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RAZŠIRJENA SEJA 
SVETA STARŠEV OŠ 
KRŠKO:

»Marca vendarle re-
šitev za krško telova-
dnico?«

Zadnja stran, str. 24

ddr. JANEZ USENIK,
prodekan Fakultete 
za logistiko

»Posavje je na po-
dročju visokega šol-
stva daleč pred No-
vim mestom.«

REZULTATI ŽREBANJA 
NAGRADNE ANKETE

O POSAVSKEM 
OBZORNIKU

kostanJeviCa na krki – na 
ponedeljkovi 3. seji občin-
skega sveta (tokrat v šolskih 
prostorih) so največ časa po-
rabili za obravnavo osnutka 
statuta občine. svetniki so 
imeli na osnutek obsežnega 
dokumenta s kar 121 členi 
po pričakovanju precej pri-
pomb, pisno pa jih bodo lah-

ko posredovali še do 1. fe-
bruarja. Potem ko so že pred 
novim letom imenovali ko-
misije, so tokrat kljub neka-
terim pomislekom  potrdili 
še sestavo odborov za druž-
bene dejavnosti in mladino, 

za finance in občinsko pre-
moženje, za gospodarstvo, 
obrt in turizem, za kmetij-
stvo, gozdarstvo in pospeše-
vanje razvoja podeželja, za 
okolje, prostor in komunalno 
infrastrukturo ter za zaščito 
in reševanje pa tudi nadzor-
ni odbor občine, ki ga sesta-
vljajo Ivica Žibert, Mira Re-

Največ časa 
namenili	statutu

Kulturni	dom	res	prodan?
Med  kostanjevičani, tudi občinskimi svetniki, je precej 
vznemirjenja povzročila novica, da je kmečka zadruga ko-
stanjevica prodala tamkajšnji kulturni dom. informacijo je 
na seji občinskega sveta potrdil tudi župan Mojmir Pusto-
slemšek in svetnikom prebral protestno pismo, ki ga bo poslal 

k m e č k i 
zadrugi. 
v njem 
z a d r u -
gi očita,  
da s kul-
t u r n i m 
d o m o m 
v zadnjih 
letih ni 
r a v n a -
la kot 

dober gospodar, saj objekt kaže dokaj klavrno podobo.  
Moralna dolžnost lastnikov objekta, ki so ga pred 50 leti 
zgradili krajani s prostovoljnim delom, bi bila, da bi pri 
prodaji upoštevali interes občine, je prepričan župan, saj 
ljudi zanima, kaj se bo z objektom zgodilo po prodaji. ne-
nazadnje v občini nimajo drugega primernega objekta za 
občinske, kulturne in družabne prireditve. svetnica Meli-
ta Skušek meni, da gre v primeru prodaje doma za hud 
udarec ljubiteljski kulturi v kraju.
kupec, o katerem se govori, je znani krški podjetnik Sreč-
ko Puntar, ki je za naš časopis potrdil, da je za objekt po-
ložil aro, kupčija pa še ni zaključena. Puntar se bo v teh 
dneh sestal z županom, pravi pa, da lahko odstopi od na-
kupa, če ima občina kakšne interese v zvezi z objektom. 
“Škarje in platno sta v njihovih rokah,” je poudaril Puntar.

Župan Pustoslemšek je 
občinskemu svetu pre-
dložil poročilo o svoji vo-
lilni kampanji. kot je po-
vedal, sredstev zanjo ni 
zbiral, vsa stroške, za kar 
ima šest računov (pred-
vsem za pisarniški materi-
al) pa je pokril sam. kam-
panja ga je stala natanko 
37.254 nekdanjih tolarjev 
(155 evrov).  

par, Tatjana Grgovič, Stane 
Tomazin in Stane Rostohar.  
direktor rra Posavje Robert 
Ostrelič je občinski svet se-
znanil z regionalnim razvoj-
nim programom, kjer bo ob-
čina kostanjevica na krki, če 
se bo odločila za vstop v po-
savske regionalne strukture, 
enakopravno sodelovala pri 
delitvi 29 milijonov evrov 
sredstev, kolikor jih bo v ob-
dobju 2007-2013 na voljo za 
Posavje.

svetniška vprašanja so se to-
krat nanašala predvsem na 
začetek nekaterih investicij 
(ureditev gorjanske ceste in 
Prekope), vzdrževanje cest 
in sodelovanje kostanjevi-
ških občanov v komisijah za 
delitev občinskih sredstev 
na javnih razpisih za družbe-
ne dejavnosti, ki jih je letos 
tudi za kostanjevico pripra-
vila krška občina. Pod točko 
razno so poleg prodaje kul-
turnega doma obravnava-
li tudi sanacijo opuščenega 
kamnoloma ključe, ki jo iz-

vaja podjetje Uni Podbočje. 
svetniki so županu predla-
gali, naj izvajalca sanacije 
opozori na nastale poškodbe 
na cestah in objektih, izko-
pani material (pesek) pa naj 
se po možnosti uporabi v ko-
stanjeviški občini. 

P. Pavlovič       

Naš pogovor, str. 3
Iz naših krajev, 
str. 4

Kam po znanje, 
str. 11

ALENKA KRENČIČ 
ZAGODE,
ginekologinja

»Nesmiselno je umi-
rati zaradi raka, ki 
ga je mogoče odkriti 
pravočasno.«

11	-	15	KAM	PO	
ZNANJE?

Predsednik odbora za gospo-
darstvo Feri Horvat se je ob 
zahvali za vabilo Ruglju in 
Jancu pohvalil z dobrim so-
delovanjem z resornim mini-
strom. to je potrdil tudi mini-
ster Vizjak, ki je poslancem, ti 
so predtem že obiskali nek, He 
Blanca v gradnji in He Boštanj, 
v uvodu predstavil nekatere 
najpomembnejše in po njego-
vem tudi najperspektivnejše 
gospodarske panoge tega pro-
stora. najdlje se je zadržal pri 
energetiki, logistiki in turiz-
mu. Med drugim je opozoril na 
možnosti izkoriščanja geoter-
malnih potencialov Posavja in 
na potrebo po raziskavah mo-
žnosti uporabe odvečne toplo-
te iz nek.

srečanje je potekalo v ozračju 
optimizma in (samo)hvale o 
velikih dosežkih v zadnjih letih 
ter še večjih gospodarskih pri-
ložnostih regije ter o dobrem 
sodelovanju med gospodar-
stvom in lokalnimi skupnostmi, 

pa tudi z državo. skupinsko sli-
ko so nekoliko osenčili direk-
torji posameznih posavskih 
podjetij, ki so kljub žvenke-
tanju žlic in vilic (delovna ko-
sila so zdaj zaradi prihranka 
časa menda v navadi v Bruslju 
in vse več evropskih prestolni-
cah) nanizali nekaj težav in te-
žavic, s katerimi se srečujejo 
ob vsakdanjem delu in poslo-
vanju.

tako je Marjan Kurnik iz sev-
niške kopitarne opozoril na 

Optimizem	jim	kvari	
pomanjkanje delavcev
SEVNICA – V torek so se v Posavju in Sevnici na vabilo posavskega poslanca 
Bojana Ruglja in župana Kristijana Janca na delovnem obisku mudili minister 
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in člani Odbora za gospodarstvo pri DZ 
pod vodstvom predsednika Ferija Horvata. To je že tretji odbor (za prome-
tnim in kmetijskim), ki se je v tekočem mandatu prišel v Sevnico seznanit z 
razmerami in težavami na »terenu«. 

večja pričakovanja gospodar-
stvenikov glede vladnih na-
jav o davčnih in drugih olaj-
šavah, zlasti pa na nevarnost, 
da bi med sicer nujnimi priza-
devanji za razvoj tehnološko 
zahtevnejših panog zaposta-
vili tradicionalne industrijske 
in delovno intenzivne branže v 
sloveniji, v katerih dela še ve-
dno veliko ljudi, samo v sev-
nici pa je takih še tisoč. Ivan 
Mirt iz tanina poziva vlado, 
naj najde instrumente, s ka-

terimi bo vzpodbudila fakul-
tete in razvojne institucije k 
bolj konkretnemu sodelova-
nju z industrijo, ki potrebuje 
veliko znanja in ga zdaj išče 
bolj uspešno tudi v tujini. An-
ton Gubenšek iz resisteca, ki 
ima enega od obratov v kosta-
njevici na krki, drugega pa v 
krškem, ni zadovoljen z in-
frastrukturo, ki je na razpo-
lago investitorjem in lastni-
kom podjetij. Pri tem je mislil 
na nezanesljivo oskrbo z elek-
trično energijo, še bolj pa na 

pomanjkanje sodobne infor-
macijske infrastrukture oz. vi-
soko ceno njenega najema. 
tudi tokrat je bilo slišati pred 
nekaj leti še nezaslišane trdi-
tve o pomanjkanju delavcev 
za delo v proizvodnih obratih. 
s tem problemom se sreču-
je vse več posavskih podjetij, 
med njimi tudi siliko, katere-
ga direktor Janez Koprivec že 
nekoliko obžaluje selitev proi-
zvodnje v sevnico. 

direktor vipapa Oldrich Ket-
tner pa je izrazil zadovolj-
stvo, da je ukinitev proizvo-
dnje celuloze v krškem minila 
brez večjih notranjih težav in 
vznemirjanja javnosti, saj so 
v sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo in državnimi službami 
uspeli poskrbeti za večino pri-
zadetih delavcev, med kateri-
mi pa nekateri niso želeli spre-
jeti novih delovnih mest, ki so 
bila na voljo. Žal mu je tudi ti-
stih mladih, izšolanih ljudi, ki 
bi sicer želeli delati v papirni-
ci, a so jih morali odpustiti za-
radi t.im. zaščitenih kategorij 
zaposlenih.

vizjak je med pogovorom tudi 
napovedal, da bo vlada še pred 
iztekom mandata ponovno obi-
skala Posavje, kot je obljubila 
med lanskim obiskom. takrat 
naj bi ugotovili, ali Posavje na-
preduje tako, kot je bilo pri-
čakovati, in ali mu je vlada pri 
tem tudi (dovolj) pomagala.

S.M.

Minister in poslanci med posvetom

Sevniška direktorja Ivan Mirt in Marjan Kurnik



Posavski obzornik - leto Xi, številka 2, četrtek, 25. 1. 2007� AKTUALNO

krajevna skupnost krška vas, 
ki ji predseduje Franc Jure-
čič, podpira program tehno-
loškega parka, predvidenega 
v načrtih prenove in širitve 
letališča Cerklje ob krki, 
prav tako tudi cestno pove-
zavo letališča z avtocesto, 
priklop obstoječih objektov 
letališča na predvideno ka-
nalizacijo in čistilno napravo 
krška vas, program vojaške-
ga dela letališča v sedanjem 
obsegu za potrebe slovenije 
in civilni del letališča z mi-
nimalno razširitvijo. vendar 
pa ks zahteva, da se obmo-
čje letališča ne širi izven se-
danje ograje letališča, da se 
izvedejo ustrezne raziskave 
in študije vplivov na okolje 
ter raziskava vplivov na soci-
alni in na sploh na življenjski 
položaj okoliških prebival-
cev, pa tudi, da se v posto-
pek priprave vseh načrtov 
vključi okoliške vasi, tudi kr-
ško vas in skopice. 

KS Krška vas želi besedo 
pri	posegih	v	prostor
KRŠKA VAS – Svet krajevne skupnosti Krška vas je na seji 16. januarja ponov-
no potrdil že sprejete zahteve in sprejel še nekaj dodatnih v zvezi z načrti pre-
nove in širitve letališča Cerklje ob Krki ter ostalimi posegi v prostor na obmo-
čju ali v bližini krajevne skupnosti. Zahteve je KS Krška vas naslovila na Občino 
Brežice ter na ministrstva za okolje in prostor, za obrambo in za gospodarstvo.

v ks krška vas opozarjajo 
tudi na posledice ostalih na-
črtovanih posegov države v 
njihov prostor (poleg letali-
šča še He Brežice, odlagali-
šče radioaktivnih odpadkov, 
drugi blok nek, varovanje in 
režim na meji s Hrvaško...), 
zato zahtevajo, da se pro-
storski akti za te potrebe iz-
delajo kot enoten dokument, 
v nasprotnem primeru bodo 
rešitve po njihovem mne-
nju parcialne, interesi ob-
čine in krajanov pa ne bodo 
ustrezno zavarovani. ob pro-
storskih rešitvah za He in le-
tališče naj se s predvideno 
izgradnjo kanalizacije in či-
stilne naprave reši tudi pro-
blematika odpadnih voda, 
prometna ureditev, daljno-
vodi in ostala infrastruktu-
ra, prouči naj se varnostna 
problematika v zvezi s pred-
videno lokacijo (ob savi med 
He in nek) za odmetavanje 
tovora za potrebe cerkljan-

skega letališča, za gradnjo in 
stalen dostop do He Brežice 
pa naj se zgradi nova cesta, 
še zahtevajo v krškovaški ks. 
nasprotujejo širitvi letališča 
za potrebe slovenske vojske 
in nata, predvsem podaljša-
nju letališke steze, na pro-
stih površinah letališča pa 
predlagajo izgradnjo odlaga-
lišča radioaktivnih odpadkov 
za potrebe nek in evropske-
ga letalskega muzeja, pre-
ostala zemljišča pa naj se 
namenijo za gospodarske na-
mene. 
ks krška vas je v zaključku 
dopisa z zahtevami zapisala, 
da „bo skušala zgornje in-
terese krajanov varovati in 
zavarovati po legalni in le-
gitimni poti znotraj institu-
cij sistema, če pa pri tem 
ne bo uspešna, se bo pridru-
žila vsem civilnim in drugim 
gibanjem, zatekla pa se bo 
tudi k državljanski nepokor-
ščini.“  P.P.

Širokopotezne načrte so na 
seji občinskega sveta pred-
stavili načrtovalci preuredi-
tve obstoječega letališča v 
bodoče in edino vojaško le-
tališče v državi, ki bo služi-
lo poleg za potrebe slovenske 
vojaške flote tudi za potenci-
alna urjenja, pristanke in ser-
visiranja (zavezniških) letal sil 
nato.  ob tem so očitno po-
zabili, da prihajajo z načrti v 
prostor in med svetnike, ki so 
v preteklosti že živeli v bližini 
aktivnega vojaškega letališča, 
zaradi česar poznajo njegove 
prednosti, predvsem pa po-
manjkljivosti. tudi ostali pri-
sotni se nikakor nismo mogli 
otresti občutka, da so državni 
uradniki prišli v krško s podce-
njevanjem splošne razgleda-
nosti tukajšnjih svetnikov kot 
tudi strokovnosti posamezni-
kov na področju urejanja oko-
lja in prostora in zakonodaje. 

v okviru letališča Cerklje ob 
krki so predvidene rekon-
strukcije na samem območju 
vojašnice s hangarji in objek-
ti, ki bodo namenjeni upravi, 
bivanju enot slovenske voj-
ske, usposabljanju in skladi-
ščenju opreme in rezervnih 
delov za potrebe bataljona 
zračne obrambe, prostore pa 
bodo uredili tudi za potrebe 
transportnih operacij nato. 
Med drugim nameravajo po-
rušiti obstoječi stolp kontro-
le zračnega prometa in zgra-
diti novega z  najsodobnejšo 
tehnologijo, ki bo omogočal 
tako dnevne kot nočne voja-

Krški	svetniki	ne	bodo	
dovolili	odmetavanja	„bomb“
KRŠKO – Na tretji seji 18. januarja je krški občinski svet ob sprejetih smernicah in pripombah za pripra-
vo državnega lokacijskega načrta za ureditev cerkljanskega letališča v vojaško letališče poslali ministr-
stvu za okolje in prostor kot pripravljavcu in obrambnemu ministrstvu sklep, da na območju občine Krško 
ne dovolijo ureditve „lokacije za odmetavanje tovora“. Ne samo zato, ker  je bilo videti, da načrtovalec ni 
(ne)namenoma opredelil lokacije, ki se naj bi razprostirala kar na 65 hektarjih izven letališkega območja, 
pač pa zato, ker tovrsten prostor oziroma možnost koriščenja tega prostora bodisi za urjenje vojaških pilo-
tov bodisi zaradi potencialnih dejanskih potreb po odmetu tovora iz letal pomeni tveganje v občini Krško.

ške polete v različnih vremen-
skih pogojih. Posodobiti na-
meravajo skladišča za goriva, 
maziva, olja in fluide, zgraditi 
in urediti vrsto gradbeno-inže-
nirskih objektov. 

Ureditveno območje poleg se-
danjega letališča predvideva 
poleg posameznih načrtovanih 
cestnih infrastrukturnih uredi-
tev po okoliških krajih tako v 
brežiški kot v krški občini po-
sege in novogradnje tudi na 
območjih izven sedanjega le-
tališča. tako bo v gazicah 
skladišče eksplozivnih teles, v 
gaju bo prostor poleg rekon-
strukcije poligona za šolo var-
ne vožnje in testiranja vozil 
namenjen razmestitvi letal v 
primeru večje obremenjeno-
sti osrednjega letališča, tre-
tje območje pa bo namenjeno 

odmetavanju tovora, vendar 
njegova lokacija še ni določe-
na. ob tem, da bo sama izgra-
dnja potekala po standardih 
nata, nameravajo udejaniti 
tudi dolgoletni sen ljubiteljev 
športnega letalstva z ureditvi-

jo območja tudi za potrebe ci-
vilnega zračnega prometa. kot 
pomembno priložnost razvoja 
krajev ob letališču pa načrto-
valci obljubljajo tudi okoli 400 
novih delovnih mest.

slednjemu krški svetniki ni-
kakor ne bi nasprotovali. tudi 
niso dvomili v to, da gre za na-
črtovanje sodobno urejenega, 
opremljenega objekta z viso-
kimi varnostnimi standardi, 
čeprav so se načrtovalci izo-
gibali pretiranim omembam in 
poudarkom uporabe letališča s 
strani zavezniških sil, kar pa je 

ob tovrstni predvideni ureditvi 
infrastrukture domala samo-
umevno. tako rekoč brez be-
sed pa so ostali na najpogo-
steje postavljeno vprašanje 
svetnikov o natančni lokaci-
ji in precizni opredelitvi pro-
stora za odmetavanje tovo-
ra, češ, da ta še ni določena, 
pri tem pa niso zanikali, da se 
tovrsten prostor za odmet ne 
sme nahajati na območju le-
tališča, ker pomeni zanj tve-
ganje. torej, za kakšne vrste 
tveganje gre? 

kakor je bilo razumeti, naj bi 
bil prostor za odmet tovora 
prvenstveno namenjen vadbi 
vojaških pilotov pri spuščanju 
bojne opreme, npr. v obliki 
betonskih bomb, ob tem pa 
tudi za primer, če mora letalo 
odvreči tovor ali gorivo zaradi 
dejanske ali potencialne okva-
re letala ali druge ogroženosti. 
Zato so krške svetnice in sve-
tniki zahtevali, da kot soglaso-
dajalci dobijo, ko bo lokacija 
opredeljena, le-to v ponov-
no obravnavo, saj ne more-
jo sprejemati smernic za ne-
kaj, kar še ni precizirano in za 
kar nimajo natančnih podat-
kov. Menili so tudi, da zaradi 
že obstoječih kakor tudi načr-
tovanih objektov, kot so skla-
dišče plina na senovem ter po-
tencialno odlagališče nsrao 
in drugi blok nek, umestitve 
„prostora za odmetavanje to-
vora“ na območju občine kr-
ško ne bodo dovolili. 

Bojana Mavsar

Z dneva odprtih vrat na letališču Cerklje ob Krki

KRŠKO - krški občinski svet 
je na 3. redni seji 18. janu-
arja obravnaval 14 točk dnev-
nega reda. Poleg vrste pobud, 
vprašanj in predlogov občin-
ski upravi ter obravnavi smer-
nic za načrtovanje prostorske 
ureditve pri pripravi državne-
ga lokacijskega načrta za le-
tališče Cerklje ob krki, so 
svetnice in svetniki spreje-
li osnutek odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalne in pa-
davinske vode v občini krško 
oziroma ob podanih pripom-
bah na osnutek določili tudi 
štirinajstdnevni rok, ki se iz-

Dobili	tudi	Nadzorni	odbor
pa 8 evrov. na omenjeni seji 
so članice in člani med drugim 
sprejeli tudi sklep o imenova-
nju nadzornega odbora obči-
ne krško, ki ga bodo sestavlja-
li Vinko Bah, Vida Ban, Janez 
Kerin, Štefan Marjetič, Sta-
nislav Novak, Želimir Pavlo-
vič in Vojko Sotošek. Franca 
Bogoviča, Branka Janca, Jo-
žeta Slivška, Metoda Šonca 
in Franca Pavlina pa so izbrali 
za predstavnike občine krško 
v delovno skupino za pripravo 
predloga za sporazumno deli-
tev premoženja in financ med 
občino krško ter novoustano-
vljeno občino kostanjevico na 
krki. v komisijo za ustanovi-
tev in določitev sedeža pokra-
jine Posavje so imenovali Sta-
neta Pajka, ki bo še naprej 
opravljal funkcijo predsedni-
ka, za člane pa Franca Bogovi-
ča, Nušo Somrak, Vilmo Jan 
Špiler, Franca Glinška, Sil-
va Gorenca, Apolonijo Urek, 
Martina Kodriča, Anito Pa-
vlovič, Davida Radeja, vojka 
sotoška, Dušana Šiška, Rajka 
Vebra ter Antona Podgorška.  
 B.M.

teče 2. februarja, do kate-
rega lahko člani os in ostala 
zainteresirana javnost še po-
sredujejo dodatne pripombe 
na predlagani osnutek odlo-
ka. omenjeni rok za oddajo 
pripomb so člani določili tudi 
ob sprejemanju osnutkov dlo-
ka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki, osnutka odloka o ob-
činskih javnih cestah ter dru-
gih javnih površinah v občini 
krško, osnutku odloka o ure-
janju in vzdrževanju poko-
pališč ter izvajanju pogreb-
nih storitev, osnutku odloka o 
opravljanju gospodarske jav-
ne službe, in sicer za vzdrže-
vanje javne razsvetljave, izo-
bešanje zastav in okraševanje 
po naseljih v občini, ter pri 
sprejemanju osnutka odloka 
o koncesiji za opravljanje do-
ločenih lokalnih gospodarskih 
javnih služb. 

sprejeli so tudi sklep o dolo-
čitvi cene voznih kart za jav-
ni promet z mestnim avtobu-
som, po katerem bo za eno 
vožnjo potrebno odšteti 0,40 
evra, za mesečno vozovnico 

POSAVJE - Upravni odbor regionalne razvojne agencije Po-
savje, katerega člani so župani občin krško, sevnica in Bre-
žice, je na svoji 7. seji v ponedeljek, 22.1., obravnaval 
končno oceno neposredne škode v kmetijski proizvodnji za-
radi neurij, toče in suše v letu 2006, ki jo je vlada rs potr-
dila prejšnji četrtek, 18.1. v sklepih seje, ki so jih naslovili 
na Ministrstvo za obrambo, so zapisali, da je iz končne oce-
ne razvidno, da se zaradi uporabe metodologije povprečnih 
vrednosti in posploševanja na nivo občine na območju občin 
Brežice, krško in sevnica ne priznava poškodovanost sadjar-
skih kultur, ki so bile v delih posavskih občin najbolj priza-
dete zaradi suše v letu 2006, s čimer se ne morejo strinjati. 
Zato na podlagi strokovnih mnenj služb kmetijsko gozdar-
skega zavoda novo mesto Ministrstvu za obrambo rs pre-
dlagajo dopolnitev končne ocene s selektivno vključitvijo 
priznavanja poškodovanosti kulture jabolk in jabolčnih na-
sadov na območju regije Posavje, saj so mnenja, da se je 
zaradi velikih razlik v poškodovanosti kultur in zaradi po-
sploševanja ocene škode največja gospodarska škoda pov-
zročila ravno tistim, ki so v suši 2006 utrpeli največjo škodo. 
Prav tako predlagajo, da se v bodoče spremeni metodologi-
ja ocenjevanja škode zaradi suše v smeri ocenjevanja de-
janske škode, ki je lahko zaradi razlike v sestavi tal na dveh 
različnih območjih v isti občini bistveno drugačna. 

Nezadovoljni	z	
oceno škode

Letošnji proračun 
v	prvo	branje
BREŽICE – Članice in člani brežiškega občinskega sveta se bodo 
sestali naslednji četrtek in med drugimi točkami dnevnega reda 
že obravnavali predlog odloka o proračunu občine Brežice za 
leto 2007. ta med drugim določa 22.191.504 eUr prihodkov in 
23.794.303 eUr odhodkov ter dopušča, da se občina Brežice lahko 
zadolži do višine 834.585 eUr, kar bi zadoščalo za sofinanciranje 
izgradnje oŠ 
Bizeljsko ter 
izgradnje ko-
munalne infra-
strukture Bre-
zina. 

občinski svet 
bo odločal 
tudi o predlo-
gu sklepa o na-
činu financira-
nja političnih 
strank v občini Brežice, o pravilniku o plačah občinskih funk-
cionarjev ter predlogu o spremembi sklepa o določitvi cen sto-
ritev za programe v brežiških vrtcih in o odloku o socialno var-
stvenih pomočeh iz sredstev brežiškega proračuna. na dnevnem 
redu bo tudi predlog sklepa o spremembi programa podeljeva-
nja koncesij na primarni ravni javne zdravstvene službe, imeno-
vali pa naj bi tudi direktorja Zavoda za podjetništvo in turizem. 
sklep o oblikovanju cene komunalnih storitev za kanalščine in 
čiščenje odpadnih voda, ki bi ga sprejeli svetniki, pa bi določil 
enoten obračun za celotno brežiško območje.
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Koliko časa že deluje dru-
štvo, ste s številčnostjo 
članstva zadovoljni, se to 
povečuje? Je pretežni del 
ženskega članstva in kako 
se v društvo vključuje mo-
ški del prebivalstva, delu-
jete namreč pod zgovornim 
sloganom »za naše skupno 
zdravje«.
društvo za boj proti raku Po-
savja in obsotelja je bilo 
ustanovljeno leta 1998. spr-
va številno kolektivno član-
stvo je po privatizaciji pod-
jetij v Posavju upadalo. 
trenutno imamo 1016 indi-
vidualnih članov in 46 kolek-
tivnih članov in štejemo med 
številčno večja društva. 
Prevladujejo članice, verje-
tno tudi zaradi tega, ker ve-
lik del programa posvečamo 
boju proti raku dojk s števil-
nimi predavanji in delavnica-
mi učenja samopregledova-
nja dojk.

Osnovni namen društva je 
ozaveščanje članov pri tej 
bolezni, ki ne miruje, in si-
cer s predavanji strokov-
njakov z različnih področij 
rakavih obolenj…
Poslanstvo društva je jasno: 
poučevanje prepoznavanja 
dejavnikov tveganja za na-
stanek rakavih bolezni s ci-
ljem zgodnjega odkrivanja 
in pravočasnega zdravljenja.  
na srečanjih  sodelujejo pri-
znani slovenski strokovnjaki, 
ki delujejo na različnih po-
dročjih onkologije. skupaj 
razbijamo tabuje o raku, v 
letu 2006 o pljučnem raku, 
raku pri otrocih – mladostni-
kih, o raku debelega čreves-
ja, kožnih rakih,…

Študija je pokazala, da se v 
brežiški občini od leta 1970 
dalje sicer povečuje število 
bolnikov z rakom pri obeh 
spolih, vendar nič bolj kot 
povsod drugje v Sloveniji. 
Žal pa je pokazala tudi, da 
prebivalke v občini Brežice 
bistveno pogosteje kot žen-
ske drugje v Sloveniji obo-
lijo za rakom materničnega 
vratu. Kaj je rak maternič-
nega vratu?
rak materničnega vratu je 
eden tistih rakov, ki ga zelo 
enostavno odkrijemo ob gi-
nekološkem pregledu, celo 
zelo pomembne predrakave 
spremembe lahko napove-
mo, če pacientka redno obi-
skuje ginekologa. Začetne 
spremembe so sprva omeje-
ne le na površinske plasti slu-
znice in ne segajo v globino. 
Je edinstven rak, ki se ga da 
zelo zgodaj odkriti in pravo-
časno zdraviti, v bodoče s ce-
pljenjem proti HPv, pa tudi v 
veliki večini preprečiti.

Decembrsko srečanje pa 
ste naslovili »otroci naše 
bogastvo«. Tema se je na-
našala na obolevnost otrok 
z rakom. Medtem ko naj bi 
odrasli pozorno sledili govo-
rici svojih teles, poleg vse 
literature in dokaj dobre-

Pogovor z Alenko Krenčič Zagode, predsednico Posavskega in obsotelskega društva za boj proti raku

Nesmiselno je umirati zaradi raka, 
ki ga je mogoče odkriti pravočasno
POSAVJE, SEVNICA - Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je prebivalkam občine Brežice decembra poslal zloženko, ki pred-
stavlja državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora. K temu so jih spodbudile ugotovi-
tve študije »Pojavljanje raka v občini Brežice v primerjavi z ostalo Slovenijo«, ki jo je zaradi pogosto izraženega strahu občanov, 
da Nuklearna elektrarna Krško povečuje obolevnost za rakom v občini Brežice, naročilo Lokalno partnerstvo Brežice, izvedli pa 
so jo strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana. Vzpodbuda, da smo k širšemu pogovoru povabili sevniško ginekologinjo Alenko 
Krenčič Zagode, predsednico Posavskega in obsotelskega društva za boj proti raku. 

ga medijskega seznanjanja, 
morajo biti na kakršne koli 
spremembe pri otrocih po-
zorni starši. O tem in o pre-
davani temi bi vas prosila za 
nekaj misli, napotkov…
rak pri otrocih je zelo red-
ka bolezen in mnogokrat 

nima specifičnih znakov. vi-
dna bula na površini telesa, 
nenadno povečanje mod pri 
otrocih, nenadno povečan 
trebuh, nenadne bolečine v 
kosteh pri akutnih levkemi-
jah, kostnem raku, glavo-
boli pri možganskih tumor-
jih, nepojasnjeno bruhanje, 
moteno premikanje očesne-
ga zrkla, izbočenost očesne-
ga zrkla pri tumorjih v orbiti, 
nevrološki izpadi, spremem-
be v prebavi pri tumorjih 
črevesja, nepojasnjena tem-
peratura, hujšanje, znoje-
nje, slabokrvnost... otroka 
moramo znati opazovati in 
prisluhniti njegovim težavam 
in zaznati nenavadne pojave 
v počutju in obnašanju.

Se rakava obolenja poveču-
jejo tudi pri otrocih in ka-
tera?
Pogostost raka pri otrocih 
narašča, toda bistveno po-
časneje kot pri odraslih. iz-
boljšanje preživetja pri otro-
cih je opaziti pri vseh oblikah 
otroškega raka, skupno pre-
živetje vseh oblik malignih 
tumorjev  pri otrocih je 80 %. 
domnevamo, da imajo mno-
gi tumorji razlog za nasta-
nek v genetski osnovi in se-
veda tudi v okolju. genetska 
osnova je najpogostejša raz-
laga nastanka sekundarne-
ga tumorja, ki se lahko raz-
vije mnogo let po ozdravitvi 
prvega raka. v sloveniji zbo-
li približno 50 otrok na leto, 
tretjina zaradi možganskih 
tumorjev, tretjina zaradi lev-
kemij, ostali pa zaradi različ-
nih drugih oblik raka (na ko-
steh, modih, jajčnikih,…) 

Slišimo ali beremo o izsled-
kih dednega faktorja, pre-
cej krivde pa je naslovljeno 
tudi na stres. Na kaj pravza-
prav kažejo vaše izkušnje? 
Pa pri otrocih?
stres – duševno zdravje je še 
kako pomembno za prepre-

čevanje in obvladovanje bo-
lezni. iz stresa in napetosti 
se sčasoma lahko pojavi mo-
tnja in bolezen. Pomembno 
bi se bilo učiti, kako se da 
stresu ubraniti in tako zmanj-
šati posledice stresa. stres 
povzroča slabšo odzivnost 

na zdravlje-
nje, številne 
motnje in iz-
bruh bolezni 
pri otrocih.

Veliko sliši-
mo ali pre-
beremo o 
z d r a v e m 
slogu življe-
nja, gibanju 
in prehra-
n jevan ju . 
Koliko lahko 
verjamemo 
trditvam, da 
prekomer-
no uživanja 
mesa pov-
zroča rako-
tvorne tvor-
be? In po 

drugi strani, da z uživanjem 
presne zelenjave ali sadja, 
žitaric ali oreškov zaviramo 
rast le teh.
Pomembna je uravnotežena 
prehrana, debelost je znan 
dejavnik tveganja, škodljivo 
je prekomerno uživanje al-
kohola,  prekomerno uživa-
nje suhomesnatih – preka-
jenih  izdelkov, premastna 
hrana, kajenje...

Alternativno zdravljenje, 
bioenergetiki in podobno, 
ste za ali proti tej alterna-
tivi? Ali kaj drugega, vme-
snega? 
Upoštevam z dokazi podpr-
to medicino, alternativo pa 
po tehtni izbiri kot dopolni-
lo uradne medicine, oziroma 
če le–ta odpove.

Kaj je državni program 
Zora, na katerega nas je 
decembra lani z zloženko 
opozoril ljubljanski Onko-
loški inštitut?
v letu 2000 je imelo v slove-
niji izbranega osebnega gi-
nekologa le okoli 62 % žen-
sk, na redne preventivne 
preglede pa je hodilo samo 
od 25 do 30 % verjetno zdra-
vstveno bolj osveščenih žen-
sk. državni program Zora je 
bil uveden leta 2002. Cilj 
programa je povečati števi-
lo preventivno pregledanih 
žensk. Preventivni pregledi 
za odvzem brisa maternič-
nega vratu so pri nas name-
njeni vsem ženskam v staro-
stni skupini od 20 do 74 let. 
Posebna strokovna komisi-
ja spremlja kakovost celo-
tnega programa. odkar je 
bil uveden program Zora, 
se je opredeljenost paci-
entk v treh letih povečala 
na 80 %. Posebna pravila ve-
ljajo za ženske od 20 do 64 
let, ta skupina je mlajša in 
zato bolj ogrožena. dekleta 
in žene, ki že imajo izbra-
nega osebnega ginekologa, 

se lahko na pregled naroči-
jo same, sicer pa jih na pre-
gled povabi izbrani gineko-
log na osnovi podatkov, da 
jih že dalj časa ni bilo na 
pregledu. Pacientke v sta-
rostni skupini od 64 do 74 
let bi naj na pregled prišle 
same. vabilo za pregled do-
bijo tudi vse, ki so starejše 
od 20 let in še nimajo izbra-
nega ginekologa. 

In kaj je z mlajšimi od 20 let 
in starejšimi nad 74 let? 
Pri njih se odvzame bris le, 
če je potrebno, ne pa v pre-
ventivni namen. sicer pa je 
interval med preventivni-
mi pregledi tri leta, vendar 
šele po dveh negativnih cito-
loških izvidih brisa maternič-
nega vratu v obdobju enega 
leta. v kolikor se bris kadar 
koli poslabša, se bris jemlje 
pogosteje v skladu s strokov-
nimi priporočili. okrog 85 
% brisov je normalnih, 15 % 
brisov pa je ocenjenih kot 
patološki (sum na bolezen), 
označenih kot PaP ii., iii. in 
več (oz. B in C). Ženske s 
slabimi izvidi in tiste, ki so 
že imele poseg na maternič-
nem vratu, pa je potrebno 
pogosteje pregledovati, tudi 
z dodatnimi preiskavami.

Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto je hkrati 
ob zloženki Zora prebival-
kam občine Brežice prilo-
žil še opomnik, da je odziv-
nost žensk v občini Brežice 
na vabila za redne gineko-
loške preglede, ki jih poši-
lja ZD Brežice, zelo slaba. 
Od sto vabljenih žensk jih 
pride na pregled od 12 do 
15, kar je najmanj v Posav-
ju in več kot petkrat manj 
kot v JV Sloveniji. Kako je 
z odzivnostjo žensk v obči-
ni Sevnica oziroma na po-
dročju, ki ga pokrivate kot 
predsednica društva?  
Lani je bila opravljena študi-
ja »Pojavljanje raka v občini 
Brežice v primerjavi z osta-
lo slovenijo«. iz nje je razvi-
dno, da je pogostost in vrstni 
red pogostosti pojavljanja 
posameznih rakov povsem 
primerljiv tistemu v slove-
niji. višje mesto zavzemata 
le rak materničnega vratu in 
rak želodca pri ženskah. rak 
materničnega vratu v Bre-
žicah predstavlja že javno 
zdravstveni problem zaradi 
izredno slabe (le 15 %) od-
zivnosti pacientk (drugje od 
50 do 70 %); zato je učinkovi-
tost presejalnega programa 
tudi nezadostna. v sevnici je 
bila odzivnost v letu 2004 - 
51,8 %, v letu 2005 - 65,9 % 
in v letu 2006 – 57,3 %. v bo-
doče pričakujemo slabšo od-
zivnost, ker bo večina žen-
sk že v verigi pregledanih in 
bomo vabili v večji meri ti-
ste, ki se nikakor ne odzivajo 
večkratnim vabilom.

Neodzivanje na vabila je ma-
lomarnost do lastnega tele-
sa, do lastnega zdravja? 

sprašujem se, kako daleč naj 
gre naša skrb do pacientk, ki 
se po treh vljudnih pisnih va-
bilih in po obisku patronažne 
sestre ne odzovejo.

Koliko škode in dodatnih 
tveganj si ženske, moški 
naložimo sami s strahom, 
ko se zdravstveni problemi 
že nakazujejo, ali s tolaž-
bo, da bodo že minili?
ravno dovolj znanja je po-
trebno in osveščenosti, da 
ob pojavu določenih simpto-
mov bolezni, ki ni nujno rak, 
ni nepotrebne panike, da pa 
problemov oziroma bolezni 
ne zanemarimo.

Prosim, da bralkam in bral-
cem še enkrat poudarite 
vsa tista že tolikokrat izre-
čena osnovna opozorila, pa 
jih žal preslišimo, ali pa mi-
slimo, da se bolezen, rak 
dogaja nekje drugje nekim 
drugim ljudem… Zlasti, na 
katera najpogostejša tvega-
nja za rak morajo biti pose-
bej pozorne ženske in po-
sebej moški?
Ženske naj upoštevajo nuj-
nost rednih preventivnih gi-
nekoloških pregledov, naj 
premagajo strah in naj se na-
učijo enkrat mesečno pregle-
dovati svoje dojke. ob upo-
števanju, da so najpogostejši 
raki pri ženskah rak dojk, rak 
debelega črevesa, rak danke 
in rak maternice ter pri mo-
ških rak pljuč, rak debelega 
črevesa, rak danke, rak pro-
state, lahko kaj hitro ugoto-
vimo skupne dejavnike tve-
ganja za nastanek večine 
med naštetimi. vsak posa-
meznik in vsaka družina se 
lahko odloči za življenje brez 
cigaret, zdravo prehrano, 
več gibanja, manj sončenja, 
manj alkohola, upamo lahko 
le, da bodo čimprej organizi-
rani tudi presajalni programi 
za odkrivanje raka debele-
ga črevesa in danke (pregled 
blata na morebitno krvavitev 
in preventivne kolonoskopije 
pri rizičnih skupinah). Pov-
sem realne predstave o raku 
oblikuje v človeku pozitiven 
odnos do bolezni, zlasti pa 
spodbuja upoštevanje pre-
ventivnih ukrepov.
Zdravje ni samo človekova 
pravica, zdravje je tudi  ob-
veznost do svojcev in druž-
be.

In nenazadnje, gospa Alen-
ka Krenčič Zagode, zakaj 
ste se odločili za specializa-
cijo iz ginekologije?
Zaradi možnosti dela na 
zelo različnih področjih zno-
traj same specializacije in 
ker je ginekologija s poro-
dništvom tako zelo subtilno 
ženska veja medicine. stva-
ri, ki jih pozna in čuti žen-
ska, ne more razumeti noben 
moški.

Natja Jenko Sunčič 

POGLEJTE	
na	TV	KRŠKO

torek, 30. januarja 2007

20:00 OD TORKA 
DO TORKA  tedenska 
informativna oddaja

20:30 ŽIVIM V SOŽITJU 
3. oddaja iz ciklusa 
informativno-
izobraževalnih
oddaj BEREM Z USTNIC

21:00 MLADINSKA ODDAJA
oddaja o mladih (v 
sodelovanju z DZMP Krško)

21:30 ŠTEFEKOVA PLEH 
BANDA
dokumentarni film o 
senovskem pihalnem 
orkestru

torek, 6. februarja 2007

20:00 OD TORKA 
DO TORKA tedenska 
informativna oddaja

20:30 Z VAMI ZMOREM
4. oddaja iz ciklusa 
informativno-
izobraževalnih 
oddaj BEREM Z USTNIC

21:00 ŽIVLJENJE 
USKLAJENO S PISANO 
BESEDO
dokumentarni film o 
Alfonzu Gspanu
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Kolumna

Laž, dve laži, več laži.
»Vse je laž in laž je vse!«, me je 
oplazilo v moji dobri stari družbi, ki 
mi že od nekdaj očita, da vse preveč 
gledam z dobrimi očmi in milim 
srcem. O ja, pač, sem si zabrundala 
ob očitku, rekla oziroma odvrnila 
pa nisem nič. Da se ne bi zapletali. 
Moja družba po svoje in jaz po svoje.

Pospešek pa sem dobila. Pospešek za razmišljanje.

Je to vreme lažnivi kljukec ali resničnost? Ne more biti 
lažnivec, če je resnično. Sonce se preteguje, da je kaj, 
trobentice med bloki rumeno trobentajo, telohi so široko 
razprti, temperatura ob drugi popoldne je tam okoli 
petnajst stopinj, medvedi se malo čez sredo januarja že 
drugič prebujajo iz zimskega spanja, naša labradorka 
Neža nam radodarno trosi bele oblake dlak, ptiči mi zjutraj 
pikajo po polknicah, se veselo preganjajo in lepo pojo, 
vetrovi me šemijo v ptičje strašilo. Smučarji na umetelnih 
belih poteh, obkroženimi z zelenimi pobočji, ne dosegajo 
želenih rezultatov. Taka dvojnost je pač daleč od navajene 
januarske resnice, ki bi naj bila bela, kepasta, srebrna. 
Cisterne z gorivom so še dokaj dobro polne. Ali se niso 
uspele posušiti do zadnje kaplje. Na srečo, a greti se je 
vendar treba in januarja, naj zunaj sonce še tako blešči na 
toplih temperaturah, je kraljevsko biti na toplem. Ni kaj. 
In tako naprej. Res je, da ni niti zima niti pomlad. Res je, 
da se zato ne znajdem čisto dobro. Ne zmorem uživati v 
pomladi, ki to ni, večkrat se skozme splazi nekaj kot strah, 
kaj bo, če bo zima takrat, ko bi naj bila pomlad. Lani sem 
ta čas in še pozneje moledovala, naj mi nekdo naredi to 
deželo toplo, letos pa, naj mi vihar ne izruva smrek pred 
hišo in naj mi ne uniči pred kratkim na novo prekrite 
strehe.

Za vso našteto in nenašteto usodno pomoto  je krivo 
reaktivno človeško življenje na ključ in na gumb, na 
zemlji in v zraku. In če napravim en velikanski lok od 
vseh znanstvenih razlag in utemeljitev, k temu peška in 
kolesarka nisem kaj dosti prispevala. Z vodo sem šparovna, 
s pralnimi olajšavami skoraj skopuško previdna, z dišečimi 
in lepotilnimi sredstvi zgledno zmerna, s škatlo pokajenih 
cigaret na dan pa…

Ko boste tole brali, pa bo čisto mogoče med nami vsaj dež 
leden.

In sem spet tam. Pri - vse je laž in je laž vse.

Pred prenovljenim nacionalnim TV ozadjem, plavčkom, 
ki se mi ponuja kot grozno razvlečena nekoliko prosojna 
kasetna omara, se brezobzirno kosam z Erjavčevo 
resnico in njegovimi patriami, ki bodo rešile slovenski 
nacionalni ponos in narod sam. In menda še kakšnega 
kje v peščeni puščavi ali eksotiki. Tega naj bi takisto iz 
serij informativnih oddaj rešila še famozna Kacinova 
LDS, ali morebiti bolj Gabrova, Ropova, Kebrova in sam 
presvetli ve, čigava še; pa Bručanove kot jara kača dolge 
operacijske mize, peripetije okoli helikopterskih prevozov 
bolnikov, Zakon o koncesijah za izvajanje javne službe 
v zdravstveni in lekarniški dejavnosti in o svobodnih 
zdravniških specialistih, kot svež vetrc nov kadilski zakon 
s postavljenimi prozornimi kabinami, kjer pač že bodo, da 
si nas bo kadilce kot afne v kletki možno ogledati; Bajukov 
hišni red, ki hoče vedeti, koliko let je naštela straniščna 
školjka oziroma ali ima ta vrednost izpred tridesetih 
let ali morebiti včerajšnjo, če že ne kar dandanašnjo. 
Pa ja, in gospa Breda in gospod Tomislav z Obale. In v 
vsespoznavna Kosova protikorupcijska komisija, čemur 
zgoraj zgolj postrganimi sprenevedanji, ni kos.    

Besedica »sprenevedanje« pomeni nekakšno olepševalno, 
manj boleče, poimenovanje laži. Sprenevedanje se je vsililo 
v pomanjkanje zdrave kmečke logike. Ki je v vesoljni 
deželici pod Alpami kronično primanjkuje. Tudi na 
brežinah in ravninah Posavja, kjer živimo same anemične 
ovčice!? Kot da z nami patrie, helikopterji, operacijske mize 
– mimogrede, kakšna je ali so v brežiški bolnišnici? - in vse 
drugo nimajo absolutno nič. 

Če bi se, denimo, šla jaz nepoštenosti z eno samo 
čokoladico, bi mi v Brežicah odrli kožo.
Pa bi lačno državo in vlado odrla samo za  0,99 centov. Na 
kar se 25. januarja že kar spoznam. In tepka vem, kdo vse 
mi krade in kdo vse mi laže.   

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

sevniško društvo sožitje (dru-
štvo za pomoč osebam z mo-
tnjami v duševnem razvoju) 
je tudi leto 2006 zaključilo 
zelo uspešno. občnega zbo-
ra društva konec decembra v 
hotelu ajdovec v sevnici se je 
udeležilo preko 140 članov in 
povabljenih gostov. Pregleda-
li smo celoletno delo društva 
in ugotovili, da smo program 
v celoti izpolnili, kljub fi-
nančni omejenosti. realizira-
li smo programe na področju 
izobraževanja (vikend semi-

Sevniško Sožitje uspešno v 2006
nar, različne programe uspo-
sabljanja in seminarje, leto-
vanje družin), na področju 
izvajanja oblik samopomo-
či (obiski družin na domovih, 
klub za starše), na področju 
rehabilitacije (fizioterapi-
ja, muzikoterapija, program 
športne vzgoje in plavanja) 
ter na področju rekreativne 
dejavnosti (enodnevni izlet, 
piknik in prednovoletno sre-
čanje). Pridobivali smo nove 
člane, sponzorje in donator-
je, organizirali materialno 

Nanjo namreč čakajo šolajoče 
generacije otrok že vsaj dve de-
setletji, od tega je omenjena in-
vesticija načrtovana v planu in-
vesticij občine Krško že skoraj 
deset let, kakor tudi na resor-
nem Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport, pravzaprav je bila 
do pred kratkim, ko so se na šol-
skem ministrstvu odločili, da za-
radi zaostalih investicij razve-
ljavijo razpis za sofinanciranje 
investicij na področju osnovne-
ga šolstva iz leta 1999. Čeprav 
smo na temo krške telovadni-
ce, kakor tudi o polemikah okoli 
njenih dimenzij v preteklih letih 
že pisali, naj vendarle na kratko 
strnemo kronologijo dogajanja 
okoli načrtovane investicije.

Po	sedmih	letih	
spet na začetku

V letu 1999 je občina Krško na 
podlagi sklepa krškega občin-
skega sveta prijavila na razpis 
resornega ministrstva tri načrto-
vane investicije, in sicer prenovo 
senovske osnovne šole z dozida-
vo prizidka, prenovo nekdanjega 
hotela Sremič za potrebe glasbe-
ne šole in izgradnjo omenjene 
telovadnice pri krški šoli. Med-
tem ko je bila senovska šola za-
radi zagotovitve prostorov za 
potrebe devetletke uvrščena 
med 282 prijavljenimi šolami 
nekje na zlato sredino okoli 130. 
mesta, glasbena šola pa celo na 
prvo mesto med glasbenimi šo-
lami, se je krška telovadnica 
znašla prav pri repu prioritet so-
financiranja, in sicer na 252. me-
stu. Občina se naj bi sicer na to-
vrstno rangiranje pritožila, kljub 
temu pa šolsko ministrstvo ni 
premaknilo okoli 350 milijonov 
tolarjev ocenjene investicije viš-
je, pač pa naj bi ta po nekaterih 
izračunih prišla na vrsto šele čez 
osem let, to je v letu 2007. Kljub 
omenjeni pritožbi pa ne gre iz-
ključiti predpostavke, da so si na 
občini obenem tudi oddahnili in 
da je voda nekoliko tekla tudi na 
njihov mlin, saj so brez načrto-
vanih in prijavljenih investicij 
šele zapirali postavke investira-
nja v izgradnjo športne dvorane 
pri Srednji šoli Krško. Vendar 
pa naslednja leta kljub nejeve-
ri staršev otrok in učiteljev niso 
potekala povsem brez aktivno-
sti, saj se je do leta 2002 zvrstilo 
nekaj usklajevalnih sestankov na 
to temo, predvsem pa polemik 
okoli dimenzioniranja objekta, 
saj naj bi število otrok v obdo-

Marca vendarle rešitev za krško 
telovadnico?
KRŠKO – Svet staršev Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško se je 16. januarja sestal na razširjeni seji (na fotografi-
ji spodaj), ki so se je poleg vodstva šole ter profesorjev športne vzgoje udeležili tudi župan Franc Bogovič s sodelavci 
ter članice in člani krškega občinskega sveta, izvoljeni v šolskem okolišu te šole, ki pokriva območje štirih krajevnih 
skupnosti. Kljub mirnim tonom bi lahko sejo brez pretiravanja poimenovali tudi krizna seja, saj so starši zahtevali 
od vodstva občine jasen odgovor na vprašanje, kdaj se bo gradnja prepotrebne telovadnice končno pričela. 

bju od prijave na razpis do začet-
ka izgradnje, približno v desetih 
letih, upadlo z 896 učencev na 
560. A do tako drastičnega upa-
da vendarle ni prišlo, saj v leto-
šnjem šolskem letu, ko naj bi z 
gradnjo začeli, šolo obiskuje sto 
otrok več. 

Dve leti kasneje, v letu 2004, 
je bila izdelana projektna doku-
mentacija za športno dvorano s 
spremljajočimi površinami v iz-
meri 32,60 x 28 m, pri čemer 
bi skupna velikost novih prido-
bljenih športnih površin zna-
šala nekaj manj kot 1.400 m2, 
v lanskem letu pa so za izgra-
dnjo telovadnice tudi že pridobi-

li gradbeno dovoljenje. Čeprav 
je tega moč podaljšati, je novica, 
da je ministrstvo izničilo razpis, 
zrevoltirala starše do te meje, da 
so zahtevali sejo Sveta staršev 
z vodstvom občine in jasen od-
govor na vprašanje, kdo in kdaj 
bo, glede na novonastalo situaci-
jo, začel graditi prepotrebno te-
lovadnico!

Športna	vzgoja	na	
hodnikih

Obstoječe stanje bi lahko zapi-
sali z eno besedo – mizerno! Če 
izpostavimo le nekaj v oči bo-
dečih pomanjkljivosti: gardero-
ba za preoblačenje otrok za uro 
športne vzgoje je brez vrat in 
služi tudi za prehod v zdravstve-
no ambulanto. In če že zanema-
rimo, da se otroci ravno ne po-
čutijo prijetno, ko so v spodnjem 
perilu in se mimo njih sprehajajo 
drugi učenci, starejši, mlajši in 
tudi tisti, ki sploh niso več učen-
ci, gremo težko mimo razmer v 
obeh telovadnicah, tako male kot 
velike. Mala telovadnica v pritli-
čju tudi nikoli ni bila namenjena 
za telovadnico, saj se je prvotno 
v njej nahajala jedilnica. Mreža 
na oknih je tudi edina zaščita, ki 

pa ne služi za zaščito oziroma za 
varnost otrok pri športni vzgoji, 
temveč za zaščito steklenih po-
vršin. Že tako majhen prostor s 
157 m2 služi tudi za skladišče 
stolov za prireditve, ki so zlože-
ni kot skladovnice ob steni. Kaj, 
če se ti prevrnejo, ko se nekdo 
obregne obnje, kaj če otrok udari 
ob nezavarovan radiator ob ste-
ni, se sprašujejo starši. V prosto-
ru, v katerem se poleg stolov na-
haja nekaj gimnastičnega orodja 
in blazin, ni urejenega nobenega 
prezračevalnega sistema, na dr-
sečih linolejnih tleh, kjer bi se 
lahko po normativih razgibavalo 
največ 15 učencev, naenkrat te-
lovadi po 25 in več otrok.  

Veliko telovadnico v izmeri 441 
m2 lahko le redko uporablja en 
razred, praviloma si jo delita v 
učni uri dva razreda ali tudi po 
50 otrok, kar je večkrat prese-
žen normativ, da naj bi imel uče-
nec pri športni vzgoji na voljo 
vsaj 20 m2 površine, kljub izje-
mnim okoliščinam pa ne manjše 
od 10 m2. Tudi ta prostor razme-
jijo s telovadnim orodjem, špor-
tne igre posamezen oddelek iz-
vaja le na polovici igrišča, kar 
pomeni, da so igre z žogo prav-
zaprav improvizirane, saj lah-
ko učenci mečejo le na en koš 
ali gol. Ker je shramba za telo-
vadna orodja premajhna, je veči-
na športnih pripomočkov in re-
kvizitov tudi v veliki telovadnici 
spravljenih ob stenah, kar doda-
tno povečuje možnost poškodb 
pri pouku športne vzgoje. Naj ob 
tem povemo, da si pet profesor-
jev športne vzgoje deli borih 8 
m2 velik kabinet, ki je brez pre-
zračevanja in celo brez dnevne 
svetlobe. Medtem ko telovadni-
ci uporabljajo predvsem učenci 
predmetne stopnje, poteka pouk 
športne vzgoje na razredni sto-
pnji največkrat v učilnicah in 
celo na hodnikih, če vreme omo-
goča, pa učiteljice otroke pelje-
jo na sprehod. Po besedah pro-
fesorja športne vzgoje Antona 

Zakška se pomanjkanje telova-
dnih površin odraža predvsem v 
prvi triadi, kjer učenci pri testira-
njih dosegajo rezultate, ki so da-
leč pod slovenskim povprečjem. 
A veliko bi še lahko zapisali o 
premajhnih in manjkajočih sa-
nitarijah, kako si dekleta po uri 
plavanja sušijo lase na hodniku, 
o neprimernih zunanjih telova-
dnih površinah ipd.

S	podelitvijo	
stavbne pravice 
do telovadnice?

Župan Franc Bogovič je na 
Svetu staršev poudaril, da se na 
občini zavedajo, da je zatečeno 
stanje dejansko slabo, a če zač-
ne občina sama z investicijo, ni 
upravičena do sofinanciranja dr-
žave. Kljub temu pa bi z izgra-
dnjo vendarle lahko začeli po 
modelu, ki so ga uporabili v No-
vem mestu pri gradnji vrtca Pi-
kapolonica. Tako bi občina Kr-
ško na zemljišču ob šoli, ki je 
v občinski lasti, zainteresirane-
mu podjetju za gradnjo telova-
dnice podelila stavbno pravico. 
Ko podjetje zaključi z gradnjo, 
da objekt v najem občini, ta pa 
se na nov razpis Ministrstva za 
šolstvo prijavi za sofinanciranje 
nakupa in ne izgradnje. Gradnja 
telovadnice in igrišč bi lahko v 
navedenem primeru, v kolikor 
bodo našli zainteresirano pod-
jetje, stekla že v letošnjem letu, 
saj bo investicija uvrščena v le-
tošnji proračun, ki je že v pripra-
vi, občinski svetniki, ki po pred-
videvanjih ne bodo nasprotovali 
tovrstnemu modelu izgradnje te-
lovadnice, pa bodo omenjeni 
predlog dobili po zagotovilih žu-
pana v obravnavo in sprejem že 
na februarski ali najkasneje mar-
čevski seji. V kolikor navedeni 
način izgradnje iz kakršnih koli 
razlogov ne bi bil izvedljiv, pa se 
občina Krško lahko odpove mo-
žnosti sofinanciranja s strani dr-
žave in prične z izgradnjo sama. 
Kakor je namreč poudarila nek-
danja in dolgoletna delavka v 
vzgoji in izobraževanju Apo-
lonija Urek, ki je tudi občin-
ska svetnica, ne vidi zadržkov, 
da občina Krško, ki vsakoletno 
prejeme preko milijardo (nekda-
njih) slovenskih tolarjev v prora-
čun iz naslova jedrske elektrar-
ne, ne bi bila sposobna od tega 
zagotoviti 350 milijonov za pre-
potrebno telovadnico.

Bojana Mavsar

pomoč ogroženim družinam 
ter obveščali javnost o delu 
društva.
na koncu občnega zbora je 
vse prisotne prisrčno poz-
dravil Tomaž Jereb, direktor 
Zveze sožitje, nam zaželel 
tako uspešno delo še naprej 
ter nam obljubil finančno po-
moč za izpeljavo novih pro-
gramov. spregovorila je tudi 
strokovna vodja dUo impolj-
ca Andreja Flajs ter pohvali-
la sodelovanje društva z dUo 
impoljco. Predsedniku dru-

štva Miranu Šternu je izroči-
la skromno darilo. Dane Mi-
žigoj, predsednik krškega 
društva sožitje, je zaželel 
vsem dobrodošlico ter uspe-
šno delo tudi v letu 2007. vse 
zbrane je nagovorila tudi di-
rektorica vdC Leskovec – kr-
ško Lidija Žnideršič.
Po uradnem delu občnega 
zbora je sledila večerja ter 
zabava ob glasbi. višek sre-
čanja je bil obisk Božička, ki 
je vse osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju obdaril. Prav 

vsi so se daril izredno razve-
selili, predvsem tisti, ki ne 
obiskujejo nobene izmed or-
ganiziranih oblik usposablja-
nja ali varstva pod posebnimi 
pogoji. Zato velja izredna za-
hvala predsedniku društva in 
nekaterim članom io društva, 
ki so uspeli zbrati podatke o 
starejših osebah z motnjo v 
duševnem razvoju na terenu, 
jih vključiti v društvo ter jih 
privabiti na prireditev. Mira-
nu Šternu, predsedniku dru-
štva sožitje sevnica, hva-
la za uspešno in plodno delo 
na področju skrbi za osebe z 
Mdr v naši občini v letu 2006, 
z željo, da še naprej usmer-

ja svoje napore v skrb za ose-
be, ki so jo najbolj potrebne 
in ki v tem trenutku v druž-
bi še nimajo pravega mesta 
in vloge. 

Marija Črepinšek, 
za Sožitje Sevnica
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PODBOČJE - krški župan Franc Bogovič je 10. januarja v 
župnišču župnije sveti križ - Podbočje pripravil tradiciona-
len sprejem za duhovnike, ki delujejo na območju občine 
krško in občine kostanjevica na krki. Udeležilo se ga je 12 
duhovnikov, med njimi tudi dekana leskovške in videmske 
dekanije Anton Trpin, sicer župnik v Šentjerneju, in Jože 
Špes, župnik v Brestanici, dve redovnici ter nekaj predstav-
nikov občinske uprave krško. 
Bogovič je predstavil aktualne projekte v občini, med dru-
gim pa izrazil tudi upanje, da bi se ustanavljanje pokrajine 

Posavje izteklo tako gladko, kot se je ustanavljanje novih 
škofij. krška občina je po novem razdeljena med novomeško 
in celjsko škofijo. domači župnik France Novak pa je pou-
daril, da je veliko cerkva na območju občine potrebnih te-
meljite obnove, kar pa je ponavadi prevelik zalogaj za žu-
pnije in za vernike, zato brez pomoči občine ne bo šlo. 
Pogostitev za udeležence sprejema so pripravili mladi ku-
harji in natakarji, ki sodelujejo v projektu kulinarični za-
kladi slovenije.
  P.P.

Bogovič gostil duhovnike

Foto: S srečanja župana z duhovniki v krški občini

KRŠKO - Preteklo leto je med drugim dodobra zaznamova-
la tudi 1111-letnica prve pisne omembe Krškega in Brestani-
ce. V spomin na pestro pranovanje je v Dvorani v parku v Kr-
škem na ogled fotografska razstava z naslovom „Ujeti trenutki 
1111-letnice“. 

razstavo fotografij, na katerih so ujeti utrinki iz praznovanja t. 
i. „špičaste obletnice“, so odprli v četrtek, 11.1. natančno ob 
11.11, tako da je bilo vse res v znamenju enic. razstavljenih je 

20 fotografij, ki so jih v svoje objektive ujeli Janko Božič, Miloš 
Kukovičič, Blaž Mirt, Goran Rovan in Bernardka Zorko, vsi čla-
ni društva ljubiteljev fotografije krško, poleg njih pa še zdomski 
umetnik Vit Marin in novinarka dolenjskega lista Lidija Markelj, 
izbrali pa predsednica omenjenega društva Majda Kržan ter Lju-
dmila Šribar in Alenka Černelič Krošelj iz organizacijskega od-
bora prireditev ob obletnici. Fotografije so nastale na zaključ-
nih treh dogodkih 1111-letnice v zadnjih treh septembrskih dneh 
lanskega leta: ob odkritju spomenika adamu Bohoriču pred bre-
staniško osnovno šolo, ob osrednji prireditvi v krškem mestnem 
parku in zaključni predstavi na gradu rajhenburg. Poleg tega je 
Janko Božič za otvoritev pripravil še nekajminutno projekcijo 
ostalih fotografij z omenjenih dogodkov.
razstava je brezplačno na ogled vse do 14. februarja, ko se bodo 
z novo razstavo predstavili člani društva ljubiteljev fotografije 
krško, ki letos obeležujejo desetletnico svojega delovanja.  P.P.

V	objektiv	ujeti	trenutki	1111-
letnice

Podpredsednica društva ljubiteljev fotografije Krško in 
ena od razstavljajočih fotografov Bernardka Zorko med 
nagovorom na otvoritvi

osnovna šola Leskovec pri 
krškem se aktivno vključuje 
v mednarodni projekt šolskih 
partnerstev „socrates Come-
nius“, ki je finaciran s stra-

ni evropske unije. v začetku 
januarja je prvi pripravljal-
ni sestanek potekal v mestu 
Jezewo na severu Poljske, 
kjer smo se sestali za načr-
tovanje, oblikovanje in rea-
liziranje skupnega projekta. 
stkale so se nove prijatelj-
ske vezi, izmenjali smo si 

Na	sestanku	na	Poljskem
izkušnje, oblike in metode 
dela. skupaj smo preživeli 
štiri delovne dni in oblikova-
li naslednje cilje: opredeli-
tev ciljev in metod projekta, 
naloge in vloga partnerjev 
(Wales, Poljska, romunija, 
slovenija), medkulturna po-
vezanost, spoznavanje pri-
jateljstev, osebnostna rast 
in profesionalni razvoj, izku-
šenjsko učenje in spremem-
be programa. 
Učenci so se na naš obisk pri-
pravili in nas sprejeli s to-
plim pozdravom. Hkrati so 
nam pripravili kratek kultur-
ni program. sprejel nas je 
tudi ravnatelj šole, nas poz-
dravil in povabil na šolsko 
kosilo ob prijetnem klepetu. 
ob tej priložnosti je oŠ Le-
skovec izdala tudi predstavi-
tveno zloženko v angleškem 
jeziku. Udeleženci sestanka 
smo si ogledali tudi torun, 
rojstno mesto nikolaja ko-
pernika (na fotografiji).

Bojana Abram, 
koordinatorica projekta 

na OŠ Leskovec

KRŠKO - Česa vse smo ljudje sposobni, smo nedvomno spo-
znali na otvoritvi razstave 13 del Jožeta Voduška, ki je po-
tekala 9. januarja v Čebeln'aku (MC krško). Posebnost del ne 
izhaja toliko iz samih motivov (pejsaži, vedute, mrtva priro-
da in rožni šopki), temveč iz tehnike slikanja, saj Jože zara-
di hude telesne oviranosti lahko riše le z usti. 
na otvoritvi je Jože spregovoril o svoji usodi in poti na po-

dročju slikanja. kljub hudi telesni oviranosti (premika lah-
ko le glavo) je postal izredno talentiran slikar. Pri slikanju 
je roka lahko pomemben posrednik prenašanja barve na 
platno, vendar ni edini, saj Jože že dokaj uspešno obvlada 
slikanje z usti. s tem dokazuje, da nikakršen hendikep ne 
more biti prepreka talentu in izrazni moči. Z vajo in stalnim 
delom je prišel tako daleč, da si upa z vehementnimi pote-
zami opredmetiti tako krajino, arhitekturo kot akt.
Program ob otvoritvi razstave so dodatno obogatili štirje 
mladi glasbeniki iz glasbene šole krško, obiskovalci pa so si 
lahko ogledali tudi projekcije drugih Jožetovih del, ki niso 
vključena v razstavo. slike bodo do začetka februarja na 
ogled vsak dan v odpiralnem času Čebeln'aka. 
 M. K.

Razstava Jožeta Voduška

Jože Vodušek na otvoritvi razstave

SEVNICA - svet Zavoda kŠtM sevnica je 17. januarja dopol-
nil sestavo petčlanskega programskega sveta zavoda. v njem 
bodo naslednja štiri leta, kolikor traja mandat, Katja Pi-
bernik za področje kulture, Janez Mirt za področje športa, 
Cvetka Jazbec za področje turizma, Matic Železnik za po-
dročje mladinskih dejavnosti ter Zdravko Remar kot pred-
stavnik zaposlenih. Programski svet bo kot strokovni organ 
zavoda obravnaval vprašanja s področja strokovnega dela za-
voda ter dajal direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge, 
pobude in usmeritve za razreševanje posameznih vprašanj. 

Imenovan	programski	svet	
Zavoda KŠTM Sevnica

SEVNICA – v Zavodu kŠtM sevnica želijo oživiti dejavnost na 
najvišji vzpetini sevniške občine – na Lisci, saj skupaj z na-
jemniki tončkovega doma in ostalimi zainteresiranimi pri-
pravljajo nabor dejavnosti za obiskovalce tega naravnega 
bisera v zimskem času. Lisca s svojimi naravnimi danostmi 
ponuja mnogo priložnosti za izvajanje številnih aktivnosti, 
kar želijo izkoristiti v največji možni meri. Žal letos zima 
še ni postregla z belo odejo, a takoj, ko se le-ta pojavi, 
bodo postregli z zimskimi radostmi za vse generacije. drča-
nje in lopatkanje za otroke, šola smučanja za otroke, izde-
lava snežakov in sneženih figur, sankanje, smučanje, borda-
nje in še kaj se bo našlo na Lisci. 

Za oživitev LiscePri Milanu Rožmarinu se v življenju prepletajo matematič-
ne vede in umetnost. dokaj nenavadna kombinacija, ki fizi-
ka, ki je zaposlen na inštitutu Jožefa Štefana, spremlja že 

45 let. s slika-
njem se ukvarja 
ljubiteljsko, naj-
večkrat pa za to 
izkoristi navdih 
morja. kraljico 
tehnik mu pred-
stavlja oljna bar-
va, sicer pa rad 
slika tudi s pa-
steli, akvareli in 
tempero. Modeli-
ra neposredno na 
platno, slika hi-
tro, uporablja pa 
čiste barve, ki 
poudarjajo štiri 
dimenzije: barv-
ni ton, barvno na-
sičenost, barvno 
vrednost in barv-
no soodvisnost. 

Milan rožmarin je pričel razstavljati leta 1995, razstava olj v 
galeriji ana pa je njegova sedma razstava.

Tanja Grabrijan

Slikarska	razstava	Milana	
Rožmarina
SEVNICA – Lekos Galerija Ana je v mesecu januarju 
vstopila v svet abstraktnega impresionizma Milana 
Rožmarina, ljubiteljskega slikarja iz Ljubljane.

Tomaž Rožanec je diplomant 
visoke šole za glasbo Franz Li-
szt, Weimar v nemčiji. izpo-
polnjeval se je pri večini sve-
tovno znanih pedagogov in 
koncertnih mojstrih kot so 
stefan Hussong, Matti rant-

tanen, Margit kern ali Hugo 
noth. Zaposlen je na glasbe-
ni šoli krško, kjer učence po-
učuje harmoniko, obenem pa 
je vodja tudi harmonikarskega 
orkestra. glasbeno sodeluje z 
mnogimi glasbeniki: Milošem 
Simičem, Vaskom Atanaso-
vskim, Melito Osojnik, Nežo 
Buh, Petrom Dirnbekom, Ju-
tith Roessler, glasbeno skupi-
no Zaklonišče prepeva itd. 
v zadnjem letu pa sodeluje 
tudi z Miho Debevcem, dva-
kratnim absolutnim zmago-
valcem najuglednejšega tek-
movanja na svetu v igranju na 
diatonično harmoniko v itali-
janskem attimisu. v tem času 
sta imela številne nastope 
doma in v tujini, saj sta nasto-
pila v italiji, ameriki in pred 
nekaj tedni tudi v Jordaniji. 
tako imenovani slovenski ve-
čer je potekal v glavnem jor-
danskem mestu amanu, poleg 
njiju se ga je udeležila tudi 

Sozvočje „klavirke“ in 
„frajtonarice“
KRŠKO – Tomaž Rožanec, zaposlen na krški glasbeni šoli 
kot profesorj harmonike in vodja harmonikarskega orke-
stra, je združil moči z Miho Debevcem, glasbenikom z di-
atonično harmoniko.

Tomaž Rožanec nastopa s harmonikarskim 
orkestrom krške Glasbene šole.

Alenka Kovačič. glasbeni pro-
gram je bil obogaten s pred-
stavitvijo slovenske dežele, 
saj so obiskovalcem razdeli-
li veliko promocijskega gradi-
va, jim predstavili slovensko 
zgodovino, himno in podobno. 

koncerta se 
je udeleži-
lo preko 400 
s lovencev, 
diplomatov 
in drugih na-
ključnih obi-
skovalcev.
Po besedah 
rožanca na-
staja že prva 
s a m o s t o j -
na zgoščen-
ka, kjer bodo 
p r i k a z a n e 

vse presenetljive in drugačne 
možnosti glasbenega izvablja-
nja iz obeh harmonik, kar bo 
izjemen prispevek in obogati-
tev slovenske glasbene kultu-
re. izvajalca namreč dosega-
ta svoj prepoznavni glasbeni 
izraz z občuteno interpreta-
cijo ter virtuoznim obvlado-
vanjem glasbila. od ostalih 
ustvarjalcev se ločita zlasti 
po tem, da se njun izvajalski 
opus ne omejuje na prepro-
ste narodnozabavne in ljud-
ske skladbe, kar je značilno 
za diatonično harmoniko, am-
pak glasba prerašča v druge, 
zahtevnejše glasbene zvrsti. Z 
združitvijo koncertne in diato-
nične harmonike pa postanejo 
glasbene možnosti tako rekoč 
neomejene. njun opus obse-
ga priredbe popularnih klasič-
nih, zabavnih pa vse do etno 
glasbe iz najrazličnejših kon-
cev sveta. 

M. Kalčič M.

Milan Rožmarin
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Člani regijskega odbora n.si, 
ki ga je sklical in vodil v me-
secu decembru 2006 novo iz-
voljeni predsednik Andrej 
Hafner, so razpravljali o več 
temah, med drugim o vlogi 
občinskih odborov n.si v ob-

dobju 2006 – 2010, o gradnji 
drugega bloka jedrske elek-
trarne in o regionalnem ra-
zvoju slovenije. največ časa 
in razprave so člani odbo-
ra Martin Kodrič, Vinko Bah 
(oo krško), Jože Ašič, Dani-
lo Marin, predsedujoči an-
drej Hafner (vsi oo sevnica), 
Zdenko Podvinski (oo Breži-
ce) in Polde Plaznik (oo ra-
deče) namenili doseženim re-
zultatom na minulih lokalnih 
volitvah, pri čemer so izrazili 
nezadovoljstvo oziroma razo-
čaranje, saj so menili, da so 
vložili veliko več truda in dela 
tako pred kot v času same vo-
lilne kampanje, kot pa se je 
odrazilo v dejanskem številu 
izvoljenih članov v posame-
zne občinske svete. 

s tem v zvezi je Martin Kodrič 
povedal, da ima krški odbor v 
tem mandatu kljub dobro se-
stavljeni volilni listi z ugle-

Prizadevanje	še	ni	rodilo	
(dovolj)	sadov
SEVNICA – Na sevniškem gradu so se v soboto, 13. januarja, na posvetu sestali člani Regijskega odbora 
stranke Nova Slovenija Posavje, ki jo poleg po dveh predstavnikov občinskih odborov iz posavskih občin 
sestavljata tudi člana iz OO N.Si Radeče. Kot gost stranke se je posveta udeležil poslanec v Državnem 
zboru RS Martin Mikolič, ki je že tretji mandat tudi župan Občine Rogatec. 

župan občine rogatec Martin 
Mikolič, je ob tem povedal 
oziroma priznal, da se tovr-
stnega vodenja občine z po-
razdelitvijo županskih mest 
in medstrankarskega uskla-
jevanja in sodelovanja poslu-
žuje tudi sam, kar se odraža 
na vidnem napredku njihove 
občine, članom odbora pa je 
priporočil, naj se sami odloči-
jo, kakšno politiko bodo vodi-
li v svoji občini. kako bi bilo 
to v praksi na podlagi opisa-
nega stanja izvedljivo, pa je 

bržkone ostalo nerazumlji-
vo tako samim članom odbo-
ra kot tudi prisotnim poslu-
šalcem. Je pa Mikolič podprl 
stališča posavskih predstavni-
kov n.si, da mora v prihodnje 
regionalni razvoj temeljiti na 
izgradnji obrtno-industrijskih 
con, ki bodo prispevale k višji 
dodani vrednosti in odpirale 
nova delovna mesta. sicer pa 
se je v nadaljevanju posveta 
Danilo Marin kot predsednik 
odbora za gospodarstvo pri 
n.si opredelil do stališča, da 

dnimi predstavniki v  občin-
skem svetu le dva zastopana 
svetnika, kar je pol manj kot 
v prejšnjem obdobju, zaradi 
česar so pravzaprav onemo-
gočeni, da bi kakorkoli vpli-
vali na sprejemanje odloči-
tev, niti niso bili povabljeni 
v koalicijo z vladajočo stran-
ko sLs. Zato se bodo zače-
li postopoma pripravljati že 
na naslednje volitve, najprej 
pa nameravajo prenoviti ob-
činski odbor n.si krško, ki je 
v slovenskem merilu med ak-
tivnejšimi, žal pa po zaslugi 
redkih posameznikov, je po-
vedal kodrič. ob tem je iz-
razil tudi razočaranje nad re-
zultatom županskih volitev v 
novoustanovljeni občini ko-
stanjevica na krki, v kateri je 
bila v drugem krogu volitev 
poražena Anica Žugič, ki je 
sicer kandidirala za županjo 
kot neodvisna kandidatka, a 
velja, tako kot velik del vo-
livcev na kostanjeviškem ob-
močju, za desno usmerjeno. 

Medtem ko je predsednik 
brežiškega občinskega odbo-
ra Zdenko Podvinski pove-
dal, da je stranka zdaj v naj-
slabšem položaju v brežiški 
občini, kjer ni bil v občinski 
svet izvoljen noben kandidat 
z njihove liste, je v tem man-
datu prepolovljeno tudi šte-
vilo svetnikov v sevnici. ka-
kor je povedal Andrej Hafner 
kot edini občinski svetnik, se 
tudi tu ni oblikovala nobena 
opozicija, saj je župan po-
razdelil tri podžupanska me-
sta med stranke z največ do-
bljenimi glasovi in si s tem 
zagotovil pravzaprav nemo-
teno delo. gost na srečanju, 

načeloma podpirajo gradnjo 
drugega bloka jedrske elek-
trarne z utemeljitvijo, da po-
meni ta ob pomanjkanju ozi-
roma premajhni proizvodnji 
električne energije in posle-
dičnem uvozu edino resno al-
ternativo, ki jo je mogoče 
realizirati šele v obdobju pol-
drugega desetletja ali več. 
Za drugi blok, je poudaril Ma-
rin, obstajajo že tako infra-
struktura kot potrebno zna-
nje in kader, sam objekt pa 
ne bo prispeval k poslabšanju 

varnostnih razmer. o gradnji 
drugega bloka je imel pomi-
sleke le vinko Bah, ki je me-
nil, da bi morali Posavci naj-
prej vztrajati pri razrešitvi 
vprašanja odlagališča rao in 
vlaganju sredstev s strani Hr-
vaške v sklad za razgradnjo 
nek ter poiskati način oziro-
ma možnost, da slovenija od-
kupiti hrvaško polovico ob-
stoječe elektrarne.

Bojana Mavsar

Andrej Hafner

Vinko Bah, Martin Kodrič in Zdenko Podvinski

ZDOLE – v petek, 19. januarja, so se v prostorih zdolskega doma 
Bena Zupančiča na svojem rednem letnem zboru članov zbrali 
člani turističnega hortikulturnega društva. Po uvodnem pozdra-
vu predsednika Daniela Novaka so najprej pregledali poročilo o 
delu društva za leto 2006, nato pa sprejeli tudi program dela za 
letošnje leto ter izvedli volitve, saj je dosedanjemu vodstvene-
mu sestavu potekel mandat. Predsednik novak je želel funkcijo 
predati mlajšemu in navedel, da mu včasih že zmanjkuje moči. 
nato pa je vseeno klonil pod težo argumentov in zahval, ki so 
mu jih izrekli, zato so ga ponovno neposredno izvolili. v nada-
ljevanju pa so podelili tudi bronaste znake turistične zveze slo-
venije, ki so jih prejeli Alenka Krajnc, Slavica Sever ter Bojan 
Rožman. Podeljene so bile tudi pohvale za najlepše urejeno 
domačijo, kmetijo, zaselek in vas, kar je po mnenju komisije v 
krajevni skupnosti Zdole postala vas anovec. Zbora se je ude-
ležilo tudi nekaj predsednikov iz sosednjih društev, med njimi 

iz brežiške občinske turistične zveze Tone Jesenko ter pred-
sednik slovenske turistične zveze Dominik S. Černjak, v imenu 
občine krško pa mag. Jože Knez, načelnik oddelka za gospo-
darske dejavnosti. večer pa so  nadaljevali ob druženju in zvo-
kih ansambla bratov Žerjav.  M. K. M.

Anovec najlepše urejena vas

LESKOVEC PRI KRŠKEM - v soboto, 20. januarja, je v leskov-
škem lokalu Moving pub potekal kulturno obarvan romski ve-
čer, ki se je prepletal z besedo in plesom. organizator veče-
ra je bilo romsko društvo Čhavora krško, pri izvedbi prireditve 

pa so jim pomagali v društvu zaveznikov mehkega pristanka. 
Pozdravne besede so prisotnim namenili krški župan Franc Bo-
govič ter predsednik in podpredsednik Zveze romov slovenije 
Jožek Horvat – Muc in Bojan Tudija.  M.K.M.

Kulturno obarvan romski večer

Plesalke Romskega društva Čhavora Krško

Člani THD Zdole na rednem letnem zboru članov

Že sedmo leto zapored je turistično društvo Mokronog orga-
niziralo vseslovensko srečanje bradačev. na kulturno-zabavni 
prireditvi so se  bradači iz cele slovenije pomerili v tem, kdo 
ima lepšo in daljšo brado. stroga petčlanska ocenjevalna ko-
misija, v njej  sta sedela tudi bivša predsednica turističnega 
društva Mokronog Irena Florjančič in sedanji predsednik Alojz 

Gregorčič,  je ocenjevala izvirnost in urejenost brade ter celo-
stno podobo bradatega moža. glavna nagrada je bil tapecirani 
dvosed priznanega podjetja sedežnih garnitur toM iz Mokrono-
ga. Laskavi naziv Mister Brade 2007 in zelo privlačno glavno 
nagrado je prejel, po strogih kriterijih ocenjevalne komisije, 
Andrej Prešeren iz godoviča na gorenjskem, prvi spremljeva-
lec je postal Janez Kvaternik iz Zabukovja,  drugi pa Marjan 
Kocjan iz Potočne vasi. Viktor Robič iz Ljubljane je imel naj-
daljšo brado, merila je 27 cm. tudi občinstvo je imelo svojega 
favorita – prvo mesto si je priboril Stanislav Kramer iz tržišča 
pri sevnici, drugo mesto je zasedel Robert Piščanec iz  Pušča-
ve, na tretje se je povzpel Matej Starič. sobotno srečanje bra-
dačev se je zaključilo z veselim rajanjem vseh prisotnih.

Smilja Radi
Foto: Robert Gregorčič

Izbrali	mistra	brade	2007
MOKRONOG – V soboto, 20. januarja, je v prostorih Kul-
turne dvorane v Mokronogu potekala zanimiva in nevsak-
danja prireditev – izbirali so osebo z najbolj urejeno in 
najdaljšo brado.

Mister brade 2007

LONČEK »DOBRA MISEL«

Pitje čaja ali ostalih toplih napitkov je potreba, sprostitev ali prijetno 
druženje. v keramičnih lončkih napitki ohranjajo toploto in so v svoji 
raznolikosti popularni in dostopni izdelki.

osnovna oblika lončka je povzeta po arheoloških izkopaninah, ki so jih našli 
na slovenskih tleh – riton je posoda v obliki ptice iz dobe ilirov, najden na 
ilirskem grobišču iz starejše železne dobe (halštata) na dvorišču slovenske 
akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.
osnovni element – ptica je povzeta iz dediščine slovenske krasilne umetnosti 
– sklop v čipki. izoblikovana je tako, da v osnovi ostaja ista. Ptica je v 
sloveniji motiv tako v pripovedkah kot v izdelkih. na lončku sta dve ptici, 
ki sta obrnjeni ena proti drugi. Ptici reliefno zaobjemata lonček in njuna 
repa se nadaljujeta v ročaj. oblikovala ga je priznana oblikovalka andreja 
aljančič Pivirk.

Zdravilne rastline v sodobnem času prihajajo ponovno do veljavne v različnih 
oblikah zdravljenja. Zeliščni čaj dobra misel, latinsko origanum vulgare, 
deluje blago pomirjujoče na vegetativno živčevje, ima zelo prijeten vonj in 
okus in ga priporočajo pred spanjem, zlasti otrokom.
Lonček je lahko prazen ali pa ga dopolnimo z vsebino in poudarimo ime 
lončka. Ptica je simbol miru, ljubezni in harmonije. Upodobljena na 
uporabnem keramičnem izdelku naj vsem uporabnikom prinese veliko 
dobrih misli. Unikatno zanimivo darilo lahko najdete v prodajni galeriji 
ambienta med številnimi drugimi izdelki.

trgovina Maša dostal s.p., 
CkŽ 44, krško

Vabilo

Posavski obzornik 
spremlja dogajanje v 
vseh štirih posavskih 

občinah, zato vabimo 
krajevne skupnosti, 

društva, klube in 
druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

obzornik@volja.net ali 
na poštni naslov:

Posavski obzornik, Trg 
Matije Gubca 3, 

8270 KRŠKO
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vaBiMo vas
na predstavitev 

ProJektov MoBiLnosti 

V OKVIRU PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
ki bo

01.02.2007, ob 10. uri na
Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 46, Krško.

Program Leonardo da vinci, ki je eden izmed glavnih sektorskih programov v novi genera-
ciji programa vseživljenjsko učenje od leta 2007 do 2013, je namenjen poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju in usposabljanju. Projekti mobilnosti spodbujajo praktično delo po-
sameznikov v tujini. Ciljna skupina so vse osebe, ki se želijo usposabljati v tujini za njihov 
željen poklic; posamezniki izberejo področje dela, državo in trajanje njihovega poklicnega 
izobraževanja v tujini (znotraj določenih okvirov programa). 
Program ne le vsebinsko ampak tudi finančno podpira mobilnost dijakov,  mladih delavcev, 
diplomantov, brezposelnih, mentorjev, učiteljev in vseh, ki skrbijo za poklicno izobraževa-
nje in usposabljanje ter udeležencev s posebnimi potrebami...v države eU, katere namen 
je pridobitev novih poklicnih znanj in izkušenj, bogatenje jezikovnih spretnosti, spoznava-
nje nove kulture, ljudi, običajev ter krepitev mednarodnega sodelovanja in evropske di-
menzije.
Za leto 2007 velja nov razpis evropske komisije in nove prioritete. Poleg osnovnih informa-
cij in vodenja skozi postopek prijave projekta vas bomo seznanili tudi z vsemi novostmi, ki 
zadevajo projekte mobilnosti.

Predavanje je brezplačno, vendar vas prosimo, da zaradi omejitve mest svojo udelež-
bo, najkasneje do 31.1.2007, potrdite na telefonsko številko: 07 488 10 40 ali po e-po-
šti: agencija@rra-posavje.si.

vljudno vabljeni !

nataša Šerbec, l.r.  robert ostrelič, l.r.
direktorica ZPt Brežice direktor rra Posavje

RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, Tel.: 07/488 1040, Fax: 07/488 1050, E-mail: agencija@rra-posavje.si
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EVIDENTIRANJE PROJEKTOV  IN PODPORNE STORITVE 
RRA POSAVJE ZA NOSILCE PROJEKTOV 
Začela se je nova finančna perspektiva 2007-2013 in v želji, da bi bilo v tem obdobju kar 
največ javnih in zasebnih projektov podprtih s strani sredstev eU, smo v rra Posavje uve-
dli nov način dela.

delovanje rra smo razdelili v štiri temeljna področja: gospodarstvo, Človeški viri, infra-
struktura, okolje in prostor in Podeželje. Za vsako področje je zadolžen svetovalec, kate-
rega ena izmed nalog je, da v sodelovanju z odgovornimi osebami za projekte pri javnih in 
zasebnih nosilcih skrbi, da bo čim več projektov, katerih vsebina je upravičena do sofinan-
ciranja s strani sredstev eU izpolnjevalo pogoje za pridobitev sredstev. Zasebni nosilci pro-
jektov so gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje in kmetijska gospodarstva ter 
nevladne organizacije.

večina instrumentov, pogojev in meril, za dodeljevanje sredstev eU namreč še ni določe-
nih, ampak bodo nastajali v naslednjih 12 mesecih. naloga svetovalcev je da za projekte 
odgovorne osebe pri zasebnih nosilcih informirajo o vseh pogojih, ki jih morajo njihovi pro-
jekti izpolniti (natančne vsebine, minimalne in maksimalne vrednosti projektov, višine sofi-
nanciranja, potrebe po dokumentaciji – gradbena dovoljenja, kadrovski pogoji itd) ter vam 
pomagajo in svetujejo pri pripravi projektov, vse to v času pred objavo razpisov in javnih 
pozivov. 

Hkrati smo začeli tudi z oblikovanjem partnerske mreže gospodarskih družb, organizacij in 
zavodov, specializiranih za pripravo razpisnih dokumentacij po posameznih področjih in ad-
ministrativno vodenje projektov, katere boste lahko najeli za pripravo vlog za javne razpi-
se in po potrebi tudi administrativno vodenje projektov. 

Vse gospodarske družbe, samostojne podjetnike, kmete in kmetijska gospodarstva ter 
nevladne organizacije, ki planirate večje investicijske naložbe v posodobitev svoje pro-
izvodnje,  v namestitvene kapacitete za potrebe turizma ali pa planirate izvajanje ka-
kšnih drugih aktivnosti, ki so lahko podpri s strani EU sredstev, prosimo da te svoje pla-
ne sporočite našim svetovalcem po telefonu ali e-pošti in sicer glede na področje, na 
katerega se nanaša vaš projekt (Poziv se ne nanaša na tiste subjekte, ki ste svoje pro-
jekte že evidentirali v času priprave Regionalnega razvojnega programa). 

delovna področja in svetovalci:
Gospodarstvo: Mateja Jazbec, mateja.jazbec@rra-posavje.si, 07/488-10-44

turizem: Morana Polovič, morana.polovic@rra-posavje.si, 07/488-10-40
Človeški viri: nataša Šterban Bezjak, natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si,  
07/488-10-51
Infrastruktura, okolje in prostor: robert ostrelič, robert.ostrelic@rra-posavje.si (do 
kadrovske popolnitve področja), 07/488-10-40
Podeželje: darja Planinc, darja.planinc@rra-posavje.si, 07/488-10-52 

skupaj z našimi svetovalci boste lahko svoje investicijske in vsebinske zamisli oblikovali v 
projekte, ki bodo izpolnjevali temeljne pogoje za sofinanciranje s strani strukturnih skla-
dov in programov eU. 

Direktor RRA Posavje
Robert Ostrelič, univ.dipl.pol.
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Več vlaganj javnih, zasebnih in evropskih sredstev za razvoj turizma

Podjetniški center krško skupaj s podjetjem savaprojekt iz krškega pripravlja strateški razvojni 
dokument Strategijo razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo prostorske strategije in 
prostorskega reda za potrebe turizma v občini Krško. ker menimo, da je potrebno takšen do-
kument načrtovati »od spodaj navzgor«, torej da ponudniki turističnih produktov podajo svo-
ja videnja, mišljenja, vizije in morebitne projekte, ki jih imajo in ne tako, kot je pri nas veliko-
krat običajno, da neka institucija opredeli razvoj, tem usmeritvam pa morajo potem slediti tisti, 
ki se s panogo tako ali drugače ukvarjajo, so se izvajale delavnice po posameznih krajevnih sku-
pnostih. 

akterji iz področja turizma v občini krško in novo nastali občini kostanjevica na krki so ugotavlja-
li težki položaj te hitro rastoče in najperspektivnejše gospodarske panoge ter izrazili pomi-
sleke in dileme ob svojem delu ter nadaljnjem razvoju te panoge tako v slovenskem prostoru kot 
tudi na lokalnem nivoju.

glavnina nezadovoljstva izhaja iz zakonodaje iz naslova turizma, ki je zelo restriktivna. težave 
se porajajo predvsem v gostinski panogi in vzporedno s tem na turističnih kmetijah, saj so pogo-
ji za ohranjanje te panoge težki, predvsem turistične kmetije ne morejo ohraniti smisla in podobe 
prvinskosti turističnih kmetij, problemi pa so tudi v previsokih zahtevah in standardih. 
veliko je zanimanja za zidaniški turizem, zidanice kot pomožni gospodarski objekti bi se preure-
dile za bivanje gostov v turistične namene, pa se zopet ustavi pri zakonodaji. 
razočarana so  turistična in druga društva, ki delujejo na prostovoljni ravni in morajo ob neki pri-
reditvi pridobiti ogromno dovoljenj in elaboratov, cene za to so previsoke, društva pa nimajo tako 
velikih dotacij oziroma prihodkov. Moramo pa poudariti, da društva v lokalnih skupnostih igrajo po-
membno vlogo, ohranjajo kulturo krajine in izvajajo aktivnosti, so pa v dilemi, kako bo naprej, saj 
mnoga zaradi stroge zakonodaje in predpisov več ne vidi smisla svojega delovanja.
na našem področju se srečujemo tudi s povpraševanji po postajališčih za avtodome in kampih, 
česar pri nas še ni, tudi zaradi visokih minimalnih pogojev, zahtev in strogih omejitev, čeravno pri-
merjamo ta nivo s tujino.  
na celotnem območju primanjkuje nočitvenih kapacitet, predvsem v naravnem okolju, kar je po-
sledica pomanjkanja investicijskih sredstev in posameznih evropskih spodbud. 

velike so potrebe po obnovah gradu, mestnih jeder, trgov in lokalnih središč. k potrebi po obno-
vi kliče grad Brestanica, Leskovec in raka s svojo grajsko gospodarsko pristavo sta v fazi propada-
nja, čim prej bo potrebno najti investitorje in tem objektom dati vsebine, tudi s pomočjo različnih 
evropskih in drugih razpisov. krajani so izražali kritike nad slabo, ponekod tudi dotrajano prome-
tno in neprometno signalizacijo,  povezano s turizmom.

v krškem se predvideva razvoj kongresnega turizma, vzporedno s tem pa poteka tudi že reali-
zacija projekta Valvazorjevega kompleksa, povezanega z imeni treh velikih mož krškega, ki je 
ključnega pomena za izletniški turizem.
na drnovem želijo urediti in oživeti Neviodunum kot rimsko vojaško logistično bazo in ga vklju-
čiti v integralno  zgodbo občine krško, na senovem izhajajo iz tradicij rudarstva, pravzaprav ima 
vsaka krajevna skupnost svojo specifiko in svojo ponudbo.. 
na raki se ljudje zavedajo pomena povezovanja, svoje ponudbe in naravnih danosti in so na poti 
oblikovanja enotne blagovne znamke za prodajo izdelkov in pridelkov, izdelan pa imajo tudi že 
projekt za ureditev stavbe na trgu, v kateri bo vinogradniški muzej, info točka s prodajalno spo-
minkov, konferenčna dvorana, knjižnica z računalniki, svoje prostore pa bodo imela tudi društva. 

v občini krško in novo nastali občini kostanjevica na krki obstajajo bogate in velike zgodbe, ki jih 
znajo v tujini že dolgo zelo dobro prodajati in tržiti. takšne zgodbe je potrebno oblikovati tudi 
na našem območju, s čimer naj bi se ukvarjali strokovno usposobljeni lokalni turistični vodniki, 
ki so sedaj slabo organizirani, in kot so povedali iz turistično informacijskih centrov, se velikokrat 
zgodi, da kar šoferji avtobusov prevzamejo vlogo turističnih vodnikov, posledice pa nosijo licenci-
rani vodniki, ki nimajo dela, ne zaslužka, niti prave motivacije za delo, pa tudi ponudniki ne, saj se 
gostje ne ustavijo v naših gostinskih obratih in na ostalih turističnih točkah. Zato pričakujejo ukre-
pe s strani ustreznih služb, da bodo tovrstna ravnanja skladna z odlokom o turističnih vodnikih.
v kostanjevici na krki se zaradi ozaveščanja eko turizma osredotočajo na izletniški turizem s stra-
tegijo goste iz 2 ur zadržati v mestu vsaj 5 do 6 ur, vseskozi pa tesno sodelovati s termalno zaba-
viščnimi kompleksi v soseščini. dolgoročni plani pa so precej obsežni, kostanjevičani se zaveda-
jo, da bodo le složni in s skupnimi močmi dosegli zastavljene cilje.

na območju reke krke med Podbočjem in kostanjevico na krki, kjer je odkrita topla voda,  se po-
javlja ideja novega produkta Term s podeželskim pridihom in tržno nišo, ki bi bila vzporedno tudi 
podpora ostalim projektom in obstoječi turistični ponudbi. v krajevni skupnosti Podbočje načrtu-
jejo razvoj športno rekreacijskega centra Planina, tako letnega kot tudi zimskega.  na višini 880 
m omogočajo z dodatnimi tehnološkimi posegi razvoj zimskega oddiha in razvedrila, predvsem pa 
so tu ugodni klimatski pogoji v poletju.

turistični sektor je mnenja, da se bo potrebno tudi v občini krško osredotočiti na to, kaj, kje in 
kako bomo razvijali turistično ponudbo. osnova je celotna infrastruktura, ki je posledično tudi 
zadovoljstvo domačinov, vzporedno s tem pa posamezni segmenti turizma. 

Morda v razmislek: naše področje je izjemno bogato s sakralno dediščino, zato bi bil lahko ve-
čji poudarek na strani verskega turizma, ob vinsko turističnih cestah je to podeželski turizem 
s svojo integralno ponudbo, športne, rekreativne in zabavno družabne aktivnosti naj se odvi-
jajo ob reki Krki, vzporedno s tem pa lahko še naprej razvijamo področje naravne in kultur-
ne dediščine.

doslej je bila ponudba razdrobljena in nepovezana, projekti individualni, v prihodnje pa se bo 
potrebno usmeriti na povezovanje, enotno trženje, skupne nastope na sejmih, skupno bla-
govno znamko, enotno promocijsko gradivo in enotno blagovno znamko v okviru destinacij-
skega managementa. Povezovati bo potrebno posamezne projekte v večje sklope, tudi zaradi pri-
jave na različne razpise, katere bi bilo potrebno poenostaviti ter nameniti več sredstev razvoju in 
podpori  malim projektom.

O trenutnem stanju, načrtih in problematiki smo seznanili tudi odbor državnega zbora RS za 
gospodarstvo, ki je obiskal regijo Posavje.

ZATO ŽELIMO PRI PREBIVALCIH OBČINE KRŠKO IN NOVO NASTALE OBČINE KOSTANJEVICA NA 
KRKI VZPODBUDITI RAZMIŠLJANJE O RAZVOJU TURIZMA IN NOVIH PROJEKTIH. ŠE ENKRAT PO-
ZIVAMO VSE, KI IMATE PROJEKTE, IN JIH ŽELITE URESNIČITI V NASLEDNJI FINANČNI PERSPEK-
TIVI TUDI Z EU SREDSTVI, DA SE OGLASITE NA SEDEŽU PODJETNIŠKEGA CENTRA KRŠKO, CKŽ 
46, VKLJUČNO S PARCELNIMI ŠTEVILKAMI DA TO ZABELEŽIMO IN VNESEMO V PROSTORSKE DO-
KUMENTE.

Vodja projekta: Direktor:
Lea-Marija CoLariČ-JakŠe Franc ČeŠnovar

sMerniCe tUristiČnega raZvoJa 
v oBČini krŠko in novo nastaLi 
oBČini kostanJeviCa na krki

REGIONALNA
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POSAVJE - vlada republi-
ke slovenije je v začetku de-
cembra 2006 sprejela načrt 
izvajanja resolucije o nacio-
nalnih razvojnih projektih za 
obdobje 2007-2023, s katerim 
je imenovala ožjo delovno 
skupino za vodenje devetih 
projektov gospodarskih sre-
dišč, med drugim tudi projek-
ta Phoenix v Posavju. načrt 
predvideva tudi članstvo regi-
onalnih predstavnikov za po-
samezno gospodarsko sredi-
šče v projektno skupino. svet 
regije Posavje je v Projektno 
skupino pri Ministrstvu za go-
spodarstvo za projekt Phoe-
nix imenoval Roberta Ostre-
liča, direktorja regionalne 
razvojne agencije Posavje. 
Hkrati je svet regije Posav-
je, ki ga sestavljajo posavski 
župani Ivan Molan, Franc Bo-
govič in Kristijan Janc, spre-
jel sklep o ustanovitvi koor-
dinacijske skupine za projekt 
Phoenix pri svetu regije Po-
savje v sestavi: robert ostre-
lič (rra Posavje), Aleksander 
Denžič in Mateja Sušin Bren-
ce (občina Brežice), Franc 
Češnovar (Podjetniški center 
krško), Simona Lubšina (ob-

Ostrelič v 
projektni	
skupini	za	
Phoenix

v skladu z junija lani spreje-
tim novim zakonom o gospo-
darskih zbornicah je od 24. 
novembra članstvo v gospo-
darski zbornici slovenije pro-
stovoljno. na nivoju sloveni-
je je izmed 66 tisoč članov 
iz nje izstopilo 13 tisoč go-
spodarskih subjektov, iz po-
savske območne zbornice pa 
izmed 1600 članov 255 pod-
jetij oziroma 16 % članstva, 

kar je manj od slovenske-
ga povprečja. Marjan Šunta 
kot razloge za izstop nava-
ja nenaklonjenost obvezne-
mu članstvu, nezadovoljstvo 
s strokovno služno zborni-
ce, pa tudi politične motive. 
gospodarske subjekte, ki so 
iz zbornice izstopili, želijo 
v posavski zbornici privabiti 
nazaj z novo punudbo.

Predsednik Posavskega dru-
štva seniorjev Edo Komočar 
je prepričan, da društvo, ki 
združuje bivšo vodstveno 

Posavski seniorji o prenovi zborničnega sistema

Članstvo v zbornici se mora 
splačati
KRŠKO - V razpravo o prenovi Gospodarske zbornice Slovenije in njenih po-
družnic po regijah se je vključilo tudi Posavsko društvo seniorjev, menedžer-
jev in strokovnjakov, ki je o tem govorilo na razširjenem sestanku upravnega 
odbora društva. Potek prenove in trenutno stanje glede članstva v zborni-
ci jim je predstvil direktor posavske območne zbornice s sedežem v Krškem 
mag. Marjan Šunta, seniorji pa so podali svoje videnje prenove.

strukturo posavskih podjetij 
in ustanov, s svojim znanjem 
in izkušnjami lahko da pri-
spevek v tej razpravi. seni-
orji menijo, da je potrebno 
ugotoviti, ali članstvo sploh 
rabi zbornico in kaj od nje 
pričakuje ter temu prilago-
diti njen kadrovski potenci-
al. Po njihovem mnenju je 
potrebno podjetnike prepri-
čati, da se splača biti član 

na sodobnih principih zgra-
jene zbornice, skeptični pa 
so do koristnosti obstoja 
(pre)številnih razvojnih in-
štitucij v regiji.

območno gospodarsko zbor-
nico, eno od 13 v sloveniji, 
je v Posavju mogoče obdr-
žati, meni Šunta, vendar je 
to odvisno predvsem od pri-
pravljenosti podjetij, da so-
financirajo njeno delovanje. 
Članarina namreč po no-
vem ne bo prinesla niti po-
lovice potrebnih sredstev 

za delovanje. Cilj posavske 
zbornice je združiti vsaj 20 
% gospodarskih subjektov 

v regiji, to je vsaj 200 čla-
nov, kar bi predstavljalo 60 
% zaposlenih in prav toliko 
ustvarjenega prihodka v re-
giji. kot največjo dosedanjo 
slabost zbornice Šunta izpo-
stavlja njeno kadrovsko pod-
hranjenost (trenutno ima le 
2,5 zaposlenih), kar ne omo-
goča dovolj osebne komuni-
kacije, ki jo želijo v podje-
tjih. vendar pa zbornica ne 
more biti storitvena organi-
zacija, kot želijo nekateri, 
opozarja Šunta. 

P. Pavlovič

Mag. Marjan Šunta (zadaj desno) med posavskimi seniorji

Poleg območne gospodar-
ske zbornice (2,5 zapo-
slenih, 104 tisoč evrov le-
tnega proračuna) v okviru 
podjetniškega podporne-
ga okolja v Posavju delu-
jejo še tri občinske obrtne 
zbornice (skupno 7 zapo-
slenih in 376 tisoč evrov 
proračuna), Zavod za pod-
jetništvo in turizem Bre-
žice (6 zaposlenih in 188 
tisoč evrov proračuna) 
ter Podjetniški center kr-
ško (4 zaposleni in 154 ti-
soč evrov proračuna). sku-
pno torej 19,5 zaposlenih 
in 822 tisoč evrov letne-
ga proračuna. rra Posav-
je v ta izračun ni vključe-
na, ker so njeno delovanje 
in cilji širše narave.

direktor Podjetniškega cen-
tra krško Franc Češnovar je 
v uvodnem nagovoru poja-
snil, da se je podjetniški cen-
ter prijavil na razpis za iz-
delavo tega projekta ter kot 
partnerja povabil k sodelova-
nju savaprojekt, saj izdelava 

strategije razvoja turizma ne 
predstavlja samo teoretične-
ga dela. »Želimo dobiti kon-
kretne projekte od konkre-
tnih nosilcev in jim pomagati, 
da jih umestimo v prostorske 
akte, tako da bi ti interesenti 
svoj projekt v obdobju nasle-
dnje finančne perspektive od 
2007 do 2011 tudi s pomočjo 
evropskih strukturnih skladov 
lahko realizirali,« je dejal Če-
šnovar. svetovalka za podje-
tništvo in turizem na PC kr-
ško Lea Marija Colarič Jakše 
je med drugim poudarila, da 
so danes v turizmu zelo po-
membne zgodbe ter sposob-
ni ljudje, ki znajo te zgodbe 
prodajati. ker je turizmu po-
treben nek paradni konj, naj 
bi bile to novo predvidene to-
plice, ki bi jih zgradili v ko-
stanjevici na krki ali na ob-
močju ks Podbočje. 

v razpravi se je oglasilo veliko 
prisotnih. Med drugim je Mi-
lan Brecl iz turistične agen-
cije BooM poudaril, da se gre-
mo v krškem maloposestniški 
turizem, ki največkrat obsega 
le gostinske storitve, ampak 
turizem so tudi cesta, parkirni 
prostori in še vedno tudi lju-
dje, ki naj bi bili v prvi vrsti 
vsaj prijazni. dodal je, da ni 
dovolj konkretnih predlogov, 
kot npr. razvijanje verskega 
turizma, za kar je veliko mo-
žnosti od znamenite brestani-
ške cerkve do svete rozalije 
nad mestom. Povedal je še, 
da zadnje čase raste zanima-
nje za ogled krajev v občini s 
strani tujcev. „krčani imamo 
velike možnosti za organizira-
nje izletniškega turizma, ven-
dar smo očitno prebogati, da 
bi se turizem sploh razvijal,“ 
je zaključil in svojo misel 
podkrepil s primerom iz pra-
kse, ko v nobeni izmed sicer 
številnih zidanic ni bilo mogo-
če dobiti prenočišča. 

ravnatelj glasbene šole krško 
Drago Gradišek je ugovarjal, 
da bi bile toplice paradni konj 
krškega turizma, saj niso niti 
še zgrajene, imamo pa tudi 
pravo poplavo ostalih toplic 
povsod po sloveniji. Predlagal 
je, naj bi razmišljali o čem 

Najprej	je	treba	urediti	
»vražje mesto«
KRŠKO - Strategija razvoja turizma je dokument, ki ga pripravlja krški Pod-
jetniški center in bo služil za pripravo prostorske strategije in prostorskega 
reda za potrebe turizma v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter bo za-
črtal smernice za obdobje 2007 do 2011. Z namenom, da pridobijo čim več 
idej, so se minuli teden po različnih krajevnih skupnostih v obeh občinah od-
vijale delavnice. Na prvo zmed njih so povabili zainteresirane iz krajevnih 
skupnosti Krško, Gora in Dolenja vas. 

Z delavnicami k strategiji turizma

bolj izvirnem, npr. o obudi-
tvi mesta krško z zgodbo o 
»vražjem mestu«, ki bi dobilo 
ime po nedavno uspešno izve-
deni glasbeni predstavi vraž-
je dekle: „Zgodbo že imamo, 
treba bi jo bilo samo ohranja-
ti. Uporabimo lahko tudi dru-

ge znane zgodbe iz bogate 
kulturne dediščine in jih malo 
priredimo ter se zgledujemo 
po škofjeloškem pasijonu, ki 

ga že vrsto let uspešno izva-
jajo. več bi morali staviti tudi 
na znamenite osebnosti iz kr-
ške preteklosti, kot sta Bo-
horič ali dalmatin. dober tu-
rizem potrebuje tudi dobro 
glasbo in mi jo v glasbeni šoli 
imamo.“  

Med ostalimi razpravljavci 
je bilo slišati različna mne-
nja o smiselnosti in koristno-
sti številnih vinskih cest in o 
tem, da zakonodaja ni pisana 
na roko posameznikom. Alojz 
Kerin iz ks gora je menil, da 
v tej zgodbi ne vidi krajevnih 
skupnosti, ker te nimajo po-
trebnih sredstev, da bi dolo-

čene stvari uredile ali celo na 
novo zgradile, saj imajo pre-
cej stroškov že s samim vzdr-
ževanjem. Za »paradnega ko-
nja« krškega turizma je po 
njegovem veliko bolj primer-
na vinska klet kZ, ki bi jo pre-
ko mostu povezali z leskov-
škim gradom. tam je tudi 
galerija, pa mavzolej, a grad 
nezadržno propada. občin-
ski svetnik Metod Šonc pa je 
bil mnenja, da se problema-
tike lotevajo spet preveč na 
splošno, zato se ob vsem iz-
gubljajo konkretni programi. 
„v krško ne moremo nikogar 
voditi, ker je popolnoma ne-
urejeno mesto. najprej ga bi 
bilo potrebno urediti po zgle-
du dobre prakse iz tujine in 
potem razvijati še podeželje. 
krško je opustelo mesto, pa 
bi si želeli, da postane sredi-
šče Posavja,“ je dejal. 

slišali smo tudi, da bi se pre-
bivalci sami morali obnaša-
ti kot turisti in tudi zato po-

trebujemo osvetljeno mesto, 
predvsem pa bi moralo biti či-
sto, zato se sedaj sprehajalci 
v njem ne počutijo dobro. ob-
činski svetnik Janez Požar pa 
je spomnil na že sprejeto stra-
tegijo turizma iz leta 1999, ki 
bi morala dati neke rezultate 
in te bi morali poznati, preden 
se lotimo novih načrtov. orga-
nizatorji so zagotovili, da bodo 
po zaključku delavnic po kra-
jevnih skupnostih ponovno or-
ganizirali srečanje v krškem, 
na katerem bodo prisotni tudi 
strokovnjaki za različna po-
dročja, ki bodo znali svetovati 
zainteresiranim vlagateljem.

M. Kalčič M.

Poudarek obstoječi ponudbi

čina krško) ter Vlasta Kuz-
mički in Roman Perčič (ob-
čina sevnica).

koordinacijska skupina za 
spremljanje projekta Phoenix 
bo spremljala in sodelovala 
pri izvajanju aktivnostih Pro-
jektne skupine na nacional-

Javna problemska konferenca

13 ZveZdiC in 13 ČrniH Pik Za tUriZeM v PosavJU
sreda, 31. januar 2007 od 9:00 do 14:00 ure

krško – dvorana v parku

kdo je kdo v turizmu Posavja? krško gričevje kot 
turistična destinacija? ocenjujemo, da je čas za 

temeljito turistično inventuro. 
drzno, odkrito, brez dlake na jeziku.

PovaBiLi sMo JiH:
Franc Bogovič - župan občine krško 

mag. Andrej Vizjak – Ministrstvo za gospodarstvo
Dejan Podgoršek – slovenska turistična organizacija

Dominik S. Černjak – turistična zveza slovenije
mag. Marjan Hribar – direktorat za turizem

Miran Šubelj Sagmeister – samostojni raziskovalec  
turizma in prostega časa

kdo se bo soočil z zvezdicami in črnimi pikami, bomo 
videli na kraju samem, prav tako tudi, kdo so resnični 

akterji posavskega turizma !

tiskanju izročkov s predavanj se odpovedujemo v korist 
narave. Udeleženci prejmejo digitalni zbornik.

ni ravni, spremljala izdelavo 
državnih lokacijskih načrtov, 
strokovnih podlag in projek-
tnih nalog, usklajevala inte-
rese lokalnih skupnosti ter 
opravljala druge naloge, po-
membne za uspešno izvajanje 
projekta Phoenix.

P.P.

Predstavnici PC Krško na delavnicah

PODBOČJE - na posvetu o razvoju turizma v krajevni sku-
pnosti Podbočje so predstavniki Podjetniškega centra kr-
ško kot najpomembnejša projekta izpostavili oživitev 
smučišča na Planini in ureditev termalnega kompleksa na 
območju, poimenovanem Štihe, kot turistično ponudbo 
pa so izpostavili še Levakovo jamo, leva na podboškem 
trgu, zidanice in ponudbo cvička ter pomembne osebno-
sti s tega področja, kakršna sta slikar Zoran Didek in pisa-
telj Janez Banič. Udeleženci posveta so podvomili o smi-
selnosti in izvedljivosti največjih dveh projektov, torej 
smučišča in term, ki zahtevata kapitalsko zelo močnega 
investitorja. Zavzeli pa so se za večji poudarek že obsto-
ječi ponudbi, naravnim in kulturnim danostim ter dogod-
kom: območju krke, potoku sušica in nekdanjih mlinih na 
njej (od nekdaj 13 mlinov stojijo le še dva ali trije, ki bi 
jih veljalo obnoviti), starim kmečkim hišam, ostankom tr-
dnjave na starem gradu, zgodbi o cvičku, ki izhaja iz bli-
žnje gadove peči, dnevu odprtih zidanic in hramov, nena-
zadnje tudi podboški cerkvi, ki je kot ena prvih cerkva v 
sloveniji z betonsko kupolo svojevrsten tehnični spome-
nik. opozorili so tudi na togo zakonodajo, ki dostikrat ovi-
ra razvoj določenih dejavnosti, predvsem pa otežuje delo 
društvom, ki so gonilo razvoja v kraju.  P.P. 
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Podzemno skladišče zemeljskega plina:

Zanesljiva in varna 
energetska prihodnost
Zakaj	
potrebujemo	
skladišče plina?
termoelektrarna Brestanica 
(teB) je eden večjih porabni-
kov zemeljskega plina v slo-
veniji. s svojim načinom de-
lovanja kot tipična konična 
elektrarna z velikimi urnimi 
in dnevnimi odjemi povzroča 
v relativno majhnem plinovo-
dnem omrežju slovenije pre-
cejšnje težave, še posebej v 
zimskem času. Zaradi velike-
ga odjema plina se takrat na-
mreč pojavljajo omejitve pri 
obratovanju teB, ki mora kot 
gorivo večkrat uporabiti tudi 
ekstra lahko kurilno olje. ker 
je le-to tako z ekološkega 
kot cenovnega vidika manj 
ugodno, se je začelo v bližini 
teB iskati možnost skladišče-
nja zemeljskega plina, kar bi 
ji tudi dolgoročno omogočilo 
optimalno izvajanje funkcije 
vršne elektrarne. 
Poleg zagotavljanja potreb-
ne količine zemeljskega plina 
za teB v vsakem trenutku je 
namen izgradnje podzemne-
ga skladišča zemeljskega pli-
na tudi zagotoviti strateške 
rezerve tega energenta, kar 
je zelo pomembno v luči plin-
skih kriz, ki smo jim bili priča 
v zadnjem času zaradi nesta-
bilnih razmer na vzhodu evro-
pe. s predvidenim skladiščem 
bo možno zagotoviti oskrbo z 
zemeljskim plinom tudi v iz-
rednih razmerah, zato je pro-
jekt tudi nacionalnega pome-
na in je eden 35 projektov, 
zapisanih v resoluciji o nacio-
nalnih razvojnih projektih za 
obdobje 2007-2023. Partner-
ji pri investiciji bodo družbe 
Holding slovenske elektrar-
ne, termoelektrarna Bresta-
nica in geoplin plinovodi.

Najprimernejša	
lokacija
oddelek za geotehnologijo 
in rudarstvo naravoslovno-
tehniške fakultete v Ljublja-
ni je izdelal študijo možno-
sti izgradnje visokotlačnega 
skladišča zemeljskega plina 
na lokaciji rudnika senovo 
v zapiranju. Med vsemi pre-
gledanimi lokacijami se je 
kot najbolj ugodna izkaza-
la lokacija na območju hriba 
gradec/Zakov, ki je last ru-

dnika senovo v zapiranju in 
kjer se izkop premoga ni ni-
koli vršil. izbrana lokacija je 
bila kot najugodnejša dolo-
čena na osnovi poznavanja 
geološke sestave terena, ki 
izhaja predvsem iz pisnih vi-
rov, poleg tega pa so bile v 
letu 2005 in 2006 opravlje-
ne geomehanske raziskave 
terena na predvideni lokaci-
ji, ki so potrdile ugodne geo-
mehanske strukture, primer-
ne za izgradnjo podzemnega 
skladišča zemeljskega pli-
na. Ugodna geološka sestava 
kamnin in dejstvo, da pred-
videno podzemno skladišče 
plina ne predstavlja doda-
tne obremenitve za okolje, 
pa sta bila najpomembnej-
ša odgovora na vprašanje, ali 
je izgradnja skladišča na tem 
mestu smotrna. to dejstvo 
potrjuje tudi izdelana prva 
ocena ekonomičnosti izgra-
dnje podzemnega skladišča 
zemeljskega plina.

izvedeni izračuni so pokaza-
li, da  bi se dalo na izbrani 
lokaciji po švedskem zgledu 
iz skallena zgraditi visoko-
tlačno podzemno skladišče 
zemeljskega plina. Študi-
ja izvedljivost podzemnega 
skladišča, ki je bila izdela-
na s strani švedskega podje-
tja nCC, obravnava tehnično 
plat možnosti izvedbe s po-
udarkom na varnosti objek-
ta, ki  je poleg tehničnih ka-
rakteristik najpomembnejši 
vidik pri izdelavi študij in 
projektne dokumentacije. 
varnost in zanesljivost obra-
tovanja objekta v predvide-
ni življenjski dobi je glavna 
usmeritev pri načrtovanju in 
izgradnji podzemnega skladi-
šča. tako so bile že izdelane 
določene študije na to temo, 
predvideva pa se tudi izdela-
va presoje vplivov na okolje 
in  druge varnostne študije. 

Prednosti	
podzemnega	
skladišča
Poleg manjših stroškov za gori-
vo in transportno pot so pred-
nosti podzemnega skladišča 
plina tudi:

podzemna lokacija, ki ne 
vpliva na okolje
možnost skladiščenja velike 
količine zemeljskega plina

•

•

hitro koriščenje skladišče-
ne količine
možnost počasnega pol-
njenja s konstantnim pre-
tokom
možna postopna izgradnja 
možen daljinski nadzor na-
prav
majhni nadzemni objekti
uravnotežen odjem
možnost posredovanja pri 
oskrbi Posavja z zemeljske-
ga plina v zimskem času.

Pri izgradnji skladišča se bo 
lahko uporabila infrastruktura 
rudnika in njegovo vzdrževal-
no osebje, del sredstev, ki so 
bila namenjena za dokončno 
zapiranje rudnika senovo, pa 
bi se lahko racionalneje upora-
bila pri izgradnji podzemnega 
skladišča plina. termoelektrar-
na Brestanica bi bila s podze-
mnim skladiščem zemeljske-
ga plina povezana z ustreznim 
plinovodom, ki bi delno pote-
kal po trasi nekdanje opušče-
ne ozkotirne železnice.

Celoten projekt izgradnje 
podzemnega skladišča ze-
meljskega plina je sestavljen 
iz dveh projektov:

plinovodni del, v katerega 
so poleg izgradnje plinovoda 
vključeni tudi vsi ostali teh-
nološki sistemi v zvezi s pri-
pravo plina in študija Preso-
je vplivov na okolje (Pvo) 
rezervoarski del, ki zaje-
ma izgradnjo podzemnega 
skladišča zemeljskega plina 
z vso potrebno tehnološko 
opremo ter dostopnih ko-
munikacijskih poti.

Terminski	plan	
in akcijski načrt
terminski plan projekta pred-
videva dvoletno obdobje v 
katerem bi bil izdelan držav-
ni lokacijski načrt in ustre-
zna tehnična dokumentacija 
ter izveden izbor izvajalcev. 
samo podzemno skladišče bi 
se zgradilo v 68 mesecih od 
začetka gradbenih del. 

v primeru, da želimo s pro-
jektom nadaljevati in zgra-
diti visokotlačno podzemno 
skladišče zemeljskega pli-
na na področju rudnika se-
novo skladno s predvidenim 
terminskim planom, je v na-
daljevanju potrebno izvesti 
naslednje aktivnosti:

odločitev o nadaljevanju 

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

Lokacija na območju hriba Gradec/Zakov, ki je last Rudnika Senovo v zapiranju in kjer 
se izkop premoga ni vršil, se je med vsemi pregledanimi lokacijami izkazala kot naj-
bolj ugodna. Izbrana je bila na osnovi poznavanja geološke sestave terena, ki izha-
ja predvsem iz pisnih virov, poleg tega pa so bile v letu 2005 in 2006 opravljene geo-
mehanske raziskave terena na predvideni lokaciji, ki so potrdile ugodne geomehanske 
strukture, primerne za izgradnjo podzemnega skladišča zemeljskega plina. Poleg tega 
predvideno podzemno skladišče plina ne predstavlja dodatne obremenitve za okolje.

Število kavern 4

geometrični volumen 1 kaverne (m3) 22.800

geometrični volumen skladišča (m3) 91.200

tlak (bar) 200

Max. volumen uskladiščenega ZP pri 20°C (mio sm3) 21.6

Čas obratovanja PB 1x114MW (v urah) 540

Čas obratovanja vseh PB na ZP (268 MW) v urah 214

Možna proizvodnja el. energije v gWh 54

Predinvesticijska vrednost (mio eUr) 67,1

Čas izgradnje - prva kaverna (v mesecih) 40

Čas izgradnje – celota (v mesecih) 68

Osnovne karakteristike podzemnega 
skladišča zemeljskega plina:

Mikrolokacija predvidenega skladišča

izdelave investicijsko teh-
nične dokumentacije, ki je 
potrebna za dokončno od-
ločitev o izgradnji podze-
mnega skladišča
pridobiti enega oziroma več 
investitorjev ter izdelati fi-
nančno konstrukcijo z viri 
financiranja
pripraviti razpis, izbrati po-
nudnika in skleniti pogod-
be za izdelavo investicijsko 

•

•

tehnične in ostale doku-
mentacije 
na osnovi izdelanega in re-
vidiranega investicijskega 
programa je potrebno spre-
jeti dokončno odločitev o 
izgradnji podzemnega skla-
dišča za zemeljski plin na 
področju rudnika senovo
izvesti postopek za priče-
tek izdelave državnega lo-
kacijskega načrta. 

•

•

skladiščenje zemeljske-
ga plina v več ločenih viso-
kotlačnih rezervoarjih pod 
zemljo je s stališča varstva 
pred požarom varno, v ko-
likor so pri načrtovanju, iz-
vedbi in vzdrževanju dosle-
dno upoštevani vsi zakonski 
predpisi in tehnični stan-
dardi.

Termoelektrarna Brestanica pridobi:
višjo zanesljivost obratovanja 
plinskih agregatov
konkurenčnejšo proizvodnjo 
električne energije 
trgovanje z zemeljskim plinom
sinergijske učinke.

Lokalna skupnost pridobi:
dolgoročno zagotovljeno oskr-
bo z zemeljskim plinom in elek-
trično energijo
močan energetski steber v Po-
savju, ki zagotavlja delovna 
mesta
sinergične učinke izgradnje 
skladišča v povezavi s predvide-
nimi projekti lokalne skupnosti
ureditev infrastrukture ob iz-

1.
•

•

•
•

�.
•

•

•

•

gradnji skladišča plina in upora-
bo izkopanih materialov za ure-
janje lokalnih cest.

Republika Slovenija pridobi:
možnost strateških rezerv zemelj-
skega plina na ozemlju slovenije
zagotavljanje zemeljskega pli-
na v primeru izrednih razmer
boljšo izkoriščenost plinovodne-
ga omrežja (pokrivanje konic)
sinergične učinke pri izgradnji 
in izkoriščanju skladišča
boljšo konkurenco pri dobavi 
zemeljskega plina
višjo zanesljivost oskrbe
sekundarni trg prenosnih kapa-
citet
izboljšanje ekologije.

�.
•

•

•

•

•

•
•

•

v naslednji številki: tehnično tehnološki vidiki izgradnje PsZP

Pridobitve s skladiščem:

Velikost ene kaverne v primerjavi z velikostjo hladilnega 
stolpa v TE Brestanica (primerjava je orientacijska)
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Začniva z državnim lokacij-
skim načrtom za odlagališče 
NSRAO - kot dokumentom. 
Kakšni sta njegovi vsebina in 
formalni pomen?
»državni lokacijski načrt (v 
nadaljevanju: dLn) je pro-
storski izvedbeni akt, s kate-
rim se podrobneje načrtujejo 
prostorske ureditve državne-
ga pomena. Z njim se določi-
jo lokacijski pogoji za pripravo 
projektov za pridobitev grad-
benih dovoljenj po predpisih o 
graditvi objektov ter prostor-
ski ukrepi po zakonu o ureja-
nju prostora. Z dLn se na par-
celo natančno določi območje 
vseh ureditev, ki se načrtuje-
jo v okviru dLn, ter lokacijske 
pogoje za pripravo projektov, 
ki so potrebni za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zlasti 
glede namena, lege, funkcije, 
velikosti in oblikovanja objek-
tov ter njihove gradnje.«

Predvidoma v februarju bo 
javno razgrnjen in obravna-
van predlog najustreznejše 
variante odlagališča. Se že 
ve, katera varianta odlagali-
šča je najustreznejša?
»v decembru 2006 je bila na 
podlagi strokovnih podlag iz-
delana študija variant. v njej 
so bile vrednotene in primer-
jane tri različne variante iz-
vedbe odlagališča na lokaciji 
vrbina z vidika vplivov na oko-
lje, vplivov na regionalni in ur-
bani razvoj, z ekonomskega vi-
dika, vidika funkcionalne in 
tehnične ustreznosti ter vidi-
ka družbene sprejemljivosti. 
na podlagi opravljenega vre-
dnotenja so izdelovalci študije 
predlagali kot najustreznejšo 
varianto B – odlaganje v vko-
pane silose. 
Pri tem moram poudariti, da 
gre za vprašanje primerjave 
dveh različnih konceptov od-
laganja nsrao, in sicer podze-
mnega in površinskega odlaga-
lišča. Medtem ko je pri prvem 
objekt skrit globoko pod ze-
mljo, je v drugem primeru 
objekt na površini, tako da je 
delovanje odlagališča na očeh 
tako upravljavcu kot tudi jav-
nosti. 
glede na opravljene anali-
ze je varnost zagotovljena pri 
obeh konceptih, gre torej bolj 
za psihološki moment. odlo-
čitev o izboru je odvisna tudi 
od odziva javnosti v lokalnem 
okolju, kar bo preverjeno na 
javnih obravnavah v lokalni 
skupnosti, torej v krškem.«

Čisto konkretno – kakšni do-
kumenti bodo predstavlje-
ni na razgrnitvi? Gre za pisne 
elaborate, makete…?
»na javni razgrnitvi bodo raz-
grnjeni trije pisni dokumenti, 
in sicer okoljsko poročilo, po-
sebna varnostna analiza in štu-
dija variant s predlogom naju-
streznejše variantne rešitve.«

Ali in kje se je oziroma se bo 
mogoče seznaniti s temi do-
kumenti? Morda že vnaprej, 
torej pred javno razgrnitvi-
jo? Kje bodo dostopni?
»Z dokumenti se bo mogoče 
seznaniti na krajih javnih raz-
grnitev, ki bodo potekale tako 
na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, v prostorih direktorata za 

Lokalno	partnerstvo	Krško:	Priprava DLN za odlagališče NSRAO: 

Kako se pripraviti, kako sodelovati?
V okviru priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) bo predvido-
ma konec februarja organizirana druga prostorska konferenca in v začetku februarja v Krškem javna razgrnitev predloga najustre-
znejše variante odlagališča. To bo priložnost tako za člane lokalnega partnerstva v Krškem kot tudi za druge prebivalke in prebivalce 
Krškega, da podajo svoje komentarje, stališča, predloge in priporočila v zvezi s predlagano varianto odlagališča. Z Matejo Delač, viš-
jo svetovalko na Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat za okolje, Sektor za državne prostorske akte), smo se pogovarjali pred-
vsem o tem, kako lahko zainteresirane prebivalke in prebivalci sodelujejo v postopku ter kako naj oblikujejo svoje predloge.

okolje v Ljubljani, kot tudi v 
lokalni skupnosti, torej v kr-
škem. kraje javnih razgrnitev 
ter kraj in čas obravnave bomo 
določili v sodelovanju z obči-
no krško. 
gradivo smo januarja 2007 že 
posredovali nosilcem urejanja 
prostora. ti bodo podali stališča 
do predlagane najustreznej-
še variante ter na Ministrstvo 
za okolje in prostor (direktorat 
za okolje) posredovali mnenje 
o ustreznosti okoljskega poro-
čila ter sprejemljivosti vplivov 
izvedbe predvidenega odlagali-
šča na okolje. 
vse dokumente smo posredo-

vali tudi občini krško in v krat-
kem jih bo arao posredoval 
tudi lokalnemu partnerstvu v 
krškem. Med javno razgrni-
tvijo bodo ključni dokumenti 
ali njihovi povzetki objavlje-
ni tudi na spletnih straneh mi-
nistrstva www.mop.gov.si in 
agencije za radioaktivne od-
padke arao www.arao.si. Lo-
kalno partnerstvo pa lahko 
dokumente objavi na svojih 
spletnih straneh.« 

V okviru javne razgrnitve, ki 
bo trajala mesec dni, bo or-
ganizirana tudi javna obrav-
nava. Kaj to pomeni? Kako 
tovrstne obravnave ponavadi 
potekajo? Gre na primer za 
neko javno predstavitev ozi-
roma predavanje in potem 
razpravo vseh udeležencev?
»v času tridesetdnevne javne 
razgrnitve bodo na krajih raz-
grnitev, ki jih bomo določili 
skupaj z občino krško, na vpo-
gled vsi zgoraj navedeni doku-
menti. Med razgrnitvijo lah-
ko člani lokalnega partnerstva 
oziroma vse zainteresirane 
prebivalke in prebivalci svoje 
pripombe in predloge podajo 
pisno na mestih javne razgrni-

tve. to pomeni, da jih zapišejo 
v knjigo pripomb in predlogov. 
Lahko pa jih posredujejo tudi 
pisno po pošti, pisno ali ustno 
na javni obravnavi ali pa po 
elektronski pošti na e-naslov 
Ministrstva za okolje in prostor 
gp.mop@gov.si.
na javni obravnavi bodo s stra-
ni pristojnih predstavnikov na 
kratko predstavljene vsebi-
ne obravnavanih dokumentov 
in predvsem njihovi rezulta-
ti. Po kratkih predstavitvah je 
predvidena razprava, ki je bi-
stvo obravnave. ta razprava je 
namenjena predvsem temu, 
da lahko posamezniki zastavi-
jo svoja vprašanja glede mor-
da nerazumljivih tem, prisotni 
pa jim na vprašanja skušajo 
čim bolj jasno odgovoriti. Po-
samezniki lahko podajo tudi 
svoje pripombe oziroma pre-
dloge, ki bi jih morebiti imeli 
na ureditve, ki se nanašajo na 
odlagališče nsrao. 
Poleg javne obravnave pa bo 
v času javne razgrnitve na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor 
sklicana tudi druga prostorska 
konferenca. ta bo namenjena 
predvsem predstavnikom lo-
kalne skupnosti, gospodarstva, 
interesnih združenj, organizi-
rane javnosti in nosilcev ure-
janja prostora.«

Kako konkretno lahko pre-
bivalci sodelujejo na javni 
obravnavi? 
»vsi prisotni lahko aktivno sode-
lujejo z zastavljanjem vprašanj 
in podajo svoje morebitne pre-
dloge in pripombe, ki bi lahko 
doprinesle k boljši rešitvi ume-
stitve odlagališča v prostor.«

Lahko posredujete kak kon-
kretni nasvet, kako naj pre-
bivalke in prebivalci oblikuje-
jo svoje predloge, pripombe, 
stališča? Ali in kako podrobno 
jih morajo obrazložiti, argu-
mentirati?
»Pripombe in predlogi naj bodo 
predvsem čimbolj jedrnati in 
jasni, predvsem pa naj se na-
našajo na predmet obravnave, 
torej odlagališče nsrao.«

Lahko morda navedete ne-
kaj tipičnih primerov vsebin 
pripomb, predlogov itd., ki 
bi jih bilo umestno podati v 
času javne razgrnitve? In, po 
drugi strani, lahko razložite, 
katere vsebine v tej fazi niso 
primerne?
»v času javnih razgrnitev lah-
ko kdor koli poda kakršno koli 
pripombo ali predlog. vse, kar 
se navezuje na predvidene ure-
ditve in območje obravnave v 
dLn, je lahko umestno, zato je 
težko oziroma nemogoče reči, 
kaj je lahko dobra in kaj slaba 
pripomba. investitor, izdeloval-
ci in pripravljavec smo dolžni 
vse podane pripombe in pre-
dloge proučiti ter do njih za-
vzeti stališče. s tako pripravlje-
nimi odgovori in stališči bomo 
seznanili občino krško in lokal-
no partnerstvo v krškem.«

Na delavnicah lokalnega par-
tnerstva v Krškem je bil več-
krat izpostavljen tudi finančni 
vidik umeščanja odlagališča 
NSRAO v krško okolje. Ali je 
javna razgrnitev prava prilo-
žnost za odpiranje razprave 

na temo finančnih vidikov?
»ne, to načeloma ni primerno 
mesto, razprava je namenjena 
temu, da se predstavita pred-
vsem prostorski in okoljski vi-
dik. Čeprav se najbrž tudi to-
vrstnim vidikom ne bo mogoče 
izogniti.«

Kako pa lahko ljudje resnično 
vedo, da bodo njihovi predlo-
gi upoštevani ali vsaj obrav-
navani? 
»Po končanih javnih razgrni-
tvah bo občina krško v knji-
gah pripomb zbrane pripombe 
in predloge, skupaj s svojim 
stališčem, posredovala Mini-
strstvu za okolje in prostor. 
vse zbrane pripombe se bodo 
obravnavale in do njih se bodo 
zavzela stališča. tako zbra-
ne pripombe, skupaj s stališči, 
bomo posredovali občini krško 
in lokalnemu partnerstvu v kr-
škem, prav tako pa jih bomo 
objavili na spletnih straneh Mi-
nistrstva za okolje in prostor 
www.mop.gov.si ter agencije 
za radioaktivne odpadke arao 
www.arao.si.«

Kako pa bo postopek pripra-
ve DLN tekel naprej? 
»v skladu s sprejetimi stali-
šči do pripomb z javne razgrni-
tve bo študija variant po potre-
bi dopolnjena in posredovana 
na Ministrstvo za okolje in pro-
stor, direktorat za okolje, v po-
trditev predloga najustreznejše 
variante. Po pridobitvi sklepa 
o potrditvi predloga najustre-
znejše variante jo bo minister 
za okolje in prostor posredoval 
v obravnavo na vlado rs. 

Predlog najustreznejše 
variante - kateri doku-
menti bodo konec febru-
arja oziroma marca jav-
no razgrnjeni?

Okoljsko poročilo (iz-
delovalec: imos geateh 
d.o.o. Ljubljana) z revi-
zijskim poročilom, ki ga 
je izdelal vgB Maribor 
d.o.o. (alenka kovačič),
Posebna varnostna ana-
liza (izdelovalec: ddC 
d.o.o. Ljubljana) z re-
cenzijskima poročiloma, 
ki sta ju izdelala mag. 
Borut Breznik in dr. ana 
Petkovšek ter
Študija variant s Predlo-
gom najustreznejše va-
riantne rešitve (savapro-
jekt d.d., krško in aCer 
d.o.o. novo mesto).

•

•

•

Če bo vlada rs odločila, da 
sprejme predlog najustreznejše 
variante, se bo za izbrano vari-
anto nadaljeval postopek pri-
prave dLn, in sicer najprej z iz-
delavo strokovnih podlag, nato 
pa -na njihovi podlagi- z izdela-
vo predloga državnega lokacij-
skega načrta. 
v fazi predloga dLn je prav tako 
predvidena tridesetdnevna jav-
na razgrnitev. to bo predvidoma 
v juniju oziroma juliju 2008. na 
tej razgrnitvi bo lahko javnost 
aktivno sodelovala s svojimi pri-
pombami in predlogi. 
Če bo predlog dLn sprejet, s 
pripombami ali brez, bo po 
uskladitvi z nosilci urejanja 
prostora posredovan v obrav-
navo na vlado. ta ga bo na kon-
cu postopka sprejela z uredbo 
o dLn. to naj bi se glede na ča-
sovni načrt zgodilo predvido-
ma v februarju 2009.«

Kaj torej za prebivalke in 
prebivalce Krškega pomeni 
faza 'sprejema najustreznej-
še variante odlagališča', ki bo 
sledila javni razgrnitvi v fe-
bruarju oziroma marcu letos? 
Je takrat že dokončno odlo-
čeno, da bo objekt odlagali-
šča NSRAO stal v Krškem?
»ne. v tej fazi gre zgolj za 
sprejemanje odločitve, da se 
postopek priprave dLn nada-
ljuje za izbrano najustreznej-
šo varianto izvedbe odlagali-
šča. občina krško lahko izstopi 
iz postopka vse do potrditve 
dopolnjenega predloga dLn po 
javni razgrnitvi predloga dLn 
in pred sprejemom uredbe o 
dLn na vladi rs.«

Mateja Delač

odbor je v teh dveh mesecih 
delovanja že zadolžil arao, 
da pripravi dokumentaci-
jo za odvzem vzorcev vode 
na lokaciji rudnika in dolo-
čil točke za njihov odvzem. 
10. januarja je tako že sle-
dila določitev točk za od-
vzem vzorcev na terenu. 

Predstavniki odbora dečno 
selo in vodstvenega odbo-
ra (Ferdo Pinterič, Jožica 
Levar, Peter Krošelj, Mar-
jan Verstovšek, Stane Pre-
skar) in arao (Sandi Vir-
šek, Matej Rupret, Tomaž 
Škoberne) so skupaj z geo-

Evidentirali točke za 
odvzem vzorcev vode
DEČNO SELO - Odbor Dečno selo v okviru Lokalnega partnerstva Brežice deluje 
šele dva meseca, vendar hitro in odločno izvaja aktivnosti, ki naj bi dale odgovo-
re glede morebitnih nevarnih ali celo radioaktivnih odpadkov v Rudniku Globoko. 
Ogledali so si obstoječe vrtine, iz katerih bi bilo mogoče odvzeti vzorce vode. 

fizikom geodetskega zavoda 
Milošem Markičem opravi-
li ogled na območju rudnika 
globoko. geofizik Markič je 
predstavil situacijo piezome-
trov tj. že obstoječih starih 
vrtin na pregledni karti in si-
tuacijo vrtin na prerezu. vse 
razen enega so na ogledu te-

rena našli in ugotovili, da so 
enostavno dostopni in na vi-
dez v dobrem stanju. ravno 
tako so na kar primernih lo-
kacijah za odvzem vzorcev 
vode.
Predstavniki arao se naj bi 
že v tem tednu sestali s stro-

kovnjaki Zvd, kjer bodo de-
finirali program odvzema 
vzorcev in program preiskav 
v skladu z vsemi dosedanjimi 
sklepi odbora dečno selo in 
v skladu z dosedanjimi ogledi 
terena. Prav tako arao vodi 
nadaljnje aktivnosti za izde-
lavo projekta za odprtje raz-
iskovalnega rova in odvzem 
vzorcev vode, za kar je od-
bor dečno selo decembra za-
dolžil vodstveni odbor Lokal-
nega partnerstva Brežice. 
odpiranje rudniškega rova v 
začetnem delu naj bi poka-
zalo, kako daleč v rov se lah-
ko pride, da se še varno od-
vzamejo vzorci iz rova.
Še v tem tednu bodo zbrane 
ponudbe izvajalcev. na pod-
lagi izračuna stroškov teren-
skega evidentiranja piezo-
metrov, izdelave programa 
preiskav in izdelave projek-
ta za odpiranje rova, pre-
gled rova in odvzem vzorcev 
iz rova bo mogoče začeti po-
stopke za izbor izvajalcev za 
izvedbo preiskav. 

VODSTVENI ODBOR 
LOKALNEGA PARTNERSTVA

BREŽICE

Predstavniki med iskanjem

V	tretje	gre	
rado?
KRŠKO - v občini krško že 
več mesecev potekajo ak-
tivnosti v zvezi z izborom 
lokacije končnega odlagali-
šča nizko in srednje radio-
aktivnih odpadkov. Po uspe-
šnem oblikovanju tematskih 
odborov, ki delujejo v okvi-
ru lokalnega partnerstva, se 
je zapletlo pri koordinacij-
skem odboru, ki naj bi delo 
odborov usklajeval in javno-
sti sporočal najpomembnej-
ša stališča.

koordinacijo namreč sesta-
vlja 15 članov, med kateri-
mi so predstavniki krajevnih 
skupnosti, občinskega sve-
ta, občinske uprave, agen-
cije za radioaktivne odpad-
ke in predsedniki tematskih 
odborov. Še preden so se na 
prvi seji pred tremi tedni lo-
tili vsebinskih točk, se je za-
pletlo pri formalnih vpraša-
njih, predvsem pri potrditvi 
mandatov in sprejemanju 
poslovnika. Zlasti Bojan 
Petan iz odbora za arhur-
ško konvencijo je imel veli-
ko pomislekov glede načina 
sprejemanja odločitev, saj 
je zahteval sprejemanje s 
popolnim soglasjem, Brani-
mir Vodopivc pa je vztrajal 
pri zahtevi, da dobi ks do-
lenja vas enega predstavni-
ka v odboru več kot druge 
krajevne skupnosti, čeprav 
je za kaj takega pristojna 
samo skupščina lokalnega 
partnerstva. nesoglasja so 
dosegla vrh na nadaljevanju 
seje 11.1, ko ob odsotno-
sti dveh članov niso uspeli 
sprejeti poslovnika, zato je 
predsedujoči ponovno pre-
kinil sejo. kot smo izvedeli, 
naj bi se člani ko sestali da-
nes popoldne in v tretje po-
skusili srečo s svojim poslov-
nikom ter se nato lotili tudi 
tem, zaradi katerih je odbor 
ustanovljen.
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Ima znanje kot vrednota 
pravo mesto v naši družbi, 
je dovolj cenjeno?
Če govorimo o sloveniji, se 
močno bojim, da še vedno ni 
cenjeno tako, kot bi mora-
lo biti. Upal bi si trditi, da v 
Posavju morda malo izstopa-
mo, ker je tu dozorelo spo-
znanje, da je potrebno tudi 
doma razvijati univerzitetno 

izobraževanje. gora ne pri-
de k Mohamedu, Mohamed 
gre h gori.

Zaposlovalci pogosto pravi-
jo, da so diplomanti fakul-
tet polni teoretičnega zna-
nja, v praksi pa ne znajo 
veliko. Kako bi morali to po-
praviti?
to je res, čeprav jaz vedno 
pravim, da fakultete ne iz-
obražujejo za poklic, za po-
klic izobražujejo poklicne 
šole. Univerza izobražuje za 
to, da lahko nekdo, ki jo do-
konča, lažje dela marsikaj. 
seveda pa je potrebno spod-
bujati sodelovanje z gospo-
darstvom, predstaviti gospo-
darstvenikom, kako fakulteta 
izobražuje in kaj bodo štu-
denti znali, oni pa bodo po-
vedali, kaj naj bi študen-
ti znali. in potem se gotovo 
najde kompromis.

Kaj pa praksa v podjetjih?
Po bolonjskih procesih imamo 
prvostopenjski študij dveh 
vrst: visokošolski strokovni 
in univerzitetni. oba traja-
ta tri leta, torej šest seme-
strov, iz obeh se diplomanti 
lahko vpisujejo na drugo sto-
pnjo oz. magistrski študij, je 
pa visokošolski strokovni štu-
dij bolj prirejen za direk-
tno vključitev v prakso. inže-
nir po tem študiju bo delal v 
proizvodnji, ne bo sedel v pi-
sarni. na naši fakulteti ima-
mo veliko ekskurzij v podje-
tja, pa tudi pogodb s podjetji 
in študenti zanje delajo pre-

Pogovor z izred. prof. ddr. Janezom Usenikom, prodekanom Fakultete za logistiko

Posavje je daleč 
pred	Novim	mestom
Novomeščana ddr. (ne, ni napaka, naziv pomeni dvakratnega doktorja znanosti) Janeza Usenika v Po-
savju poznamo predvsem kot direktorja Valvasorjevega raziskovalnega centra Krško, javnega zavoda, 
preko katerega potekajo postopki ustanavljanja fakultet v Posavju. Prva med njimi, Fakulteta za logi-
stiko - sicer s sedežem v Celju, a z enoto v Krškem - že deluje, ddr. Usenik pa je njen prodekan in tudi 
predavatelj. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je doktoriral iz informacijsko upravljalskih znanosti, v 
Zagrebu pa iz tehniških znanosti. Zadnjih 13 let je zaposlen v akademskih ustanovah, pred tem je delal 
v gospodarstvu, kar priporoča vsakemu univerzitetnemu profesorju. 

prostejše seminarske raz-
iskovalne naloge. Je pa to 
proces, to se ne bo zgodilo 
od danes na jutri. 

Bolonjska deklaracija se že 
uveljavlja v praksi. Kaj ka-
žejo prve izkušnje, se bo ta 
način študija obnesel?
Prva generacija bolonjskih 
študentov je sedaj v drugem 

letniku. Fakulteta za logisti-
ko je bila med prvimi štirimi 
v sloveniji, ki so začele s štu-
dijem po tem sistemu, po-
leg nas še Fakulteta za javno 
upravo in ekonomska fakul-
teta v Ljubljani ter  Fakul-
teta za menedžment Univer-
ze na Primorskem. ta hip si 
ne bi upal reči, ali bo bolj-
še ali slabše, enostavno mo-
ramo počakati na prve diplo-
mante. v tem trenutku bi 
težko rekel, da je kaj izra-
zito drugače, razen tega, da 
se intenzivno povezujemo s 
prakso, da začenjamo tudi z 
mednarodno izmenjavo štu-
dentov, če pa bodo znali več 
ali manj… jaz upam, da več. 
Bomo videli.

Kako ocenjujete stanje šol-
stva v Posavju? Kaj nam 
manjka na področju sre-
dnjega šolstva, kaj še lahko 
storimo v višjem in visokem 
šolstvu?
v Posavju je srednje šolstvo 
razvito dobro, imamo vse od 
klasične, ekonomske in teh-
nične gimnazije do tehničnih 
in poklicnih šol. visoko šol-
stvo zaenkrat še ni dovolj raz-
vito, saj smo ga konec koncev 
začeli v to regijo pospešeno 
uvajati šele pred nekaj leti, 
vendar bo v dveh do treh le-
tih dosežena že relativno op-
timalna struktura. v kratkem 
bodo v Posavju tri visoke šole 
oziroma fakultete: v krškem 
fakulteti za logistiko in za 
energetiko ter v Brežicah fa-
kulteta za turizem. 

Problem, ki ga vedno poudar-
jam, so višje strokovne šole. 
teh je veliko po celi sloveni-
ji, študenti, ki te šole konča-
jo, pa so zašli v neko slepo 
ulico. ne morejo iti naprej 
oziroma lahko gredo naprej, 
s tem da naredijo dva kora-
ka nazaj. Lahko se vpišejo na 
visoko šolo ali pa na univerzi-
tetni študij kvečjemu v drugi 
letnik ali morda celo v prve-
ga. to je stvar, ki še ni sis-
temsko rešena. 

Imata Krško in Brežice 
ustrezne pogoje za štu-
dijsko mesto? Potrebno je 
marsikaj, ne le prostorski 
pogoji…
Prostorski pogoji so dobri. 
občina krško je adaptira-
la prejšnjo tehnično šolo na 
Hočevarjevem trgu, ki je pri-
pravljena tudi za novo fakul-
teto za energetiko. v Bre-
žicah so v teku  projekti za 
graditev fakultete za turi-
zem na lokaciji starega dija-
škega doma - del le-tega se 
bo porušil in zgradila nova 
stavba. nastanitve niso pro-
blem, čeprav tu ni študent-
skih domov, vendar pri tem 
ne čutim nobenih težav. Pri 
pogojih imam bolj v mislih 
kadrovske pogoje – profesor-
je, asistente, raziskovalce 
iz lokalnega okolja. Zdaj se 
v veliki meri vozijo iz Mari-
bora, Ljubljane, novega me-
sta. naloga Posavja je, da ob 
razvijanju fakultet intenziv-
no razvija kadrovsko bazo: 
asistente, profesorje, razi-
skovalce. to bo vsaj deset do 
petnajstleten proces.

Kakšne kapacitete sploh pre-
more Posavje v tem pogledu? 
So angažirani vsi domači po-
tenciali?
kolikor vemo, profesorjev, ki 
bi tukaj živeli in bi lahko prišli 
predavat na našo fakulteto, ni 
na razpolago, je pa veliko Po-
savcev, ki živijo in delajo dru-
gje v sloveniji in te bo potrebno 
privabiti nazaj. vendar ne sme-
mo računati na profesorje pri 
50 ali 60 letih ali celo upoko-
jene, ampak graditi od začet-
ka, se pravi začeti z asistenti. 
na naši fakulteti smo že začeli 
z majhno bazo študentov.

Na Fakulteti za logistiko ste 
v drugem študijskem letu, 

kako ste zadovoljni z vpi-
som, potekom študija?
ne bom rekel, da je vse brez-
hibno, ker ni in nisem popol-
noma zadovoljen, mislim pa, 
da je dan en impulz, da štu-
denti dobijo veliko novega 
znanja, da imajo dobre po-
goje. nenazadnje imamo na 
fakulteti skoraj 300 rednih in 
izrednih študentov, se pravi, 
da bomo v nekaj letih skupaj 
z energetiko prišli do 1000 
študentov in to ni šala. Pro-
fesorji so dobri oziroma sku-
šamo zagotoviti dobre pro-
fesorje, kako so zadovoljni 
študenti, morate pa njih 
vprašati.

Kako vidite prihodnji razvoj 
univerzitetnih študijev ne 
le v Posavju, temveč širše v 
jugovzhodni Sloveniji?
kot novomeščanu mi je 
hudo, da se novo mesto in 
Posavje ne pogovarjata o so-
delovanju pri univerzitetnem 
in visokošolskem izobraževa-
nju. Zadnji čas je, da se sile 
združijo, ker če bomo v Po-
savju delali po svoje - mo-
ram poudariti, da v Posavju 
vse to delamo v okviru ma-
riborske univerze, ki je po-
kazala samo dobre plati -, 
v novem mestu pa po svoje, 
ne bo sodelovanja in to me 
moti. tako da bi še enkrat vr-
gel rokavico novemu mestu, 
naj se to sodelovanje ven-
darle že začne.

Govorite o skupnem univer-
zitetnem središču?
ne, mislim, da do tega ne 
bo prišlo. nenazadnje je v 

Posavju prisotna Univerza v 
Mariboru in bi bilo zelo grdo 
od nas, če bi rekli: maribor-
ska univerza, hvala lepa, 
zdaj pa gremo na svoje. Mor-
da čez 20 ali 30 let, v krat-
kem pa zanesljivo ne. Mislim 
na sodelovanje na področju 
razvoja programov, profe-
sorjev, raziskav, delitve dela 
– mi bomo razvijali takšne, vi 
razvijajte takšne programe, 
ki bodo komplementarni. Po-
savje je na področju visoke-
ga šolstva po mojem mnenju 
daleč pred novim mestom, 
kjer ni nobene fakultete, le 
ena visoka šola. 

Peter Pavlovič

KAM PO 
ZNANJE?

Letošnji prilogi Kam po 
znanje na rob!
Leta 2005 smo v uredništvu Posavskega obzornika v okviru 
posebne priloge pod naslovom Živeti v Posavju prvič pripra-
vili dokaj celovito predstavitev možnosti rednega izobra-
ževanja in drugih oblik pridobivanja znanja v regiji in tudi 
izven nje. Tudi lani, po prehodu na časopisno izvedbo, nam 
je uspelo predvsem v sodelovanju s srednjimi šolami in fa-
kultetami ter nekaterimi ponudniki storitev, ki so poveza-
ne z izobraževanjem, objaviti kar šest strani takšnih infor-
macij. 

Letos se posavske srednje šole za razliko od lani žal niso 
odzvale našemu vabilu, da predstavijo svoje programe na 
straneh, ki smo jih naslovili KAM PO ZNANJE. Še več, po-
tem ko so nekatere od njih že najavile svoje prispevke, so 
se sredi prejšnjega tedna odločile za organizirano zavrnitev 
sodelovanja s trditvijo, da se »predstavitve pod ponujeni-
mi pogoji ne morejo in morda tudi ne želijo udeležiti«, saj 
sredstev za takšno promocijo nimajo.

V posebnem pismu Aktiva ravnateljev in ravnateljic sre-
dnjih šol v Posavju najprej navajajo, da so se razveselili 
naše ponudbe »zaradi dejstva, da časopis brezplačno bere 
večina prebivalcev vseh štirih posavskih občin«. Med dru-
gim tudi ugotavljajo, da se v slovenskem prostoru šole ob 
manjšanju števila rojstev in posledičnem manjšanju vpisa 
zatekajo v poudarjeno promocijo, da bi si zagotovile ob-
stoj. Posavski ravnatelji menijo, da akcije za prodajo učnih 
mest, ki jih pogosto spremljajo agresivne prodajne tehni-
ke ali vsaj diskreditacija konkurenčnih šol, nimajo nič sku-
pnega s stvarno menjavo in dolgoročnimi odnosi na šolskem 
in širšem polju. 

Uredništvu Posavskega obzornika pa celo očitajo razprodajo 
oziroma akcijsko prodajo, kakor imenujejo ponujeni popust 
na redne cene objav v našem časopisu. Kot argument za 
svojo odločitev navajajo, da tudi svoje nenehno sodelova-
nje in izmenjavo z okoljem, v katerem delujejo, opravljajo 
ne da bi svoje storitve zaračunavali »kako drugače kot s po-
nosom«, ki ga čutijo ob svojih prispevkih, s katerimi boga-
tijo podobo posavskega prostora. Pri tem še opozarjajo, da 
so v primerjavi z drugimi ustanovami v Posavju - osnovnimi 
šolami in vrtci - v drugačnem položaju, saj se financirajo iz 
državnega proračuna. 

Vodilne posavske izobraževalce, med katerimi večina zara-
čunava vsaj del svojih storitev, da številnih stroškov, ki jih 
iz tedna v teden zaračunavajo svojim dijakom oziroma nji-
hovim staršem, niti ne omenjamo, sprašujemo, od kod naj 
bi mi plačevali promocijo, s katero si bodo oni zagotovi-
li obstoj svojih delovnih mest v naslednjih letih? Verjemi-
te, tudi sodelavci tega časopisa smo dolgo časa, pravzaprav 
dolga leta delali in vztrajali zaradi ponosa, da soustvarja-
mo to regijo, ta skupni posavski prostor. Medtem so mnogi 
okoli nas za svoje delo prejemali redno plačilo, ki se je za-
dnja leta solidno povečalo. K sreči pa so prišli časi, ko tudi 
mi ne moremo in nočemo več živeti samo od ponosa, četudi 
smo ga vsaj nekaj ohranili vse do danes...

Ker govorijo tudi o svojih davkoplačevalskih prispevkih in 
glede na to, da »grozijo« s sestankom pri posavskih župa-
nih, je razbrati, da se prvi ljudje posavskih srednjih šol pre-
malo razgledani o razmerah in razmerjih v našem prostoru. 
Očitno se kljub svoji izobrazbi in položaju ne zavedajo, kaj 
pomeni vsakih 14 dni pripraviti, izdati, natisniti in dostaviti 
kar 576.000 časopisnih strani v 22.791 posavskih gospodinj-
stev od  Velikega Cirnika do Slovenske vasi in od Gorenje-
ga Leskovca  do Prekope. In da objave v časopisu ne moreš 
primerjati s tiskanjem in razpečevanjem letakov, ki poveči-
ni končajo v koših, še preden jih kdo pogleda, Posavski ob-
zornik pa si lahko prelista okoli 70.000 ljudi, vsaj polovica 
Posavk in Posavcev pa ga dokazano tudi prebere! Za vse to 
je okoli 20 odstotkov, ki jih v naš proračun prispevajo posa-
vske občine, sicer zelo pomemben, vendar še zdaleč ne za-
dosten prispevek, katerega nam najbrž očitajo od države in 
s tem tudi od vseh nas poplačani šolniki.

In še to: Tako kot smo se ustvarjalci časopisa sami odloči-
li, da ga bomo izdajali in brezplačno delili Posavkam in Po-
savcem, tudi posavskih šolnikov nikoli nismo silili k h ka-
kršnemkoli sodelovanju kakršnem koli sodelovanju. Čisto 
sami so se že doslej odločali za tovrstne objave; še prej kot 
v našem časopisu so to izvajali v drugih medijih. Morda pa 
gre tudi v tem primeru za nekaj tipičnega posavskega (med-
sosedskega) ljubosumja?

Silvester Mavsar,
odgovorni urednik

Izred. prof. ddr. Janez Usenik

Fakulteta za logistiko
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Center vseživljenjskega učenja Posavje – 
nove priložnosti za  brezplačno učenje v Posavju

Učenje in pridobivanje znanja ni več potisnjeno zgolj v šolske klopi in v mlada leta. 
v sodobnem svetu nam politične in družbene spremembe spreminjajo naravo našega dela, 
življenja in prostega časa, vseživljenjsko učenje postaja nuja in dejavnik preživetja za mi-
lijone ljudi po svetu.

v Centru vseživljenjskega učenja Posavje želimo prebivalcem Posavja ponuditi dostop do 
informacij in svetovanj s področja izobraževanja, jim omogočiti učenje na sodoben način 
z uporabo najsodobnejše učne tehnologije in svetovnega spleta in kar je najpomembnejše,  
vse storitve vam ponujamo BreZPLaČno.

v Centru vseživljenjskega učenja smo se partnersko povezali:

regionalna razvojna agencija Posavje
Center za razvoj podeželja Posavje
valvazorjev raziskovalni center krško
ekonomska in trgovska šola Brežice
oŠ savo kladnik sevnica
oŠ Milana Majcna Šentjanž
Mladinski center krško
Mladinski center Brežice
valvazorjeva knjižnica krško
knjižnica Brežice
Ljudska univerza krško –koordinator projekta

dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Posavje:

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

v svetovalnem središču Posavje, ki deluje na sedežu Ljudske univerze krško, na dalmatino-
vi 6, v krškem:

po telefonu, na številkah 07-488-11-70  in 07- 488-11-62 
vsak dan od 8.00 do 12.00, 
vsak ponedeljek: od 14.00 do 18.00              
z osebnim svetovanjem:  
vsak dan od 8.00 do 12.00, 
vsako sredo od 15.00 do 18.00

  
na šestih dislokacijah v Posavju :

KRAJ PROSTOR ČAS

sevnica oŠ sevnica prvi torek v mesecu; 15.00 - 17.00

Brežice
ekonomska in trgovska  
šola Brežice

prvi četrtek v mesecu; 15.00 - 17.00 

Bizeljsko
Prodajno-razstavni prostor  
Centra za razvoj podeželja Posavje

drugi torek v mesecu; 18.00 - 20.00

kostanjevica
izposojevališče 
valvasorjeve knjižnice krško

drugi četrtek v mesecu; 15.00 - 17.00

Šentjanž oŠ Šentjanž zadnji torek v mesecu; 14.30 - 16.30

senovo enota MC krško - Bivak senovo zadnja sreda v mesecu; 16.00 - 18.00

Za osebno svetovanje na dislokacijah se lahko naročite na telefonski številki: 051-306-113

Tako na sedežu kot na šestih dislokacijah lahko februarja dobite vse informacije o raz-
pisih za vpis v srednje šole, višje in visoke šole in univerze. 
Vabljeni tudi vsi, ki potrebujete informacijo, nasvet ali pa daljše svetovanje povezano 
z vašim izobraževanjem in učenjem.

ORGANIZIRANO SAMOSTOJNO UČENJE

Za tiste, ki radi svoje učenje načrtujete sami in se ob pomoči računalnika učite takrat, ko 
vam najbolj ustreza. 
tujih jezikov, strojepisja in osnov računalništva ter odkrivanja poklicnih interesov se že lah-
ko učite na toČki Za saMostoJno UČenJe v knjižnici Brežice:

ob ponedeljkih in petkih med 14.00 in 18.30 in 
ob sobotah med 8.00 in 12.00 
informacije in rezervacije: 07-49-62-649 in 49-62-645

v februarju odpremo še toČki Za saMostoJno UČenJe na senovem in v sevnici, v marcu 
srediŠČe Za saMostoJno UČenJe na Ljudski univerzi v krškem.

Izkoristite priložnost za brezplačno samostojno učenje in pridobite nova znanja !

SPLETNO UČENJE

spletni portal Centra vseživljenjskega učenja Posavje vam bo februarja že postregel s pr-
vimi informacijami in bazami podatkov o možnostih učenja v Posavju, do konca leta pa ga 
bomo obogatili s programi učenja v virtualnih učilnicah. s pomočjo računalnika se boste 
lahko učili kar z domačega fotelja.

Vabljeni torej v Center vseživljenjskega učenja Posavje in na Točke vseživljenjskega 
učenja v občinah Posavja.

Izkoristite enkratne priložnosti za učenje !

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VEČ INFORMACIJ: 

http://fk.uni-mb.si
tel: +386 (0)2 229 60 70
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Poznavanje drugih držav, je-
zikov in načinov življenja po-
staja izobraževalna in poklic-
na nuja. Znanje in izkušnje, 
ki so pridobljene v tujini, so 
priznani v evropi in tudi šir-
še, kar je še dodaten razlog, 
da se seznanite s programom 
vseživljenjsko učenje in še 
vsemi drugimi številnimi pro-
grami ter pobudami evrop-
ske unije, ki tako kot velikani 
duha, po katerih so poimeno-
vani, vzpodbujajo tiste, ki že-
lijo več in drugače od vsakda-
njika! 

Nov	program?

evropska komisija je za pro-
gramsko obdobje 2007-2013 
sprejela predlog tretje gene-
racije programov eU s podro-
čja vseživljenjskega učenja 
– PrograM vseŽivLJenJsko 
UČenJe.
  
v obdobju od predloga evrop-
ske komisije pa do danes je 
predlog programa romal skozi 
številne strokovne razprave, 
priprave, izboljšave in sko-
zi roke vseh odgovornih teles, 
zadolženih za uradno potrdi-
tev programa in seveda za do-
delitev in odobritev sredstev.  
Z aktivnostmi in ukrepi po po-
sameznih področjih naj bi ob 
izvajanju tretje generacije 
programov dosegli naslednje 

ključne mejnike v evropskem 
prostoru:

5 % učencev vključenih v 
Comenius aktivnosti v obdo-
bju 2007–2013,
3 milijone erasmus študen-
tov do leta 2011,
150.000 Leonardo da vinci 
namestitev do leta 2013 in
7.000 odraslih vključenih v 
grundtvig mobilnost do leta 
2013!

Novi cilji?

Cilji novega programa niso 
povsem novi in drugačni, saj 
je jasno, da politika izobraže-
vanja in usposabljanja eU ve-
lja za podporo nacionalnim 
politikam in gre v smeri pred-
nostnih področij in ciljev de-
lovanja skupnosti.
 
skratka, rečemo lahko, da je 
cilj novega programa skozi 
vseživljenjsko učenje prispe-
vati k razviti družbi znanja s 
trajnostnim ekonomskim ra-
zvojem, več in boljšimi de-
lovnimi mesti ter večjo soci-
alno kohezijo. spodbujal naj 
bi vzajemno delovanje, sode-
lovanje in mobilnost med sis-
temi izobraževanja in usposa-
bljanja v evropski uniji.
izobraževalni sistemi in prakse 
se med državami zelo razliku-
jejo, kar je pravzaprav odlika 

•

•

•

•

in prednost evrope, saj namen 
programov eU ni uniformira-
nost, temveč raznolikost in 
bogastvo kultur.

Zgradba	
programov?

v strukturi programov in tudi 
v pristopu do uporabnikov pro-
grama je novost ta, da v novi 
generaciji govorimo o enem, 
integriranem programu, ki 
vključuje vse dosedanje ciljne 
skupine programov socrates in 
Leonardo da vinci. ime pro-
grama socrates kot doseda-
njega povezovalca programov 
splošnega izobraževanja to-
rej izginja, ostajajo pa ostala, 
ključna imena programov.
  
PrograM vseŽivLJenJsko 
UČenJe vključuje štiri vsebin-
sko vzporedna programska po-
dročja – stebre, in sicer: 

šolsko izobraževanje (Co-
MeniUs), 
višje in visokošolsko izobra-
ževanje (erasMUs), 
poklicno in strokovno izo-
braževanje in usposabljanje 
(Leonardo da vinCi) ter 
izobraževanje odraslih 
(grUndtvig), 

ki jih dopolnjujejo prečni 
ukrepi in program Jean Mon-
net. 

Kako	poteka	
izvajanje	
programa?
Center za mobilnost in evrop-
ske programe izobraževanja in 
usposabljanja rs (CMePiUs) je 
zadolžen za koordinacijo in iz-
vajanje programa v sloveni-
ji za celotno obdobje 2007–
2013. kar pomeni, da bodo vse 
informacije, kontakti, usposa-
bljanja, prijave in izborni po-
stopki za decentralizirane ak-
tivnosti  torej tudi v novem 
programu v sloveniji poteka-
li podobno kot doslej (seveda 
z upoštevanjem novosti, novih 
pravil in postopkov).

Komu	je	
program	
namenjen?	
Program je namenjen vrtcem, 
učencem in učiteljem, štu-
dentom, mladim delavcem, 
podjetjem in izobraževalnim 
organizacijam, društvom in 
nevladnim organizacijam in 
odraslim, ki se v svojem de-
lovnem življenju in tretjem 
življenjskem obdobju spet 
vračajo k učenju. osrednji pro-
grami znotraj programa vse-
življenjsko učenje in osnov-
ne aktivnosti, ki so na voljo v 

•

•

•

•

okviru vsakega izmed njih, so: 
 
PrograM CoMeniUs, ki je še 
vedno namenjen področju šol-
skega izobraževanja, za dose-
ganje ciljev pa so na voljo na-
slednje aktivnosti:

individualna mobilnost (in-
dividualna mobilnost učen-
cev/dijakov, stalna strokov-
na spopolnjevanja delavcev 
v viZ, Pripravljalni obiski, 
Comenius asistenti in Prido-
bitev Comenius asistentov), 
partnerstva (Šolska partner-
stva, regio partnerstva), 
multilateralni projekti, 
mreže.

 
PrograM erasMUs, ki je na-
menjen visokemu in višjemu 
šolstvu, zajema pa naslednje 
aktivnosti:

erasmus univerzitetna listi-
na, 
mobilnost: 

študentov (študij v tuji-
ni, namestitve v podje-
tjih – praksa), 
pedagoškega osebja, 
nepedagoškega osebja 
- intenzivni programi 
(projekti poletnih/zim-
skih šol),

erasmus intenzivni jezikov-
ni tečaji, 
multilateralni projekti (ra-
zvoj študijskih modulov/
programov), 
mreže.

 
PrograM Leonardo da vin-
Ci, ki tudi v novi generaci-
ji programa zajema področje 
poklicnega in strokovnega iz-
obraževanja in usposabljanja 
(ki se ne odvija na terciarni 
ravni), vključite pa se lahko v 
naslednje aktivnosti:

mobilnost (namestitve oseb 
v osnovnem poklicnem izo-
braževanju, namestitve oseb 
na trgu dela in mladih diplo-
mantov, izmenjave mentor-
jev, učiteljev in svetoval-
cev), 
multilateralni projekti – pre-
nos inovacij, 
multilateralni projekti – ra-
zvoj inovacij, 
Leonardo da vinci partner-
stva, 
mreže.

 
PrograM grUndtvig, ki po-
kriva področje izobraževanja 
odraslih in sredstva namenja 
sledečim aktivnostim:

mobilnost (individualna mo-
bilnost odraslih učencev, 
mobilnost za bodoče učite-
lje odraslih in učitelje odra-
slih, ki so ravnokar zaključi-
li šolanje, stalno strokovno 
spopolnjevanje izobraževal-
cev odraslih), 
multilateralni projekti, 
grundtvig partnerstva, 
mreže.

 
PreČni in na nek način po-
vezovalni program zajema 4 
ključne aktivnosti, in sicer ra-
zvoj politik, učenje jezikov, 
ikt v izobraževanju in usposa-
bljanju ter diseminacijo. veči-
na teh projektov je centrali-
ziranih, kar pomeni, da bodo 
zanje skrbeli neposredno na 
evropski komisiji. v to skupino 
aktivnosti spadajo še študijski 
obiski, ki smo jih do sedaj po-
znali kot arion ali CedeFoP, v 
novi generaciji programa pa 
so zgolj študijski obiski. 

•

•

•
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Vas mika mednarodna izkušnja z evropskimi kulturami, ljudmi, jeziki? 
Ste že bili na tečaju ali študiju v tujini in bi želeli to znanje obogatiti še z delovnimi izkušnjami? 
Bi ponudili bivanje tujemu študentu ali ponudili delo mlademu delavcu, ki je v Sloveniji in mu pokazali lepote 
naše domovine ter njene kulture in jezika?

REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

Na	 kaj	 moramo	
biti ob začetku še 
posebej	pozorni?	

Leto 2007 je prehodno leto 
med obema generacijama pro-
gramov, zato bo večina aktiv-
nosti (podpora mobilnosti za 
vodstva in strokovno osebje, 
mobilnost mladih in odraslih, 
stalna strokovna spopolnjeva-
nja, partnerski projekti, mul-
tilateralni in inovacijski pro-
jekti) takšnih, kot v sedanjem 
programu, z manjšimi tehnič-
nimi spremembami v samem 
prijavnem in izbornem po-
stopku ter pri finančnem do-
deljevanju dotacij. nekate-
re popolnoma nove aktivnosti 
bodo stekle šele v letu 2008.  

Roki za prijavljanje aktivno-
sti, ki so zanimive za vas ozi-
roma vašo organizacijo, so:

15. 2. 2007 je rok za era-
smus univerzitetno listino,
30. 3. 2007 je rok za prija-
vo vseh ostalih aktivnosti v 
programih Comenius, era-
smus, Leonardo da vinci in 
grundtvig,
30. 4. 2007 je rok za prijavo 
udeležbe na študijskih obi-
skih.

Želite vedeti 
več?
na regionalni razvojni agen-
ciji Posavje vas bomo prija-
zno sprejeli ter skupaj z vami 
proučili možnosti, ki jih ponu-
jajo programi evropske uni-
je s področja izobraževanja 
in usposabljanja. Posamezniki 
– učitelji, mentorji, ravnate-
lji, direktorji, dijaki, študen-
ti, mladi delavci, vodje kadro-
vskih služb ste jih dosedaj že 
sprejeli kot možnost in prilo-
žnost v vašem življenju, ki jo 
lahko uresničite v sodelovanju 
z nami. vaše izkušnje so tudi 
naše in delimo si jih z drugimi 
in med druge tako doma kot 
tudi v tujini. to sodelovanje 
bolj kot katero drugo omogo-
ča razširjanje vedenja in po-
znavanja o nas, naši slovenski 
kulturi in življenju v sloveniji.

več o programih boste lahko 
izvedeli na delavnici, ki jo v 
sodelovanju s CMEPIUS in ZPT 
Brežice organizira Regional-
na razvojna agencija Posav-
je 1. februarja 2007. vabilo 
za delavnico si lahko ogledate 
na spletni strani rra Posavje 
(www.rra-posavje.si).
 
Za vse informacije se torej 
lahko obrnete na regional-
no razvojno agencijo Posav-
je, kontaktna oseba nataša 
Šterban Bezjak, tel.: 07 488 
10 40 ali na CMePiUs (www.
cmepius.si), ob železni-
ci 16, 1000 Ljubljana ali na 
spletne strani evropske ko-
misije (http://ec.europa.
eu/education/programmes/
newprog/index_en.html).  

Pripravila :
Nataša Šterban Bezjak,

svetovalka 
za razvoj človeških virov

•

•

•

Program Vseživljensko učenje

Comenius:

Transverzalen program:
4 ključne aktivnosti - razvoj politik; učenje jezikov; 

informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT); diseminacija

Program Jean Monnet:
3 ključne aktivnosti - akcija Jean Monnet; Evropske institucije; Evropska združenja

Erasmus: Leonardo
da Vinci:

Grundtvig:

šolsko
izobraževanje

višje in 
visoko šolstvo

poklicno in 
strokovno 
izobraževanje 
in 
usposabljanje

izobraževanje 
odraslih

Vseživljenjsko učenje
SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE:

trgovec ▪ ekonomski tehnik ▪ ekonomska gimnazija

INFORMATIVNI DAN za vse programe:

petek, 9. februar 2007 ob 9. in 15. uri
sobota, 10. februar 2007 ob 9. uri

Prva prijava za vpis do 23. marca 2007.
Informacije: tel.: 07/39-33-260; spletna stran: http://www.esnm.si

VIŠJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE (VI. stopnja):
poslovni sekretar ▪ računovodja

INFORMATIVNI DAN za višješolska programa (redni, izredni študij)

petek, 9. februar 2007
POSLOVNI SEKRETAR ob 15.00

RAČUNOVODJA ob 16.30

sobota, 10. februar 2007
POSLOVNI SEKRETAR ob 9.00

RAČUNOVODJA ob 10.30

Prva prijava za vpis do 8. marca 2007.
Informacije: tel.: 07/39-33-268; spletna stran: http://www.esnm-visja.si

e-pošta: referat@esnm.si

Vabi na informativni dan 
za vpis 2007/08
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DRAVA, DRAVA, DRAVA MARIBOR

Potujemo v dijaški dom,
in ti greš z nam.

Uspehov se boš veselil,
in ti greš k nam.

Od tam naprej boš v šolo šel,
in ti greš z nam.

Uspehov se boš veselil,
ker ti greš k nam.

V Dravi čisto vse dobiš,
in ti greš z nam.

Uspehov se boš veselil,
če prideš k nam.

S prijatlji se boš dobro imel,
ker ti boš z nam.

Prišel, odšel in zmagal boš,
če prideš k nam.

MARIBOR
Smetanova ul. 67
Tel.: 02 / 234 81 50
Fax: 02 / 234 81 70

www.d-drava.mb.edus.si

INFORMATIVNI DNEVI
NA KMETIJSKI ŠOLI GRM NOVO MESTO

Kmetijska šola Grm Novo mesto vabi mlade pa tudi odrasle, ki se 
želijo izobraževati v prijetnem, naravnem okolju, ki jim je blizu 
narava, rastline, živali in vse raznolikosti, ki jih ponujamo za 
življenje v tretjem tisočletju  na informativne dneve in VPIS v 
PROGRAME   z novim načinom izobraževanja za šolsko leto 
2007/08.

Predstavili vam bomo:

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
-  Nižje poklicno izobraževanje  (2, 5 leti):   

POMOČNIK KMETOVALCA (pomočnik v biotehniki)
-  Srednje poklicno izobraževanje (3 leta):    

KMETOVALEC (gospodar na podeželju),VRTNAR,    
CVETLIČAR

-  Poklicno-tehniško izobraževanje (3+2): 
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK, VRTNARSKI TEHNIK
(hortikulturni tehnik)

-  Srednje strokovno izobraževanje (4 leta): 
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK, (hortikulturni tehnik)

-  Tehniška gimnazija z maturitetnim predmetom 
BIOTEHNOLOGIJA (4 leta)

Informacije  o posameznih programih bodo zainteresirani dobili 
na INFORMATIVNIH DNEVIH, ki bodo v petek, 09. 02., ob 9.00 
in ob 15.00 uri in v soboto, 10. 02. 2007, ob 9.00 uri. Informacije 
lahko zainteresirani  dobijo tudi po telefonu, št. 07 3934 700 
(tajništvo) ali 07 3934 718 (svetovalna služba). 

VIŠJEŠOLSKO  IZOBRAŽEVANJE
V študijskem letu 2007/2008 se bo izvajal nov oziroma 
prenovljen višješolski program UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN 
KRAJINE, kjer si bodo zainteresirani pridobili naziv INŽENIRJI 
KMETIJSTVA IN KRAJINE.  Vpis  bo potekal za MLADINO in 
ODRASLE. Izobraževanje za mladino traja 2 leti, za odrasle pa 
2,5 leta. Program je zasnovan modularno, izbirno in vrednoten 
s kreditnimi točkami. 
Višješolski program bo predstavljen v petek, 09. 02. 2007, ob 
11.00 uri in ob 16.30 uri ter v soboto, 10. 02. 2007, ob 11.00 uri.
Zainteresirani lahko dobijo informacije tudi po telefonu, št. 07 
3934 700 (tajništvo) ali 07 3934 734 (referat).

Vljudno vabljeni! 

KMETIJSKA ŠOLA GRM NOVO MESTO
Sevno 13, 8000 NOVO MESTO

Tel.: 07 3934 700 /tajništvo/
07 3934 718 /svetovalna služba/

07 3934 734 /referat za višjo šolo/

www2.arnes.si/~ssnmkmes5/

Osnovne šole občine Brežice:
OŠ Artiče

Artiče 39, 8253 Artiče, tel.: 452 10 60

OŠ Bizeljsko
Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko, tel.: 452 03 30

OŠ Brežice
Levstikova 17, 8250 Brežice, tel.: 466 02 00

OŠ Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki,

tel.: 496 96 00

OŠ Dobova
Kapelska cesta 25, 8257 Dobova, tel.: 452 22 03

OŠ Dobova, Podružnična šola Kapele
Kapele b.š., 8258 Kapele, tel.: 496 83 29

OŠ Globoko
Globoko 9, 8254 Globoko, tel.: 452 19 30

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Pišece 36, 8255 Pišece, tel.: 452 00 70

OŠ Velika Dolina
Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem, 

tel.: 495 71 12

Na podlagi  Zakona o osnovni šoli (44. in 45. člen) 
bomo v mesecu februarju 2007 vpisovali v 1. razred 
otroke, ki bodo v letošnjem koledarskem letu dopolnili 

starost 6 let 

(otroci, rojeni leta 2001).

Vabila za vpis, z natančno določenim datumom, 
boste prejeli s tiste osnovne šole, v katere 

šolskem okolišu prebivate in kjer naj bi otrok šolo tudi 
obiskoval. V drugo osnovno šolo lahko vpišete otroka, 

če ta šola s tem soglaša.

Dodatne informacije dobite na posameznih šolah.

KNJIŽNICA ZNANJA IN DOŽIVETIJ
V Valvasorjevi knjižnici nudimo knjižno in neknjižno gradivo s 
temeljnimi in strokovnimi znanji za potrebe šolajoče mladine in odraslih 
uporabnikov, posredujemo širok spekter informacij in informativnega 
gradiva.

Tudi naša knjižnica je prepredena z računalniško mrežo za 
uporabnike. Tako lahko v tišini študijske čitalnice pišete seminarske, 
diplomske in raziskovalne naloge. V vhodni avli brezplačno brskate 
po medmrežju, na oddelku za odrasle in mladino se potopite v 
brezmejnost Cobiss/opaca, kjer s pomočjo malo spretnosti poiščete 
svojega avtorja, knjigo, poučno videokaseto, razglednico… Če pa 
želenega gradiva ne najdete pri nas, vam ga priskrbimo po 
medknjižnični izposoji.

Iščete lahko tudi po bazah: 
COLIB - dobite podatke o slovenskih knjižnicah
COBIB - spoznavate podatke o gradivu v slovenskih knjižnicah
EBSCOhost - se poglabljate v bazo tujih revij in časopisov
IUS INFO baza - si odgovorite na pravna vprašanja

Ko pa odprete vrata naše Hiše zakladov – domoznanskega oddelka, 
se število vaših zakajev hitro zmanjšuje. Tu zbiramo vedenja o našem 
lokalnem okolju, o prostoru, v katerem živimo in ustvarjamo. Njegovo 
preteklost in aktualno sedanjost hranimo v knjižnem gradivu, številnih 
časopisnih člankih, brošurah, na razglednicah, fotografijah, zemljevi-
dih, starih dokumentih, plakatih ali pa le v drobnih zabeležkah.     

Znanje, ki se je že v preteklosti kopičilo za debelimi zidovi samostanov, 
kot je naš, kjer so ob svečah z natančno pisavo zapisovali nova 
spoznanja, se danes hrani v bogati Kapucinski knjižnici z okoli 1400 
enotami gradiva. 

Pričakujejo vas prijazne knjižničarke in knjižničarja.

Valvasorjeva knjižnica Krško, CKŽ 26, Krško, tel. 07 490 40 00
Izposojevališča Videm, Cesta 4. julija 59, Krško, tel. 07 490 30 70
Izposojevališče Senovo, Titova 106, Senovo, tel. 07 490 40 28
Izposojevališče Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 
Kostanjevica, tel. 07 498 62 10

e-mail: knjiznica@knjiznica-krsko.si
www.knjiznica-krsko.si
bibliofon: 01 563 49 07; 031 909 007
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Center za razvoj podeželja Posavje 
je za vas, ki ne veste, kako se podati 
na pot podjetništva, razvil neformalne 
programe usposabljanj: 

Namen programov:
naučiti vas prepoznati, udejanjiti in razvijati podjetniško idejo 

Sledimo cilju:
razviti vašo podjetniško idejo do stopnje, ko se boste pogumno odločili za 
samostojno podjetniško pot

Kaj ponujamo udeležencem usposabljanj:
cenovno ugodna usposabljanja 
individualno podjetniško svetovanje
pomoč pri registraciji vaše dejavnosti
izdelavo celovite prijave na različne javne razpise ter
oglede dobrih praks doma in v tujini.

K vpisu še posebej vabimo:
brezposelne, s poudarkom na mladih in ženskah,
posameznike, ki zaradi prestrukturiranja proizvodnje izgubljate delo 
nosilce in člane kmečkih gospodarstev,
potencialne in obstoječe nosilce dopolnilnih in drugih dodatnih dejavnosti na 
podeželju,
posameznike, ki se ukvarjate z domačo in umetno obrtjo ter storitvenimi 
dejavnostmi,
in vse, ki za uresničitev podjetniške ideje nimate dovolj znanj in poguma.

Aktualno:
Za vse, ki se boste v programe vpisali do 5. februarja letos in se zavezali k 80 % 
udeležbi, smo zagotovili cenovno izjemno ugodna usposabljanja.

več informacij boste dobili na naslovu:
Center za razvoj podeželja Posavje, CkŽ 46, 8270 krško, 07 488 10 52, 
center@rra-posavje.si, kontaktna oseba: darja Planinc






















ŠoLa PodJetniŠtva na PodeŽeLJU (splošno podjetniško usposabljanje)
rokodeLstvo – iZvir PodJetniŠkiH ideJ (razvoj tržno zanimivih rokodelskih izdelkov 
višje  kakovosti)
kovniCa ZnanJa (specialistična podjetniška usposabljanja in praktični tečaji)

•
•

•

www.dijaskidom.org
V dom sprejemamo dekleta in fante (ločeno po prostorih) vseh srednjih
šol in študente višjih strokovnih in visokih šol na novomeškem 
področju. Nudimo jim celodnevno oskrbo z zdravo prehrano, strokovno 
pomoč vzgojiteljev, zagotavljamo redno učenje in omogočamo kreativno 
izrabo prostega časa.

Običajni dan v dijaškem domu se prične zjutraj z zbujanjem in zajtrkom, 
dijaki, ki imajo pouk popoldan pa se udeležijo učnih ur pod nadzorom in 
ob pomoči vzgojitelja. Ravno tako so organizirane učne ure v 
popoldanskem času. Vzgojitelj vodi evidenco udeleževanja na učnih 
urah, spremlja dijakov šolski uspeh in dijaku pomaga pri osebni rasti in 
odraščanju. 

V večernem času so v domu organizirane različne interesne dejavnosti, 
dvakrat na teden v domski kinodvorani vrtimo tudi filme, na 
izobraževalne večere povabimo zanimive goste, si ogledamo zgodbe iz 
sveta popotništva preko potopisov, organiziramo kvize in plese.

Za dodatne informacije nas pokličite po telefonu: 07 / 393 55 87 
(dopoldan) ali 07 / 393 55 99 (popoldan),telefaks: 07 / 393 55 84 
elektronski naslov: sabina.derganc@guest.arnes.si 

INFORMATIVNA DNEVA V DIJAŠKEM DOMU:
petek 9.2.2007  8:00 - 17:00, sobota 10.2.2007, 8:00 - 12:00 

Veselimo se vašega obiska! 

Vpis na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto
v študijskem letu 2007/08

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto izvaja dva študijska 
programa, ki sta akreditirana po bolonjskih kriterijih, in sicer na prvi (dodiplomski 
program) in na drugi stopnji (magistrski program). 

Diplomanti si bodo na prvi stopnji pridobili strokovni naslov diplomirani ekonomist oz. 
diplomirana ekonomistka, na drugi stopnji pa naslov magistra oz. magistrice upravnih 
in poslovnih ved. Z uvajanjem magistrskega študija imajo tako diplomanti prve 
stopnje tudi možnost nadaljevanja študija in nadgradnje svojega znanja na 
podiplomski ravni.

Študijski program je po strukturi, vsebini, trajanju, načinom preverjanja in ocenjevanja 
znanja, s kreditnim vrednotenjem po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu 
(ECTS), z notranjo in zunanjo izbirnostjo predmetov, z vpisnimi pogoji, prehodnostjo, 
možnostjo enakovrednega vključevanja v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v 
Evropi, primerljiv s sorodnimi programi v evropskem visokošolskem prostoru. 

Temeljni cilji programa so pridobitev strokovnega znanja in usposobljenost za 
neposredno zaposlitev po zaključeni prvi stopnji, za nadaljevanje izobraževanja na 
drugi stopnji in v programih za izpopolnjevanje za permanentno strokovno rast in za 
razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja.

Zahtevnost in obseg študijskega programa prve stopnje v največji meri odraža njegov 
predmetnik. Tvorijo ga obvezni temeljni predmeti, izbirni predmeti, strokovna praksa in 
diplomska naloga, razvrščeni v posamezni letnik, število ur neposrednega pedagoškega 
dela (predavanja in vaje), število ur študentovega individualnega dela, ki je potrebno, da 
se študent dobro pripravi za preverjanje in ocenjevanje znanja in število kreditnih točk 
(KT) pri posameznem predmetu. Vsak letnik študija je ovrednoten s 60-imi KT kar 
pomeni, da je triletni program ovrednoten s 180 KT. Vsaka kreditna točka pomeni 25-30 
ur študentovega dela, tako letna obveznost študenta obsega 1500-1800 delovnih ur, pri 
čemur je polovica ur namenjenih predavanjem, vajam in seminarskem delu, druga 
polovica pa individualnemu delu študentov. Pomemben del visokih strokovnih 
programov je praktično usposabljanje, ki ga študentje v okviru strokovne prakse 
opravijo v delovnih okoljih. Vsak teden delovne prakse je ovrednoten z dvema KT.

Kot oblika vseživljenjskega učenja so predvideni programi za izpopolnjevanje, 
namenjeni  predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in 
posodabljanje znanja. To konkretno pomeni, da se bo lahko kandidat s končano 
srednjo ali višjo strokovno šolo vpisal npr. v delni študijski program računovodstvo.

Ostale informacije o študijskem programu prejmete na informativnih dnevih 09. in 
10. februarja na sedežu šole v Novem mestu, 16. februarja na dislocirani enoti v 
Ljubljani in 17. februarja na dislocirani enoti v Mariboru.

Vabljeni!
www.visoka-sola.com

Na Loko 2, 8000 Novo mesto,
tel.: 07 393 00 20

VzajemnaZdravje - dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zakaj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica:

• ker imamo dolgoletne izkušnje pri 
   izvajanju zdravstvenih zavarovanj,

• ker smo največja specializirana zdravstvena 
   zavarovalnica v Sloveniji,

• ker imamo dostopno široko razvejano 
mrežo po vsej Sloveniji,

• ker vedno skrbimo za vas in 
   vedno ponujamo dodatne ugodnosti.

Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
VzajemnaZdravje in si zagotovite finančno 
in zdravstveno varnost v primeru bolezni 
ali nezgode.

Končuješ
šolanje?
BreŽiCe - društvo študentov 
Brežice je letos znova pri-
pravilo projekt »konČUJeŠ 
ŠoLanJe … in kaJ ZdaJ?!«. 
skozi omenjeni projekt bodo 
vsem dijakom zaključnih le-
tnikov in ostalim mladim v 
Posavju predstavili možno-
sti, ki jih ima posameznik po 
končani srednješolski izo-
brazbi. sprejetje odločitve, 
kam po zaključeni srednji 
šoli prav gotovo ni lahka, 

zato jim bodo pri tem z in-
formacijami pomagali štu-
dentje s posameznih fakul-
tet. Prvo predstavitev so že 
izvedli te dni na ekonomski 
in trgovski srednji šoli druga 
pa poteka danes, 25. janu-
arja, na gimnaziji Brežice. 
Letos so se v dŠB še posebej 
potrudili in za vse dijake za-
ključnih letnikov v Posavju 
pripravili promocijske cd-je 
z osnovnimi informacijami 
glede študija, vpisa na fakul-
tete, pridobivanja štipendij, 
posojil, prevoza v univerzi-
tetna mesta itd. g.B.
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Po uvodnem pozdravu je žu-
pan predsednikom svetov kra-
jevnih skupnosti predstavil 
temeljne cilje  in usmeritve 
delovanja občinske uprave v 
letu 2007. v letošnjem letu 
bodo temeljne prioritete do-

končanje osnovne šole Bizelj-
sko, kjer naj bi se šolsko leto 
2007/2008 začelo že v novih 
prostorih, nadaljevala se bo 
tudi obnova gradu v Brežicah, 
v planu je tudi dokončanje 
parkirišč pri Zdravstvenem 
domu Brežice ter dograditev 
Zdravstvenega doma, kjer naj 
bi se uredil urgentni blok. v 
letošnjem letu bo v Brežicah 
ustanovljena Fakulteta za tu-
rizem, predvidena je izdelava 
projektne dokumentacije za 
osnovno šolo Brežice in pro-
storov za fakulteto.  Predvi-
deva se sprejem prostorskega 
plana občine, začela naj bi se 
ureditev kanalizacijskega sis-
tema v občini Brežice, ki naj 
bi trajala tri leta. Za ureditev 
kanalizacijskega sistema bo 
potrebno približno 7.093.974 
eurov, od tega bo v letošnjem 
letu za to investicijo predvi-
denih približno 3.338.340 eu-

Posvet župana s predsedniki 
KS občine Brežice
Dne 11.01.2007 je bil v prostorih na Gubčevi 10a sestanek predsednikov svetov krajevnih skupnosti v ob-
čini Brežice z županom na temo predstavitve izhodišč za pripravo Proračuna Občine Brežice za leto 2007 
in pomembnejših projektov v tekočem letu. Sestanka so se udeležili predsedniki oziroma tajniki vseh kra-
jevnih skupnosti. Na sestanku so bili prisotni tudi vodje oddelkov občinske uprave občine Brežice.

rov. Predvidena je ureditev 
komunalne opremljenosti in-
dustrijske cone, pomemb-
no pa bo tudi spremljanje in 
oblikovanje stališč pri obliko-
vanju državnega lokacijske-
ga načrta Brežice in letališča 

Cerklje ob krki. imenovana 
sta člana v regionalno koor-
dinacijsko skupino, ki bosta 
aktivno sodelovala na koor-
dinacijah, ki jih bo sklicevala 
regionalna razvojna agencija 
Posavje v zvezi s projektom 
Phoenix. Uredila se bo infra-
struktura po krajevnih sku-
pnostih ter vodovodi in sicer 
bo za ta namen predvideno v 
Proračunu občine Brežice bli-
zu 1.669.170 eurov, kar je pri-
bližno enako kot je bilo v ta 
namen predvidenih sredstev 
v preteklem letu. v letu 2007 
ne nameravamo krčit progra-
mov kulturno društvenega ži-
vljenja. ključna prioriteta je 
dokončanje ulice Cesta prvih 
borcev in ureditev parkirišča 
Pod obzidjem. 

v letošnjem letu bo sprejet 
tudi nov statut občine Bre-
žice in Poslovnik občinske-

ga sveta, kar bo pomembna 
preizkušnja za občinski svet. 
Urediti bo potrebno tudi sta-
tus tajnikov krajevnih sku-
pnosti, potrebno bo  ovredno-
titi njihovo delo in njihova 
delovna mesta sistemizirati 

v skladu s predpisi, ki urejajo 
sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi. v krajevnih 
skupnostih se porabi preveli-
ko denarnih sredstev za pla-
čilo dela tajnikov krajevnih 
skupnosti.

Po uvodnem govoru župana, 
so vodje oddelkov predstavili 
delovno področje svojega od-
delka, saj je pomembno, da 
se predsedniki krajevnih sku-
pnosti seznanijo tudi z delo-
vanjem občinske uprave in 
njenimi pristojnostmi.  
namen sestanka je bil tudi, 
da bodo predsedniki oziroma 
predstavniki krajevnih sku-
pnosti informirali župana in 
prisotne predstavnike občin-
ske uprave o tekočih aktiv-
nostih v krajevnih skupno-
stih, katerih predstavniki so 
ter o problematiki, s katero 
se srečujejo pri svojem delu 

in predstavili naloge, ki so po 
oceni sveta krajevnih skupno-
sti prioritetne in bi kot takšne 
po njihovem mnenju morale 
najti mesto v Proračunu obči-
ne Brežice za leto 2007. 

nekateri predsedniki oziro-
ma predstavniki svetov kra-
jevnih skupnosti so izpostavili 
težave s katerimi se srečuje-
jo v svojih krajevnih skupno-
stih. Predvsem so poudarili 
na probleme z vzdrževanjem 
cest, pločnikov, javne razsve-
tljave. Mnenja so, da je po-
trebna drugačna metodolo-
gija pri delitvi proračunskih 
sredstev krajevnim skupno-
stim. Pojasnjeno jim je bilo, 
da so sredstva, ki so lahko iz 
proračuna namenjena krajev-
nim skupnostim omejena, kot 
je omejen tudi  sam občin-
ski proračun, zato je potreb-
no upoštevati, da ne morejo 
vse krajevne skupnosti v is-
tem letu realizirati vseh svo-
jih zastavljenih ciljev. 

župan                                                                                             
Ivan Molan

Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Brežice na sestanku z županom Molanom

POGOVORI Z ŽUPANOM
vsak tretji torek v mesecu po oddaji od torka do tor-
ka  je na programu tv studia v Brežicah pogovor z župa-
nom občine Brežice Ivanom Molanom. vabimo vas k ogle-
du, obenem pa povabljeni k zastavljanju oz. pošiljanju 
vprašanj, na katera bo župan odgovarjal. vprašanja po-
šljite na tel. oz. tel. odzivnik 07 496 33 44 , tel./fax. 07 
496 63 44, na elektronski naslov studio.brezice@posavje.
info ali po pošti na Posavski obzornik, trg Matije gubca 2, 
8270 krško s pripisom Pogovori Z ŽUPanoM.

GLOBOKO – V Krajevni skupnosti Globoko si že vrsto 
let prizadevajo, da bi pridobili nove pločnike in s 
tem omogočili varnejšo peš pot krajanom. Letošnja 
mila zima je kot nalašč za gradnjo, sovpada pa tudi 
s sredstvi, ki so jih za ta namen dobili iz brežiškega 
občinskega proračuna. Pločnik naj bi se raztezal v 
dolžini dveh kilometrov, od tega naj bi 1,5 km trase 
potekalo tudi ob državni cesti. Pričeli so z gradnjo 
760 m dolgega pločnika, ki ga gradijo od križišča v 
Globokem (na fotografiji) in se bo končal pri „lipah“ 
v Dečnem selu. Naslednja akcija, ki jo bo KS izvedla, 
pa bo kabliranje za javno razsvetljavo, za katero še 
nimajo ustreznih sredstev, kot je povedal predsednik 
KS Globoko Anton Kmetič, zagotovila pa naj bi jih 
krajevna skupnost. Sama gradnja pločnika pa bo 
znašala nekaj več kot 104.000 evrov. M.K.M.
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KAPELE - krajevna skupnost kapele si skupaj s tamkajšnji-
mi društvi že vrsto let prizadeva za čim pestrejši življenj-
ski utrip, ki ga kraju dajejo številne tradicionalne prireditve, 
med katere od lani spada tudi antonov sejem.

Prizorišče sejma je bilo tokrat pred staro osnovno šolo, v ka-
teri se zdaj nahaja tudi info soba o Jovsih. organizator sejma 
je kulturno društvo Moški pevski zbor kapele, ki je ob tej pri-
ložnosti zapel nekaj ljudskih pesmi, na sejmu pa so se pred-
stavila tudi nekatera druga društva, kot konjerejsko društvo 

in turistično društvo kapele. na stojnicah Centra za razvoj 
podeželja Posavje pa so svoje izdelke ponudili pridelovalci 
zdrave hrane, suhe robe in glinenih izdelkov, predstavili so 
tudi nekaj starih kmečkih opravil. obiskovalci pa so tokrat v 
kapelah vendarle pogrešali živahnejši sejemski utrip, ki so ga 
na lanskem sejmu prispevali živinski mešetarji. 

Drugi	Antonov	sejem	v	
Kapelah

Župan Ivan Molan je prisotnim 
podal nekaj osnovnih podat-
kov o občini Brežice in  izra-
zil veselje, da se ta zelo hi-
tro razvija na vseh področjih. 
občino Brežice pokrivata dve 
škofiji in sicer celjska ter no-
vomeška. sodelovanje z du-
hovniki je ocenil kot dobro 
ter to trditev podkrepil z dej-
stvom, da sta  na večini prire-
ditvah tako župan kot tudi žu-
pnik. ko je govoril o proračunu 
občine, je poudaril njeno skrb 
za obnovo kulturnih spomeni-
kov. občina je že pripomogla, 
da je npr. marsikatera kapeli-
ca ali cerkev lepo urejena in 
tako bo tudi še naprej. 
Poleg celjskega škofa Anto-
na Stresa so bili na srečanju 
še župnik Milan Kšela ter ka-
plan Matjaž Roter iz Brežic, 
župniki Vlado Leskovar z Bi-
zeljskega, France Novak iz 
Podbočja, Anton Trpin iz Šen-
tjerneja, Jože Špes iz Bresta-
nice, Jože Pacek s Čateža ter 
Andrej Rovšek iz velike doli-
ne, ki se je srečanja kot naj-
mlajši z duhovniškim stažem 
udeležil prvič.
Zbranim je nekaj besed name-
nil tudi škof stres, ki se je za-
hvalil za povabilo in dodal, da 

Sodelovanje je zadnja leta bolj sproščeno
BREŽICE – V torek, 23. januarja, je brežiški župan Ivan Molan pripravil že tradicionalno srečanje s kato-
liškimi duhovniki. Letos se je vabilu odzval tudi Anton Stres, škof v novi celjski škofiji.

je brežiški župan edini župan, 
razen domačega celjskega, ki 
ga je povabil na tako sreča-
nje z duhovniki. „sem pa va-
bila še bolj vesel in sem se z 
veseljem odzval, da poka-
žem, kako so Brežice daleč le 
po kilometrih glede na škofij-
ske meje, sicer pa so nam bli-
zu. Prednost manjše škofije je, 
da lažje krepi povezanost. ko 
hodim po župnijah, se pozani-

mam, kakšni so odnosi med žu-
pnijo, šolo in občino. vsaj v 70 
odstotkih so dobri, med ljudmi 
je stanje zelo ugodno in ljudje 
na terenu so med sabo zelo 
povezani ter sodelujejo,“ je z 
zadovoljstvom povedal. 
„Župan je omenil proračun in 

vse aktivnosti. od srca česti-
tam, ker ste ambiciozni, se 
želite razvijati ter skrbite za 
ljudi, da bi ostali v domačem 
kraju in tu delovali,“ je de-
jal in povedal, da je v slove-
niji približno 2900 cerkva, ki 
so kulturni spomeniki. „Župni-
ja sicer potrebuje le župnij-
sko cerkev, ostale so nekakšen 
luksus v pozitivnem smislu. Mi 
smo tukaj zaradi ljudi, ne zara-

di stavb, vendar jih ne smemo 
pustiti propadati,“ je zaključil 
in dodal, da bo v Brežice prišel 
zopet 15. aprila, ko bo v Breži-
cah birma.
v imenu zbranih duhovnikov 
pa je spregovoril Milan kšela, 
ki se je tudi zahvalil za  pova-

bilo: „vsa leta, kar sem v Bre-
žicah, to pa je že 26 let, ču-
tim, da je tako sodelovanje 
potrebno. tudi v prejšnjem re-
žimu smo lepo sodelovali, mo-
goče je sedaj sodelovanje bolj 
sproščeno, včasih smo bili bolj 
zadržani.“ nato je omenil ob-
novo stare šole, kjer naj bi bil 
slomškov center ali dom. v 
njem bo dobila prostore žu-
pnijska karitas, svoje mesto 
bodo imeli mladi, potrebna bi 
bila tudi dvorana. „nekaj je 
že narejenega, tudi s pomo-
čjo občinskih sredstev,“ je de-
jal kšela.  
Pogovor je v nadaljevanju po-
tekal v smislu, kaj je potrebno 
storiti za hitrejšo razglasitev 
cerkve za kulturni spomenik, 
kako pridobiti državna sred-
stva za obnovo in na kakšen 
način uspeti na raznih razpi-
sih, tudi iz evropskih skladov. 
Udeleženci so se pogovarja-
li tudi o medsebojnih dogovo-
rih in še boljšem sodelovanju 
z občinsko upravo, možnostih 
skupnih načrtov pri različnih 
obnovah in se pozanimali, kje 
lahko  čim prej dobijo potreb-
ne informacije glede razpisov.  

M. Kalčič M.

Z leve proti desni: Anton Trpin, Anton Stres, župan Ivan 
Molan, Milan Kšela, Jože Špes
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Z odločitvijo je župana, ki 
se je pred sejo občinskega 
sveta mudil na omenjenem 
ministrstvu z namenom na-
daljnjega dogovora o usodi 
inšpekcijskih služb, sezna-
nil državni sekretar Roman 
Rep. Župan je izrazil ogorče-
nje in nestrinjanje z odloči-
tvijo, glede na aktivnosti, ki 
jih je občina krško v prete-
klih letih vodila za razrešitev 
te problematike. kot je opo-
zoril, bo takšna odločitev Mi-
nistrstva za javno upravo na 
dolgi rok zamajala odloči-
tve občanov in občank v zve-
zi s projekti, ki jih je vlada 
rs želela v preteklosti ali jih 
namerava v bodoče umeščati 
v našem prostoru. Predlagal 
je, da se v čim krajšem času 
sestane komisija za ustano-
vitev in določitev sedeža Po-
krajine Posavje, ki bo odgo-
vorno odločila o korakih, ki 
bodo sledili v nadaljevanju. 
imenovanje komisije, sesta-
la se bo v prihodnjem te-
dnu, je bila tudi ena od točk 
dnevnega reda 3. seje občin-
skega sveta. svetniki so za 
predsednika komisije imeno-
vali  Staneta Pajka, za člane 

Tretja seja Občinskega sveta
18. januar 2007 – Svetniki in svetnice Občinskega sveta občine Krško so zasedali na 3. redni seji. Sejo 
je vodil župan Franc Bogovič, ki je člane sveta seznanil tudi z odločitvijo Ministrstva za javno upravo, 
da bo sedež inšpekcijskih služb v občini Brežice. 

pa župana Franca Bogovi-
ča, Ano Nušo Somrak, Vilmo 
Jan Špiler, Franca Glinška, 
Silva Gorenca, Apolonijo 
Urek, Martina Kodriča, Ani-
to Pavlovič, Davida Radeja, 
Vojka Sotoška, Dušana Ši-
ška, Rajmunda Vebra in An-
tona Podgorška. 

Pod točko »volitve in imeno-
vanja« je sledila potrditev 
sklepa o imenovanju nad-
zornega odbora občine kr-
ško, ki bo deloval v sestavi: 
Vinko Bah, Vida Ban, Janez 
Kerin, Štefan Marjetič, Sta-
nislav Novak, Želimir Pavlo-
vič in Vojko Sotošek. v de-
lovno skupino za pripravo 
predloga za sporazumno de-
litev premoženja in financ 
med občino krško in novo-
ustanovljeno občino kosta-
njevica na krki pa so svetniki 
za predstavnike občine kr-
ško imenovali župana Fran-
ca Bogoviča, Branka Janca, 
Jožeta Slivška, Metoda Šon-
ca in Franca Pavlina. 

svetniki so med drugim 
obravnavali in sprejeli tudi 
sklep o smernicah za načr-

tovanje prostorske ureditve 
državni lokacijski načrt za 
letališče Cerklje ob krki, ki  
jih mora občina krško poda-
ti k načrtovani ureditvi Mini-
strstva za okolje in prostor. 

občinski svet občine kr-
ško je na svoji seji sprejel 
tudi osnutke šestih odlokov 
s področja gospodarskih jav-
nih služb, ob tem pa v skle-
pu določil štirinajstdnevni 
rok (02.02.2007), do kate-
rega lahko člani občinskega 
sveta, sveti krajevnih sku-
pnosti in ostala javnost po-
sredujejo morebitne doda-
tne pripombe na predlagane 
osnutke odlokov. Morebitne 
dodatne pripombe lahko po-
sredujete do 02.02.2007 na 
naslov: občina krško, ob-
činski svet, Cesta krških žr-
tev 14, krško ali na e-naslov: 
obcina.krsko@krsko.si. vse-
bino odlokov si lahko ogle-
date na spletni strani obči-
ne krško: www.krsko.si.

v nadaljevanju so tako spre-
jeli osnutek odloka o odva-
janju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode 

v občini krško, osnutek od-
loka o ravnanju s komunal-
nimi odpadki v občini krško, 
osnutek odloka o občinskih 
javnih cestah ter drugih jav-
nih površinah v občini, osnu-
tek odloka o urejanju in 
vzdrževanju pokopališč ter o 
izvajanju pogrebnih storitev, 
osnutek odloka o opravlja-
nju lokalne gospodarske jav-
ne službe vzdrževanje javne 
razsvetljave, izobešanje za-
stav in okraševanje v naseljih 
v občini krško, osnutek odlo-
ka o koncesiji za opravljanje 
določenih lokalnih gospodar-
skih javnih služb v občini kr-
ško, predlog sklepa o določi-
tvi cene voznih kart za javni 
prevoz potnikov v mestnem 
prometu – cena vozne karte 
bo tako nižja kot doslej in si-
cer 0,40 eUr za eno vožnjo 
oz. 8 eUr za mesečno vozov-
nico. svetniki so v nadalje-
vanju sprejeli tudi osnutek 
pravilnika o merilih in pogo-
jih za odločanje o podaljša-
nem obratovalnem času go-
stinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja go-
stinska dejavnost, na obmo-
čju občine krško.

da čas hitro obrača liste na koledarju, bi lahko potrdila ži-
vahna devetdesetletnica Angela Černoga z Zdol. Častitljivi 
jubilej je praznovala v soboto, 20. januarja 2007, ko sta se 
je z dobrimi željami spomnila tudi podžupan občine krško 
Cvetko Sršen in predsednik sveta ks Zdole Jože Dular.

angela se je kot ena izmed petih otrok leta 1917 rodila v do-
bovi. Bilo je pred 67. leti, ko je življenje v vlogi žene zače-
la na Zdolah. Pravi, da ji ni bilo vedno postlano z rožicami, 
a je s svojo močno voljo in iskrenostjo zmogla premagati te-
žave. v soboto je zanjo in njeno deveto desetletje veljajo 
presenečenje: praznovanje v pestri družbi petih otrok, vnu-
kov, pravnukov, sorodnikov in sosedov, ki jih bistrega duha in 
modrih misli še vedno razveseljuje. 

90 let Angele Černoga

OBČINA KRŠKO 
obvešča

vse občane ter krajane krajevne skupnosti
 Leskovec pri Krškem ter mesta Krško, 

da je organizirana javna razgrnitev predloga sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona 
Žadovinek, okoljskega poročila ter revizije le tega.

dokumentacija je, v času uradnih ur, javno razgrnjena v 
prostorih občine krško, v prostorih krajevne skupnosti 

Leskovec pri krškem in krajevne skupnosti mesta krško.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, 

od sobote, 13. januarja, dalje.  
v času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi ter se posredujejo občini 
krško, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.

Javna obravnava  predloga sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta  industrijska cona Žadovinek, bo 

v torek, 30. januarja 2007, ob 17. uri, 
v dvorani Gasilskega doma Leskovec pri Krškem 
ter ob 19. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.

vljudno vabljeni!nove smernice in pravila eU 
dajejo podlago za pridobitev 
sredstev za izvedbo ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja ra-
zvoja kmetijstva in podeželja, 
ki predstavljajo vrste pomoči 
za mala in srednje velika pod-
jetja, ki se ukvarjajo s  primar-
no proizvodnjo in prirejo kme-
tijskih proizvodov - skupinske 
izjeme ter za naložbe v  dopol-
nilne  in nekmetijske dejavno-
sti na kmetijah - pomoči de mi-
nimis.
Za vse vrste pomoči veljajo 
naslednja določila:

Pomoč se dodeli v obliki do-
tacij in subvencionirani obli-
ki storitev;
Pomoč ne sme biti omejena 
na določene kmetijske proi-
zvode;
Pomoč se ne sme dodeliti 
podjetju v težavah;
Upravičenec, ki pridobi po-
moč, mora voditi predpisa-
no dokumentacijo najmanj 
5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev;
Upravičenec, ki je za isti na-
men, kot ga navaja v vlo-
gi za pridobitev sredstev, že 
prejel javna sredstva rs ali 
sredstva eU, do sredstev ni 
upravičen; 
Pomoč se ne sme dodeliti 
za že izvedene aktivnosti, 
ampak po prejemu sklepa 
in podpisu pogodbe.

Upravičenci do pomoči so:
pravne in fizične osebe   – dr-
žavljani republike slovenije, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, imajo stalno bi-
vališče oziroma sedež v obči-
ni,  so vpisani v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo 
v lasti oz. v zakupu kmetij-
ska zemljišča, ki ležijo na 
območju občine;
člani kmetijskega gospodinj-

•

•

•

•

•

•

•

•

Komu, za katere namene in koliko 
sredstev	v	kmetijstvu?
S 1. januarjem 2007 so začela veljati nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu. Nove smerni-
ce uresničujejo cilj oblikovanja skupne kmetijske politike, državne pomoči pa bodo dodeljene dejavno-
stim, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. 

stva, ki imajo stalno prebiva-
lišče na naslovu nosilca de-
javnosti;
pooblaščene organizacije, ki 
opravljajo storitve na podro-
čju kmetijstva za kmetoval-
ce na območju občine ali re-
gije;
registrirana stanovska in in-
teresna združenja in zveze, 
ki delujejo na področju kme-
tijstva, gozdarstva in prehra-
ne na območju občine ali re-
gije.

VRSTE UKREPOV

A. NALOŽBE   V KMETIJSKA  
GOSPODARSTVA 
Predmet podpore so možne 
proizvodnim in neproizvodnim 
naložbam v lastno primarno 
pridelavo kmetijskih proizvo-
dov.
Vrste pomoči:

naložbe v hleve s pripadajo-
čo notranjo opremo (opre-
ma za krmljenje, molžo, iz-
ločke) za prirejo mleka, jajc 
in mesa;
naložbe v skladišča za krmo 
s pripadajočo opremo;
nakup mehanizacije in opre-
me v kmetijstvu in gozdar-
stvu;
naložbe v postavitev trajne-
ga nasada;
nakup in postavitev mreže 
proti toči;
nakup in postavitev rastli-
njakov vključno s pripada-
jočo opremo (brez namaka-
nja);
naložbe v postavitev pašni-
kov in izvedbo agromeliora-
cijskih del na kmetijskih go-
spodarstvih;
naložbe v pomožne objek-
te, vključno z vso pripada-
jočo opremo na kmetijskem 
gospodarstvu: skladiščni ozi-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

roma hladilni prostor.
Bruto intenzivnost pomoči 

do 50 % na oMd
do 40 % na drugih območjih

B. VARSTVO TRADICIONALNE 
KRAJINE IN STAVB  
Predmet podpore je sofinanci-
ranje obnove zgodovinskih zna-
menitosti, zaščitenih z občin-
skim odlokom ali morajo biti 
vpisani v register nepremičnin 
kulturne dediščine, ki ga vodi 
ministrstvo pristojno za kultu-
ro in sicer:

za naložbe ali prizadevanja, 
namenjena ohranjanju zna-
čilnosti neproizvodne de-
diščine, ki se nahajajo na 
kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, zgodovinske 
znamenitosti); 
za naložbe ali prizadevanja 
za varstvo dediščine proi-
zvodnih sredstev na kmeti-
jah, kot so kmetijska poslo-
pja, če naložba ne povzroči 
povečanja zmogljivosti kme-
tije.

Bruto intenzivnost pomoči 
za neproizvodne objekte  do 
100% dejanskih stroškov;
za proizvodna sredstva na 
kmetijah do 60% dejanskih 
stroškov oz. 75% na oMd.

C. VZPOSTAVITEV KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV ZA MLADE 
KMETE
Predmet ukrepa je dodelitev 
nepovratnih sredstev kot po-
moč mladim kmetom za pre-
vzem kmetije. kot prevzem 
kmetije se upošteva prvi lastni-
ški prevzem celotne kmetije.

Bruto intenzivnost pomoči
Finančna pomoč se zagotovi 
v obliki nepovratnih sredstev 
kot enkratna finančna pomoč 

•
•

•

•

•

•

za administrativne in splošne 
stroške, ki so povezani z la-
stninskim prevzemom kmetij-
skega gospodarstva. Pomoč se 
dodeli tistim mladim prevze-
mnikom, ki so mlajši od 40 let 
in  so oddali popolno vlogo na 
nacionalni razpis, a niso dose-
gli zadostnega števila točk in 
jim sredstva niso bila dodelje-
na.

D. POMOČ V ZVEZI Z BOLEZNI-
MI ŽIVALI TER NAPADOM ŠKO-
DLJIVCEV
Pomoč za zatiranje bolezni in 
zajedavcev čebeljih družin.

Bruto intenzivnost pomoči
do 50 % stroškov nakupa 
zdravil.

E. POMOČ ZA PLAČILO ZAVA-
ROVALNIH PREMIJ
Predmet podpore je doplači-
lo zavarovalnih premij za za-
varovanje pridelkov  rastlinske 
proizvodnje (žito, industrijske 
rastline, vrtnine, vinogradi, sa-
dovnjaki, krmne rastline, pri-
delava semena poljščin) in so 
zavarovani posevki in plodo-
vi pred nevarnostjo: toče, po-
žara, udara strele, spomladan-
ske pozebe, viharja in poplave 
(posevki in plodovi morajo biti 
zavarovani pred nastankom 
naravne nesreče: npr. spomla-
danska pozeba – do konca me-
seca februarja; toča-do konca 
meseca maja).

Bruto intenzivnost pomoči
s strani agencije rs za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja, v višini 40 % obračunane 
zavarovalne premije;
s strani občine do 10 % obra-
čunane zavarovalne premije, 
če zavarovalnica uveljavlja 
sofinaciranje na nacional-

•

•

•

nem razpisu.

F. POMOČ ZA PONOVNO DELI-
TEV ZEMLJIŠČ (KOMASACIJE)
Predmet podpore je sofinan-
ciranje stroškov, nastalih s po-
novno dodelitvijo zemljišč.

Bruto intenzivnost pomoči
do 100 % dejansko nastalih 
stroškov pravnih in upravnih 
postopkov, vključno s stroški 
pregleda

G. POMOČ ZA SPODBUJANJE 
PROIZVODNJE KAKOVOSTNIH 
KMETIJSKIH PROIZVODOV
Predmet podpore je sofinan-
ciranje stroškov tržne raziska-
ve, zasnovo in oblikovanje pro-
izvoda, vključno s pomočjo za 
pripravo vlog za priznanje geo-
grafskih označb in označb pore-
kla ali potrdil o posebni naravi 
proizvoda skladno z ustreznimi 
uredbami skupnosti.

Bruto intenzivnost pomoči
do 100 % dejansko nastalih 
stroškov v obliki subvenci-
oniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih pla-
čil v denarju proizvajalcem.

H. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE 
PODPORE V KMETIJSKEM SEK-
TORJU
Predmet podpore je sofinan-
ciranje usposabljanja in izo-
braževanja kmetov v okviru 
društvene dejavnosti in izobra-
ževanje, usposabljanje in infor-
miranje kmetov in članov njiho-
vih družin , ki jih izvajajo tretje 
strani.

Bruto intenzivnost pomoči
do 100 % izkazanih stroškov 

•

•

izvedenih storitev.

I. NALOŽBE V  PREDELAVO IN 
TRŽENJE KMETIJSKIH PROI-
ZVODOV NA KMETIJSKIH GO-
SPODARSTVIH
Predmet podpore so naložbe v 
gradnjo in obnovo objekta ter 
nabavo nove opreme za:

predelavo kmetijskih proi-
zvodov (mleko, meso, sadje, 
zelenjava), naložbe v prede-
lavo lesa, domačo obrt ter 
turizem na kmetiji;
trženje kmetijskih pridel-
kov in izdelkov pridelanih na 
kmetiji in iz drugih kmetij-
skih gospodarstev.

Bruto intenzivnost pomoči
ne sme presegati 50 % upra-
vičenih stroškov. skupna po-
moč kateremu koli podjetju
ne sme presegati 200.000 
eUr bruto, v katerem koli 
obdobju treh (3) proračun-
skih let.

v skladu z državno in evropsko 
zakonodajo mora občina pri-
praviti nove smernice državne 
pomoči na področju kmetijstva 
in jih potrditi na Ministrstvu za 
kmetijstvo. občina krško pri-
pravlja Pravilnik o ohranjanju 
in spodbujanju kmetijstva in 
podeželja za izvedbo progra-
mov državnih pomoči, v kate-
rem bodo poleg pravnih podlag 
določeni: vrste ukrepov, upra-
vičenci, pogoji in merila za do-
delitev proračunskih sredstev. 
Pravilnik bo obravnaval odbor 
za kmetijstvo in os. na podlagi 
sprejetega in potrjenega Pra-
vilnika bo občina krško, pred-
vidoma v poletnih mesecih, 
razpisala javni razpis. 

•

•

•

•
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Ureditev ceste skozi Sevnico

na sestanku so bili celovito 
obravnavani predvideni pose-
gi pri rekonstrukciji regional-
ne ceste skozi sevnico in mo-
žnosti za izvedbo dodatnega 
priključka, ki bi služil za do-
stavo k centru. Ugotovljeno je 
bilo, da je novi priključek mo-
žen pod pogojem, da investi-
tor zagotovi obračanje dostav-
nih vozil izven državne ceste. 
Pripravljalci občinskega loka-
cijskega načrta morajo sedaj 
pripraviti še ustrezno projek-
tno dokumentacijo, vključno s 
predlogom predvidenih korek-
cij elementov državne ceste, 
za soglasje direkcije za ce-
ste ter v nadaljevanju pripe-
ljati postopek do obravnave in 
sprejema na občinskem svetu 
občine sevnica. 

starši otrok, ki obiskuje-
jo glasbeno šolo in vero-
uk v starem delu sevnice, 
so bili pred kratkim nepri-
jetno presenečeni nad ob-
vestilom, da avtobusni pre-
voznik, ki za občino sevnica 
pogodbeno izvaja prevoze 
šoloobveznih otrok, ne bo 
več ustavljal na glavnem 
trgu. razlog za takšno odlo-
čitev avtobusnega prevozni-
ka je dejstvo, da na glav-
nem trgu od leta 2002, ko je 
bila izvedena preplastitev 
vozišča regionalne ceste, ni 
več talne obeležbe za avto-
busno postajališče. v zvezi 
s problematiko je bil sesta-
nek na občini sevnica, ki so 
se ga poleg občinske uprave 
udeležili predstavniki avto-

busnega prevoznika, Policij-
ske uprave krško ter odbo-
ra za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pri občin-
skem svetu občine sevnica. 
občina je v zvezi z navedeno 
problematiko že lansko leto 
posredovala pri upravljavcu 
ceste, vendar odziva ni bilo. 
na sestanku je bilo ugoto-
vljeno, da ni nobenih razlo-
gov, da se dosedanji način 
prevozov oziroma ustavlja-
nja avtobusov na glavnem 
trgu ne bi nadaljeval tudi 
v prihodnje. občina pa bo, 
skupaj z upravljavcem di-
rekcijo republike slovenije 
za ceste, storila vse kar je 
potrebno, da se tudi talne 
označbe uredijo v najkraj-
šem možnem času.  

Izgradnja HE Blanca
na pobudo predsednika krajevne skupnosti Blanca Bogosla-
va Peklarja je župan Kristijan Janc povabil predsednike 
krajevnih skupnosti vplivnega območja izgradnje He Blan-
ca, in sicer Boštanj, studenec, sevnica ter Blanca, na pred-
stavitev izgradnje hidroelektrarne. s strani investitorja Hse 
za projekt skupni podvig so bili seznanjeni, da gradnja ener-
getskega dela poteka intenzivno ter v skladu s terminskim 
planom. s strani investitorja infrastrukturnih ureditev inFre 
d.o.o. pa so bili prisotni seznanjeni s celotnim obsegom in-
frastrukturnih del. Predstavniki krajevnih skupnosti so izpo-
stavili in opozorili na nekatere ureditve, ki bi jih bilo smi-
selno urejati sočasno z izgradnjo hidroelektrarne. Prisotni 
so se zavzeli, da se podobna srečanja nadaljujejo tudi v pri-
hodnje, na katerih se lahko izpostavijo problemi ter rešuje-
jo v prid vseh krajank in krajanov.

IZBOR ŽUPANOVEGA 
VINA	2007

vinogradniška društva sevniške občine, pod pokrovitelj-
stvom in v sodelovanju z županom občine sevnica kri-
stijanom Jancem, organiziramo izbor za »županovo vino 
2007«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo sta-
tus protokolarnega vina za različne priložnosti.

Županovo vino 2007 bomo izbirali med vzorci modrih 
frankinj.

k sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup po-
nudite minimalno količino 500 l modre frankinje. sode-
lovanje omogočamo občanom občine sevnica, ki imate 
svoje vinograde vpisane v register pridelovalcev in ima-
te za zadnji vinski letnik opravljeno prijavo pridelka – to 
je namreč pogoj, ki omogoča stekleničenje vina v prime-
ru izbora. izbran pridelovalec bo moral za svoje vino pri 
pooblaščeni organizaciji opraviti še ustrezno analizo (v 
kolikor je še nima). v primeru izbora bo vino odkuplje-
no po 2,5 €/l, stroškov izdelave etikete, na kateri bo tudi 
ime pridelovalca, steklenic, zamaška in stekleničenja, pa 
pridelovalec ne nosi. 
 
izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na javni 
družabni prireditvi na studencu, predvidoma v petek 2. 
marca 2007, s pričetkom ob 19. uri.

vse zainteresirane za sodelovanje v izboru vabimo,  da 
svoj namen do 20. februarja 2007 sporočite predsedniku 
vinogradniškega društva kateremu pripadate, ali na eno 
od številk: 031 847 178 (Jakše) oz. 031 319 048 (simon-
čič). odvzem vzorca bo pri pridelovalcu opravila komisi-
ja, po predhodnem dogovoru predvidoma v sredo ali četr-
tek 21. oz. 22.2.2007. kotizacija po vzorcu znaša 5 €.

Prepričani smo, da bo tako kot lansko leto, tudi letošnje 
županovo vino uspešen promotor naše občine, naših vino-
gradnikov in vinogradniške dediščine, zato vabljeni k so-
delovanju.

Predsedniki vinogradniških društev sevniške občine
Stane Sebanc, Milan Simončič, Matjaž Jakše, Zvone Livk

Občina Sevnica skuša pomagati vsem investitorjem, ki želijo umestiti svoje 
poslovne dejavnosti na območju občine. Takšni so tudi načrti dveh velikih tr-
govskih podjetij, Mercatorja in Spara, ki nameravata pri nas graditi poslov-
no-trgovske centre, prvi v Boštanju in drugi  v Sevnici. Za obe lokaciji se pri-
pravljata občinska lokacijska načrta, ki pa morata zadostiti pogojem številnih 
soglasodajalcev. Med zahtevnejšimi omejitvami pri takšnem načrtovanju je 
vedno tudi priključitev predvidenih objektov na omrežje državnih cest. Na 
to temo je bil na Direkciji Republike Slovenije za ceste sestanek v zvezi iz-
vedbe priključkov za trgovski center Spar. 

Vodooskrba v KS Primož in 
Studenec
Predstavniki občine sevnica, JP komunale sevnica, ks stude-
nec in ks Primož so skupaj s projektantom razpravljali o nada-
ljevanju projekta vodooskrbe za naselja v ks Primož in stude-
nec. Podpisana je pogodba za projektiranje vodovoda Primož ii. 
faza, ki se že izvaja, proučile pa se bodo tudi obe tehnični mo-
žnosti za ureditev vodooskrbe za ks studenec, ki vsebuje mo-
žnosti povezave obeh sistemov ali izgradnjo samostojnega sis-
tema. ker bo vodovod grajen z javnimi sredstvi proračuna, je v 
podpisovanju tudi pogodba o upravljanju med občino sevnica, 
ks studenec in JP komunalo sevnica. v strategiji vodooskrbe za 
občino sevnica je predvideno na območjih, kjer je dovolj vode, 
povezovanje manjših vodooskrbnih sistemov v večje, kar je z 
vidika gradnje in upravljanja boljša rešitev. Po pridobitvi pro-
jektov se bodo predstavniki odločili o končni rešitvi.

Seje odborov občinskega sveta
v tem tednu so bile konstitutivne seje večine odborov občinske-
ga sveta. izvoljeni so bili predsedniki odborov, v nadaljevanju pa 
so člani obnovili predlog odloka o proračunu občine sevnica za 
leto 2007, ki se nanaša na njihovo področje delovanja. Člani ob-
činskega sveta, ki so tudi člani odborov, so bili z njim seznanjeni 
že na prvi seji, zato so bile razprave zelo konstitutivne. Predlog 
je dobil veliko podporo, seveda pa so člani odborov izrazili tudi 
svoja pričakovanja glede uvrstitve nekaterih projektov v načrt 
razvojnih programov za naslednja leta. Proračun bo obravnavan 
na prihodnji seji občinskega sveta, ki bo 5. februarja.

Upravljanje	objektov
občina sevnica je z Zavodom za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti na osnovi sklepa občinskega sveta pod-
pisala pogodbe o prenosu nekaterih objektov v upravljanje 
Zavoda. v finančnem načrtu Zavoda, za katerega večino sred-
stev zagotavlja proračun občine, so zagotovljena tudi sred-
stva za nemoteno gospodarjenje z objekti. Zavod bo upravljal 
s poslovnimi prostori in opremo na sedežu uprave Zavoda, z 
gradom in grajskim pobočjem, z ajdovskim gradcem in spre-
mljajočimi zemljišči, s kulturno dvorano v gasilskem domu, 
s turistično informacijsko pisarno, z Mladinskim centrom, 
z bazenom s pripadajočim zemljiščem, s Športnim domom 
in športno dvorano. Predstavniki občine sevnica, Zavoda in 
osnovne šole sava kladnika so se pogovarjali o upravljanju 
športne dvorane, ki se v dopoldanskem času uporablja tudi za 
pouk športne vzgoje. Zato je potrebno medsebojna razmerja 
urediti tudi s šolo, kar so na sestanku tudi storili.

Popis nepremičnin
od decembra 2006 do konca aprila 2007 bo gUrs popisala 
vse nepremičnine v sloveniji. v tem času vas bodo obiskali 
popisovalci in z vami izpolnili popisne obrazce. Zahvaljuje-
jo se vam, ker boste popisovalce pričakali z vnaprej pripra-
vljenimi podatki. Popis svojih nepremičnin lahko opravite 
tudi sami: od popisovalca prevzamete prednatisnjene popi-
sne obrazce, jih izpolnite in pošljete na najbližjo enoto ge-
odetske uprave. vabijo vas, da si več informacij preberete 
na spletni strani www.popis-nepremicnin.si, pišete na elek-
tronski naslov vprasanja@popis-nepremicnin.si ali jih pokli-
čete na brezplačno telefonsko številko 080 21 66, in sicer ob 
delavnikih med 8.30 in 17.00 uro. Popisovalci vas bodo na 
vašem domu obiskali predvidoma ob delavnikih med 8.30 in 
20.30 uro ter v soboto in nedeljo med 8.00 in 17.00 uro. Med 
prazniki se popis nepremičnin ne bo izvajal.

Srečanje upokojencev
občina sevnica je pripravila tradicionalno srečanje upoko-
jencev, ki so delali v različnih organih občine sevnica. Pred 
reformo lokalne samouprave je občina združevala službe, ki 
danes delujejo v okviru različnih ustanov, v enotni organi-
zacijski strukturi. v letu, v katerega smo vstopili, jim je vse 
dobro zaželel župan Kristijan Janc, ki jim je ob tej prilo-
žnosti predstavil tudi glavne usmeritve delovanja občine v 
letošnjem letu.

srečanja se je udeležilo šti-
rinajst od skupno šestnajstih 
duhovnikov, katerim sta se ob 
tej priložnosti župan Janc in 
podžupanja Drenek Sotoško-

va zahvalila za korektno sode-
lovanje, ki je tudi plod, kakor 
je dejal Janc, obojestranske-

Skupna	prizadevanja	za	
dobrobit občanov
STUDENEC – V tukajšnjem gostišču Janc sta sevniški župan Kristijan Janc in 
podžupanja Breda Drenek Sotošek v sredo, 17. januarja, priredila tradicio-
nalno ponovoletno srečanje z duhovniki, ki delujejo pod okriljem trebanj-
ske, videmske in laške dekanije na območju občine Sevnica.

ga zavedanja, da si oboji pri-
zadevajo delati za dobrobit 
občanov. ob tem sta župan 
in podžupanja tudi zagotovi-
la, da bodo s ciljem ohranja-

nja kulturne dediščine tudi v 
letošnjem občinskem proraču-
nu namenili sredstva za obno-
vo sakralnih objektov po obči-
ni. v imenu vseh udeleženih 
duhovnikov se je gostiteljema 

zahvalil trebanjski dekan Mir-
ko Simončič, ki je izpostavil 
tudi dobro sodelovanje ne le 
med župnijami in občino sev-
nica, temveč tudi s sosednjimi 
občinami, boštanjski župnik 
Fonzi Žibert pa je ob tej pri-
ložnosti seznanil prisotne z vr-
sto prireditev, s katerimi bodo 
v župniji Boštanj v letošnjem 
letu obeležili 150 let tamkaj-
šnje cerkve. v ta namen bo že 
v začetku meseca februarja 
koncert Mozartove simfonije 
kronungsmesse v izvedbi ko-
mornega orkestra tartini, med 
prvimi se bodo na reviji pred-
stavili tudi dekanijski pev-
ski zbori, sevniški gledališčni-
ki društva trg pa bodo izvedli 
igro Pod svobodnim soncem. 
Hkrati bodo po besedah Žiber-
ta začeli s postopnimi pripra-
vami na še večji jubilej, saj 
bodo čez dve leti v kraju pra-
znovali 500-letnico ustanovi-
tve župnije Boštanj. 

Bojana Mavsar

SEVNICA - Bliža se slovenski praznik kulture, ob katerem v Za-
vodu kŠtM sevnica pripravljajo dva lepa dogodka. na predve-
čer kulturnega praznika, 7. februarja, z začetkom ob 18. uri bo v 
kulturni dvorani sevnica potekala uradna proslava, 8. februarja 
pa bo v istem prostoru koncert Teofila Milenkoviča na violini. s 

svojimi rosnimi sedmimi leti je že vrhunski violinist, o čemer pri-
čajo številna prva mesta tako v italiji, kjer družina Milenkoviče-
vih živi, kakor tudi na mednarodnih tekmovanjih. Za njim je že 
preko sto nastopov v italiji, sloveniji, Češki in srbiji. violino je 
začel igrati pred tremi leti pod vodstvom očeta prof. Zorana Mi-
lenkoviča, ki je eden najboljših pedagogov za violino v svetu, in 
takoj pokazal izreden talent za ta zahteven instrument.

Milenkovič prihaja v Sevnico

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA



Posavski obzornik - leto Xi, številka 2, četrtek, 25. 1. 2007 19ŠPORT

igranje šaha ima v sevnici še 
enkrat daljšo, kar stoletno 
zgodovino, saj je to misel-
no igro v kraje sevniške obči-
ne prinesel duhovniški red sa-
lezijancev, ki se je leta 1907 
naselil na radni. ob organizi-
rani katoliški vzgoji mladine 
so ti uvedli tudi vrsto športnih 
in kulturnih dejavnosti, med 
drugim tudi šahiranje v okvi-
ru svojega oratorija, kar je 
imelo za posledico, da se je 
poznavanje in priljubljenost 
igre kot razvedrila prenesla 
tudi po domovih. Po drugi sve-
tovni vojni se je šah najprej 
ponovno „udomačil“ v tedaj 
ustanovljeni Mizarski produk-
tivni zadrugi, kjer so ga za-
posleni igrali med odmori ali 
po službi, in se začeli udele-
ževati tako šahovskih srečanj 
izven kraja kot tudi s šahisti 
iz drugih tovarn, ki so v okvi-
ru sindikatov ustanavljali vse 
več šahovskih sekcij. 
kljub temu pa uradni začetek 
organiziranega igranja šaha v 
sevnici sega v leto 1957, na-
tančneje, 14. januarja tega 
leta, ko je bila na pobudo Ja-
neza Blasa pod okriljem dPd 
svoboda sevnica ustanovlje-
na šahovska sekcija, ki se je 
leta 1964 preimenovala v Ša-
hovski klub Milan Majcen. 
dve leti kasneje so kupili za 
potrebe igranja v klubu pr-

Častitljivi jubilej 
Majcnovih šahistov
SEVNICA  - V ponedeljek, 15. januarja, je župan Kristijan Janc na Občini Sevnica priredil sprejem za 
vodstvo Šahovskega kluba Milan Majcen, ki je dan pred tem dopolnil polnih 50 let neprekinjenega de-
lovanja. Ob tem in tudi z razlogom več, saj so se v mesecu novembru 2006 sevniški šahisti z osvojenim 
naslovom državnega prvaka v prvi šahovski ligi – vzhod uvrstili v državno člansko ligo, je bil še posebne 
čestitke župana in simbolnega darila deležen starosta in ustanovitelj sevniškega kluba Janez Blas.  

Predstavniki ŠK Milan Majcen na sprejemu pri 
sevniškem županu (od leve proti desni): mojstrska 
kandidata Zvonko Mesojedec in Andrej Grilc, šahovski 
sodnik, mentor in tajnik kluba Ludvik Ocvirk, župan 
Kristijan Janc, predsednik kluba Franc Derstvenšek  
ter pred 50 leti ustanovitelj kluba in še vedno aktiven 
klubski delavec in šahist Janez Blas.

vih osem šahovskih ur in leta 
1970 organizirali prvi uradni 
turnir v počasnem šahu za 
občinsko prvenstvo. nekaj let 
kasneje so pridobili tudi prve 
uradne prostore oziroma so si 

brezplačno uporabo prosto-
ra šahisti zagotovili s prosto-
voljnim delom pri obnovi sev-
niške zgradbe tvd Partizana. 
Leta 1991 so se udeležili pr-
vega ligaškega tekmovanja 
v ii. ligi vzhod, štiri leta ka-
sneje pa je delo mentorjev 
s podmladkom v klubu in po 

osnovnih šolah že obrodilo 
sadove, saj je šahista Alenka 
Radej osvojila prvi naslov dr-
žavne prvakinje med deklica-
mi do 12 let in se uvrstila na 
svetovno prvenstvo, na kate-

rem je osvojila 38. mesto. 
Po posameznih uspehih so 
sevniški šahisti leta 2000 
osvojili 1. mesto v 2. ligi in 
napredovali v 1. ligo vzhod. 
in kljub temu, da so v vme-
snem obdobju ostali celo 
brez prostorov oziroma so 
vadili kar v zasebnih prosto-

rih, se je uspelo trem mladim 
igralcem uvrstiti leta 2002 na 
evropsko prvenstvo, tega leta 
pa je bil prav posebnega pri-
znanja deležen tudi prvi sev-
niški sodnik z licenco Ludvik 
Cvirn, ki so ga povabili kot 
sodnika na šahovsko olimpia-
do na Bledu. Med vidnejšimi 
dosežki v delovanju naj ome-
nimo še nastop državnih pr-
vakov Jelene Topič in Borisa 
Mitroviča na svetovnem pr-
venstvu do 14 let v grčiji leta 
2004, njun nastop na evrop-
skem prvenstvu v letu 2006 
in nenazadnje uvrstitev ša-
histov v državno člansko ligo. 
Minulo leto pa nedvomno po-
meni pomemben mejnik v de-
lovanju Šk Milan Majcen tudi 
zato, ker so v jesenskih me-
secih končno dobili ustrezne 
prostore za vadbo in delova-
nje kluba v novozgrajenem 
sevniškem Športnem domu.
Šahovskemu klubu Milan Maj-
cen, ki ga uspešno vodi pred-
sednik Franc Derstvenšek, je 
sevniški župan Kristijan Janc 
poleg izrečenih čestitk izročil 
listino občine sevnica, sim-
bolno denarno nagrado, naj-
starejšemu članu in ustanovi-
telju kluba Janezu Blasu pa 
še posebno zahvalo in repre-
zentančno županovo vino. 

Bojana Mavsar

Januarski	turnir	Jakši

Teraževa in Vimpolšek na 
stopničkah DP
BREŽICE, SEVNICA - v petek, 19. 1., je na dunaju potekalo 
dvoransko državno prvenstvo slovenije v krožnih tekih, na 
katerem so nastopili tudi posavski tekači. izmed treh čla-
nov ak sevnica se je najbolje odrezala Maja teraž, ki je na 
v teku na 3000 postala državna prvakinja med mladinka-
mi, pri tem pa za 15 sekund izboljšala osebni rekord. Luci-
jan sinkovič je bil na 800 m 4. med mladinci, Miha Povšič 
pa na 3000 m 11. med mladinci, oba z osebnima rekordo-
ma. ak Fit Brežice sta zastopala vid Zevnik (4. na 3000 m 
med st. mladinci) in Boštjan vimpolšek (3. na 1500 m med 
člani). Poleg tega je Zevnik na krosu v Murski soboti zase-
del 3. mesto ter si priboril mesto v državni reprezentan-
ci za evropski pokal naslednji mesec v Beogradu, 3. je bila 
na omenjenem krosu teraževa. Brežičani so tekmovali tudi 
na mednarodnem mitingu v Ljubljani, kjer je rok deržanič 
zmagal v skoku v daljino (706 cm), v Celju sta se na tekmo-
vanju v skoku s palico pomerila Jure rovan (500 cm, 2. me-
sto) in  deržanič (400 cm, 9. mesto). 

Bronasti Saša, Jan in Aljoša
KRŠKO, SEVNICA - v soboto in nedeljo je v samoboru na Hr-
vaškem potekal grand Prix Croatia v karateju, eno najmoč-
nejših evropskih tekmovanj. Med redkimi dobitniki medalj 
iz slovenskih vrst sta bila tudi dva člana karate kluba tri-
glav: saša venek je bila 3. med kadetinjami, Jan Piltaver pa 
3. pri mlajših dečkih. aleksandra kožar je klonila šele v pol-
finalu in bila na koncu 5., med najboljših 8 sta se uvrstila še 
anja grilc in Janoš Špan. turnirja se je udeležila tudi sev-
niška ekipa karate kluba Hypo. 15-letni aljoša orač je za-
beležil doslej enega svojih najboljših rezultatov v karieri, 
saj je v borbah v kategoriji mlajših kadetov +69 kg je osvo-
jil 3. mesto.

Štiri odličja za Brežičane
BREŽICE, LESKOVEC - Članska vrsta brežiški strelcev v po-
stavi Miha Zevnik, Matej krajnčič in srečko vidmar je v 1. 
državni strelski ligi na 4. turnirju v Ljubljani zabeležila naj-
slabši nastop v zadnjih nekaj letih ter pristala na 11. me-
stu. v skupni uvrstitvi Brežičani še vedno 8. Mlada brežiška 
strelka z zračno pištolo simona Molan pa je v 4. krogu dr-
žavne kadetske lige dosegla že svojo tretjo zaporedno zma-
go in se zavihtela na vrh tudi v skupni uvrstitvi. ekipno so 
bili brežiški kadeti v postavi Molanova, Marko Pšeničnik in 
vladislav Šelest drugi. drugo mesto je Brežičanom pripadlo 
tudi v mladinski konkurenci in gabrijeli Pešec med posame-
znicami. 
Leskovški prvoligaši z zračno puško v postavi Jelica Majsto-
rovič, andrej Pavlin in natalija oprauš so osvojili 9. mesto, v 
skupni razvrstitvi pa so 10. Posamezno se je tudi tokrat naj-
bolje odrezala Majstorovičeva, ki je bila 4. in se tako v sku-
pni uvrstitvi povzpela na 3. mesto. 

Umekova	v	vrhu	tenisa	do	14	let		
KRŠKO - na držav-
nem prvenstvu v te-
nisu do 14 let, ki 
je potekalo v roga-
ški slatini, je Hana 
Umek (tk krško) do 
finala v štirih tek-
mah oddala le se-
dem iger, v finalu pa 
je bila od nje bolj-
ša nastja kolar. Za 
poraz v finalu posa-
meznic se je Hana 
nastji maščevala v 
finalu dvojic, kjer 
sta z nino nagode 
premagali par na-
stja kolar/neja so-
tošek ter tako osvo-
jili naslov državnih 
prvakinj med pari.

Lukec in Olimp na skupščini
KRŠKO - na rednih letnih skupščinah so se sestali člani Ple-
snega kluba Lukec krško in kolesarskega kluba olimp 2004. 
Plesalci so najbolj ponosni, da je svetovna plesna zveza po 
dveh uspešno organiziranih mednarodnih tekmovanjih kr-
ško open 05 in 06 v standardnih in latinsko ameriških ple-
sih to tekmovanje uvrstila na svetovni koledar tekmovanj 
idsF, kar bo eno le treh tovrstnih tekmovanj v sloveniji, ko-
lesarji pa predvsem na dejstvo, da je olimpijski komite slo-
venije njihov kolesarski maraton po občini krško uvrstil v 
akcijo slovenija kolesari ter da so odkrili mladega in zelo 
perspektivnega kolesarja roka grilca, ki bo v prestopnem 
roku prestopil v kk adria Mobil.

Katana z odličnim 
podmladkom
GLOBOKO - na prvem letošnjem državnem turnirju v ju-jit-
su tehnikah za otroke do 15 let starosti, ki je potekal v gor-
njem gradu, je nastopila tudi 13-članska ekipa dBv katana 
iz globokega. izkazali so se s številnimi zmagami v svojih ka-
tegorijah (Žig Haler, Jure kolar, tamara Žarn in Žan obrado-
vič, nina kržan, gašper krulc in Matej knezič, irma Pirc in 
Jure Žabjek), ekipno pa so bili katanini tekmovalci 2.

Nove kolajne za brežiške 
karateiste
BREŽICE - Člani karate kluba Brežice so tekmovali v velenju 
na karate turnirju za pokal nestl Žgank. v katah sta bili tako 
ekipa dečkov (Bruno Budič, viktor kopinč, rem vojvoda) kot 
ekipa deklic (Petra Planinc, nastja galič, Manca Urh) 2., po-
samično so bili 3. Budič, Planinčeva in galičeva. v bojih so si 
3. mesta priborili kopinč, vojvoda in kadet sandi Petelinc.

Mandlova in Čargo na vrhu
KRŠKO - na plavalnem mitingu »slovenija plava« v Celju so 
nastopili tudi plavalci Plavalnega kluba Celulozar krško in 
Multisport klub krško. nina Mandl je na 1500 m že četrto 
leto zapored zmagala med članicami z novim rekordom mi-
tinga 18.51,24. Jaka kramaršič je bil med mladinci 7., Blaž 
Žmavčič pa 8., Franc Čargo pa je bil najboljši v kategori-
ji veterani ii.

KRMELJ - Šahisti krmelja so pričeli z letošnjimi hitropote-
znimi turnirji za pokal krmelja. na januarskem turnirju se 
je zbralo 13 šahistov, zmagal pa je Cvetko Jakša pred rudi-
jem Prosenikom, andrejem Brcarjem, Bojanom smerdelom, 
Bojanom Blažičem in Janezom Blasom. na prvem turnirju ni 
sodeloval lanski zmagovalec Zvonko Mesojedec. 

krŠko - Mladinska ekipa košarkarskega kluba krško je do-
segla dve zmagi. najprej je na gostovanju v trbovljah s te-
snim rezultatom 65:61 premagala ekipo kk rudar (Pirc 32 in 
deržanič 16 točk), nato pa so na domačem igrišču z odlično 
igro premagali še ekipo kk Banka Zagorje s kar 75:44 (Pirc 
16, Šterk in ivanšek 12 točk). kadeti so najprej na domačem 
parketu izgubili proti ekipi kk triglav iz kranja (deržanič 39) 
in kelek 17 točk), nato pa v Ljubljani s kar 85:61 premagali 
ekipo kŠ Mirana Jarca (deržanič 40, kelek 25 točk). 

Dobri	nastopi	košarkarjev

PodBoČJe - košarkarji Podbočja so v 3. slovenski ligi dose-
gli eno najvišjih zmag v zgodovini kluba, saj so ekipo tCg 
Loka kava ml. odpravili s kar 62 točkami razlike, bilo je 
122:60. dobro so igrali tudi na gostovanju pri Utripu iz trzi-
na, kjer so bili vse do zadnje minute v igri za zmago, vendar 
so bili domačini v zaključku bolj spretni in srečni ter zmagali 
s 85:80. Štiri zmage in osem porazov zaenkrat zadostuje za 
7. mesto na lestvici, do konca pa je še šest tekem. 

Visoka	zmaga	in	tesen	poraz
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Brežiški atleti vadijo na atlet-
skem štadionu, v dvorani in-
termarketa, v telovadnici oŠ 
Brežice in gimnazije Breži-
ce ter v fitnesu arena, sku-
pno pa je bilo lani v proces re-
dne atletske vadbe vključenih 
preko 150 članov, od predšol-
skih otrok do članov. tekmo-
valni del je bil zelo bogat. Za 
najmlajše so organizirali klub-
ska tekmovanja, pionirji so so-
delovali v zimski in letni ligi v 
mnogobojih za dolenjsko in 

Posavje ter na državnih prven-
stvih v dvorani in na prostem. 
Mladinci in člani so sodelova-
li na državnih pokalnih prven-
stvih, kot člani slovenske re-
prezentance pa na evropskem 
članskem in svetovnem mla-
dinskem prvenstvu, evrop-
skem pokalu 1.B lige, evrop-
skem pokalu v mnogobojih ter 
na številnih drugih tekmova-
njih. Brežiški atleti in atleti-
nje so zabeležili 24 nastopov v 
reprezentanci slovenije in kar 
na osmih zmagali.

Paradna	konja	
Kozmus	in	
Rovan
najuspešnejši atlet leta 2006 
med člani je bil Primož Koz-
mus, državni rekorder v metu 
kladiva. Bil je odličen 7. na eP 
v goteborgu, 8. v finalu grand 
prixa, 1. na evropskem poka-
lu v solunu, zmagovalec Med-
narodne atletske lige za veliko 
nagrado slovenije ter državni 
prvak in pokalni zmagovalec. 
Med člani se je odlikoval tudi 
državni rekorder v skoku s pa-
lico Jurij Rovan, ki je postal 
državni prvak v dvorani, na 
prostem in v pokalu slovenije, 
zmagoval in se uvrščal med 
najboljše tri na mnogih med-
narodnih mitingih, žal pa mu 
norme za nastop na eP (560 
cm), ki jo je dosegel na mitin-
gu v italiji, aZs ni priznala. v 
članski reprezentanci sta na-
stopila tudi mnogobojca Maja 
Petan in Rok Deržanič.

na svetovnem mladinskem 
prvenstvu so nastopili Lucija 
Križnik v metu kladiva, rok 
deržanič v teku na visokih 
ovirah ter Maja Petan na vi-
sokih ovirah in v štafeti 4x100 
m, ki je dosegla mladinski dr-
žavni rekord. v mladinski re-
prezentanci slovenije so na-
stopili še  Marko Špiler v 
suvanju krogle, Tomaž Bogo-

Atletski klub FIT Brežice

Neutrudni zbiralci medalj 
in	rekordov
BREŽICE – Atletski klub FIT Brežice je v letu 2006 realiziral večino zastavljenih na-
log in tekmovalnih ciljev, so ugotovili njegovi člani na rednem letnem občnem zbo-
ru, ki sta se ga med drugimi udeležila tudi generalni sekretar Atletske zveze Slo-
venije Boris Mikuš in predstavnik generalnega pokrovitelja Vina Brežice Branko 
Cvetkovič. Tudi za novo sezono 2007 so si zadali zelo ambiciozen program, v kate-
rem je tudi organizacija atletskih tekmovanj. Največja tekma bo 5. septembra – 23. 
mednarodni miting v okviru Mednarodne atletske lige za veliko nagrado Slovenije. 

vič in Barbara Špiler v metu  
kladiva, Rožle Bucalo v sko-
ku v daljino in Tjaša Hojnik v 
skoku s palico. v pionirski re-
prezentanci je nastopila Bar-
bara Špiler. na razglastvi naj 
atleta leta 2006 po glasova-
nju aZs   sta zmagala  derža-
nič med starejšimi  in Bogo-
vič  med mlajšimi mladinci, 
kozmus je bil drugi med čla-
ni, Špilerjeva pa tretja med 
pionirkami.

Pet državnih 
rekorderjev	in	
35	prvakov

kar pet brežiških atletov je 
izboljšalo slovenske rekor-
de: rok deržanič kar trikrat 
v teku na 110 m ovire in en-
krat v deseteroboju za sta-
rejše mladince, Maja Petan 
dvakrat v štafeti 4x100 m za 
starejše mladinke, tomaž Bo-
govič v metu kladiva za mlaj-
še mladince, Barbara Špiler 
večkrat v metu kladiva za pi-
onirke in mlajše mladinke ter 
Lucija križnik v metu kladi-
va za starejše mladinke. na 
državnih in pokalnih tekmo-
vanjih so atleti – varovanci 
trenerjev Vladimirja Keva, 
Henrika Omerzuja in Leo-
polda Rovana  osvojili kar 68 
medalj: 35 zlatih – naslovov 
državnih prvakov, 21 srebr-
nih ter 12 bronastih. Uspešni 
so bili tudi na ekipnih držav-
nih prvenstvih: moška in žen-
ska članska ekipa sta osvojili 
peto mesto, mladinke četr-
to in mladinci  peto mesto, v  
mnogobojskem pokalu slove-
nije moška ekipa tretje, žen-

ska ekipa pa četrto mesto. 
Zelo se je izkazal tudi sodni-
ški zbor, ki ga vodi Vlado Ku-
rajič, saj so zelo uspešno iz-
peljali kar 15 tekmovanj, od 
občinskih in področnih šolskih 
do štirih državnih prvenstev 
ter treh mednarodnih mitin-
gov. aktivnih je bilo kar 83 so-
dnikov, organizirali pa so tudi 
seminar za nove atletske so-
dnike in pridobili 10 novincev 
v sodniški zbor.

glavni cilji za leto 2007 so 
množičnost in kvalitetna re-
dna vadba, čim več nastopov 
v reprezentanci slovenije na 
vseh velikih tekmovanjih, po-
pravljanje osebnih, klubskih 
in državnih rekordov ter do-
bra organizacija atletskih tek-
movanj, ki jih bo tudi letos na 
brežiškem štadionu kar pre-
cej. največje zagotovo 5. sep-
tembra, ko bodo pripravili že 
23. mednarodni miting v okvi-
ru Mednarodne atletske lige za 
veliko nagrado slovenije.

Novinca Zevnik 
in Vimpolšek, 
Bucalo v ZDA
klub bosta v novi sezoni okre-
pila tudi dva odlična tekača – 
domačina: Vid Zevnik, v letu 
2006 najboljši pionir v slove-
niji, ki prihaja iz ak sevni-
ca, ter Boštjan Vimpolšek, 
državni dvoranski prvak na 
1500 m, ki prihaja iz ak Por-
tovald. oba sta svojo atlet-
sko pot sicer pričela v atlet-
ski šoli v ak Fit Brežice. na 
študij v Zda pa odhaja odlični 
skakalec v daljino rožle Bu-
calo, ki je dobil športno šti-
pendijo na univerzi northern 
v državi iowa. 
Zelo pomembno za kontinu-
iteto dela in nadaljni razvoj 
brežiške atletike pa je do-
končanje atletskega štadiona 
z izgradnjo atletske dvorane  
in tribune za gledalce – pri 
tem atletski delavci upravi-
čeno pričakujejo vso podporo 
občine in države. njihova ve-
lika želja je, da bi se to zgo-
dilo v letu 2008 , ko klub pra-
znuje 30 let uspešnega dela.

P.P./L.R. 

Učenci 5. razreda oŠ Podbo-
čje smo se tudi letos odpra-
vili v zimsko šolo v naravi, in 
sicer na Pohorje, natančneje 
na areh. odpeljali smo se pol-
ni pričakovanj in po približno 
treh urah vožnje smo se utru-
jeni nastanili v ruški koči. 
tam so bili tudi učenci iz oŠ 
Lenart. 
Prvi dnevi smučanja so bili 
za nas začetnike kar naporni. 
da bi se lažje naučili smuča-
ti, smo se razdelili v dve sku-
pini. na začetku smo se učili 
ustavljanja na smučeh in za-
vijanja. vsak večer smo imeli 
različna predavanja. obiskali 
so nas lovec, astronom, spla-

Zimska	šola	v	naravi

kakšna je zima? kakšne so snežinke? kaj delamo pozimi? 
Zima je bela, snežinke so mehke kot puh; po snegu se lah-
ko valjamo, sankamo, smučamo, deskamo in se kepamo; iz 
snega lahko delamo velike in majhne snežene hišice, sne-
žene može, snežene rože in… ah, ideje, ideje – otrokom jih 

res nikoli ne zmanjka. Letos sneg zamuja, a v sobotni dopol-
danski otroški delavnici so kljub temu pripravili čisto pravo 
sneženo zabavo! iz papirja, iz bele vate, iz suhih vejic in iz 
rafije so otroci pridno izdelovali snežake s pisanimi in črni-
mi klobučki na glavi, z raznobarvnimi gumbi na belem tre-
buščku, s pisanim šalom okoli vratu in z drobnimi paličicami 
v rokah. seveda niso pozabili na snežinke, ledene rože… in 
tako so za nekaj minut pričarali zimo ter radosti, ki jih le-ta 
prinaša. 17 otrok, ki so sodelovali v januarski brezplačni de-
lavnici, je izdelalo tudi velikega, največjega  – in kar je naj-
pomembnejše  - skupnega sneženega moža, ki bo nekaj dni 
krasil steno v MC sevnica.

Smilja Radi  
Foto: Rok Petančič

Zima, zima bela, vrh gore 
se	dela…
SEVNICA – Letošnja zima in temperature niso naklo-
njene vsem tistim, ki radi uživajo v najrazličnejših 
zimskih radostih. Sneg pa zagotovo najbolj pogreša-
jo otroci, zato sta Anita in Barbara v soboto, 20. ja-
nuarja 2007, v Mladinskem centru Sevnica pripravili 
zanimivi in živahni dve urici prijetnega druženja v 
obliki brezplačne otroške delavnice na temo zima.

KRŠKO - Zveza prijateljev mladine krško je  8. januarja na oŠ 
Jurija dalmatina organizirala priprave na 17. občinski otroški 
parlament, ki ga bo predvidoma organizirala 27. februarja v 
prostorih občine krško. odločila se je za nov pristop, ki bo pri-
pomogel mladim parlamentarcem, da se na izbrano letošnjo 
temo "Moje mnenje o devetletki" bolje pripravijo. na prvem 
delu priprav je mentorica Alenka Košak predstavila analizo 
ankete "stiske mladih", ki jo je ZPM krško izvedla med učenci 
8 in 9 razredov devetletke v občini krško. ravnateljica oŠ Ju-
rija dalmatina in vodja aktiva ravnateljev Antonija Glas Smo-
dič, je mladim parlamentarcem predavala o zgodovini šolstva 
v sloveniji ter analizirala spremembe, ki jih je prinesla devet-
letka v primerjavi z osemletnim izobraževanjem. 

v drugem delu priprav so mentorji otroških parlamentov 
osnovnih šol pod vodstvom Uroša Brezovška pripravili vsebin-
ska izhodišča za izvedbo občinskega otroškega parlamenta v 
krškem. Predstavnikom mladih parlamentarcev pa je srednje-
šolka Katarina Mekiš,  udeleženka svetovnega otroškega par-
lamenta in aktivna prostovoljka ZPM krško, podala svoje izku-
šnje o svojem preteklem parlamentarnem delu ter skupaj z 
otroci brez prisotnosti njihovih mentorjev pripravila konkre-
tna vprašanja o devetletki, na katera je ob zaključnem delu 
priprav podala strokovne odgovore ravnateljica in vodja akti-
va antonija glas smodič. na zaključku priprav so se mladi par-
lamentarci ter njihovi mentorji dogovorili, da bodo na 17. ob-
činskem otroškem parlamentu, dne 27. februarja v krškem, 
razpravljali o: nivojskem pouku, nacionalnih preizkusih zna-
nja, urniku, obremenjenosti, prostem času, pravicah in dol-
žnostih, ocenjevanju ter izbirnih predmetih. na podlagi raz-
prav vseh udeležencev so sprejeli konkretne zaključke ter 
predloge, ki jih bodo predstavili na nacionalnem otroškem 
parlamentu v dZ rs, 19. marca 2007. 

V.B.

Razpravljali	bodo	o	devetletki

ŠPORT, MLADI

KRŠKO - v petek, 26. januar-
ja, ob 20.30 bo v Čebeln'aku 
(Mladinski center krško) 
predvajan izbor kratkih fil-
mov, ki so nastali na različnih 
delavnicah, ki jih v društvu 
zaveznikov mehkega pristan-
ka izvajajo preko celega leta. 
sledil bo koncert skupin the 
Lift ter Crazed Farmers. v 
uvodu si bomo ogledali ani-
mirane filme, s katerimi se 
je 19 mladih iz Posavja okto-
bra predstavilo na srečanju 
najmlajših filmskih in video 
ustvarjalcev v izoli. avtobus, 
animirani film, ki je nastal v 
okviru video krožka oŠ Lesko-
vec pri krškem v sodelovanju 
Luksuz produkcije, je na fe-
stivalu izolanima 2006 osvojil 
1. nagrado v slovenski sekciji, 
kategorija a - osnovnošolski 
ustvarjalci (do 16. leta).

v nadaljevanju bodo sledile 
projekcije filmov, ki so nasta-
li na video delavnici v klubu 
dZMP, v času prvonovembr-
skih počitnic ter na Mladin-
skem filmskem taboru, julija 
na trški gori pri krškem. so-
delovalo je 18 mladih iz raz-
ličnih koncev slovenije, ki so 
pod mentorstvom Dženi Ro-
stohar in izkušenejših čla-
nov Luksuz produkcije dZMP 
spoznavali osnove filmskega 
ustvarjanja ter razdeljeni v 
manjše skupine v petih dneh 
posneli kar osem kratkih fil-
mov. ogledali si bomo tudi 
izdelke ter reportažo ekipe 
dZMP, ki se je udeležila Med-
narodne medijske delavnice v 
vršcu. sledil bo dokumentar-
ni film o romskem poletnem 
taboru v Murski soboti ter ne-
kaj ostalih prispevkov, ki so 
v zadnjem obdobju nastali v 
okviru projekta Mladinska te-
levizija - vsak zadnji torek v 
mesecu predvajamo mladin-
sko oddajo na tv krško.
Po premoru bo predvajan iz-
bor filmov z delavnice doku-
mentarnega filma, ki je po-
tekala pod mentorstvom 
režiserja Želimirja Žilni-
ka. Med delavnico je nastalo 
enajst zelo raznolikih filmov, 
ki so osvetlili aktualne druž-
bene teme kot so manjšine in 
priseljenci, zapiranje tovar-
ne celuloze, položaj mladih v 
mestu in na podeželju ...
dokumentarni film Čevapči-
či je bil med drugim prikazan 
na festivalu dokumentarnega 
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 dokumentar-
na filma eurokmet in občinski 
svetnik - tri leta kasneje, ki 
sta prejela nagrado za tretje 
oziroma četrto mesto. 
Čevapčiči so portret vesela, 
ki vsako poletje skupaj z ženo 
vodi kiosk s čevapčiči nad kr-
ško tržnico. eurokmet prika-
zuje življenje mladega fanta, 
ki se je odločil, da bo ostal na 
kmetiji, kjer ima zelo ambi-
ciozne načrte. v občinskem 
svetniku spoznamo, kaj se 
je spremenilo v naselju keri-
nov grm in kakšni so bili vtisi 
prebivalcev ob izteku prvega 
mandata romskih svetnikov.
Po projekciji nas bo v svet 
progresivne psihadelije pope-
ljal multimedijsko podprt trio 
the Lift  iz krškega. iz leta 
3452 prihajajo v te kraje širiti 
kmetolucijo Crazed Farmers, 
ki bodo predstavili tudi pred 
kratkim v studiu dZMP zmon-
tirani glasbeni video.

T.G.

Večer Luksuz 
produkcije  
DZMP

Z atletskega mitinga v Brežicah

var in celo alpinist.
v sredo smo že skoraj vsi ob-
vladali smučanje. Lahko smo 
veseli, saj se je v četrtek in 
petek sneg že topil in tako re-
koč nismo mogli več smučati. 
kljub temu smo uživali. Za-
dnji večer smo končali v discu 
in tam porabili vso energijo, 
ki nam je še ostala. 
v petek smo se odpravili do-
mov. Ustavili smo se še na dr-
sališču in v piceriji. ko smo 
prispeli pred šolo, smo se vsi 
strinjali, da je bila letošnja 
šola v naravi za vse zanimivo 
in veselo doživetje.

Klavdija Šutar, 5. razred
OŠ Podbočje



Posavski obzornik - leto Xi, številka 2, četrtek, 25. 1. 2007 21PROSTI ČAS

Zmagovalna ekipa Boštanj Cvetka Lindič s.p.

nastopilo je 17 ekip iz vse 
slovenije, med katerimi so 
bili tudi organizatorji slabi-
či, ki pa so žal že v 1. krogu 
klonili proti večnim rivalom 
gradnje Boštanj. Med turnir-
jem so si obiskovalci lahko 
privoščili brezplačno igranje 
ročnega nogometa, potekalo 

pa je tudi tekmovanje v stre-
ljanju šestmetrovk, kjer sta 
se za zmago pomerila »znani 
malonogometni dvojec« bra-
ta Kurnik, od katerih je lo-
vorika najboljšega izvajalca 
šestmetrovk pripadla starej-
šemu bratu goranu. ob 18. 
uri je potekala revijalna tek-

Malonogometni turnir Slabiči open 2007
SEVNICA – 13. januarja 2007 je v športni dvorani Sevnica potekal malonogometni turnir Slabiči open 2007, ki 
je najboljše ekipe nagradil z lepimi denarnimi nagradami. Organizatorjem (Sevniška ekipa Slabiči) je izvedbo 
turnirja omogočil KŠTM Sevnica, generalni pokrovitelj turnirja pa je bil Študentski klub Sevnica.

ma med politiki in gospodar-
stveniki, zmaga je »seve-
da« pripadla politikom (4:2), 
tako da vlada trdno ostaja 
na svojem mestu. Politične 
barve so zastopali: Kristijan 
Janc, župan občine sevnica 
in poslanec sLs v dZ rs, Ivan 
Molan, župan občine Breži-

ce, Marijan Pojbič, posla-
nec sds v dZ rs, Jožef Ro-
štohar, občinski svetnik sd, 
Martin Mikolič, župan obči-
ne rogatec in poslanec n.si v 
dZ rs, Dejan Kmetič, vodja 
lokalne pisarne Lds. gospo-
darstenike so predstavlja-
li: Silvo Janc, vinogradnik, 

Marko Kašič, Bar dile, Fran-
ci Sotošek, Lekos d.o.o., Ka-
rel Kozole, Pekarna kruhek, 
Marko Kotar, optimo, Janez 
Imperl, kiwi shop, Bojan No-

však, samostojni ustvarja-
lec, in Bojan Kostevc, studio 
2. Med polčasoma tekme so 
vse prisotne segrele plesalke 
plesne hip-hip skupine s'n'H. 
Za 3. mesto sta se pomerili 
ekipi Šd orlica Pišece in do-
mačini Žalost, ki so v prej-
šnjem krogu izločili »favorite 
na papirju« gradnje Boštanj, 
pokal pa je po streljanju pe-
nalov ostal doma. Boj za kro-
no je potekal med ekipama 
avtokleparstvo Beguš iz Celja 

Politiki in gospodarstveniki so se pomerili na revijalni 
tekmi.

in domačini Boštanj Cvetka 
Lindič s.p.. Po napetem boju 
in rezultatu 3:3 je zmagoval-
ca določilo streljanje pena-
lov, domačo čast pa sta v 6-ih 

krogih strelov rešila zaneslji-
vi izvajalec Gregor Pešec in 
domači »panter« med vra-
tnicami Andrej Pešec, ki je 
prejel tudi pokal za najbolj-
šega vratarja turnirja. Pokal 
za najboljšega strelca pa je 
prejel Toplak (9 golov) iz eki-
pe avtokleparstvo Beguš, na-
grado za naj gol pa Šekora-
nja iz Šd orlica Pišece. 

Rok Petančič 
Tanja Grabrijan

geslo križanke pošljite do četrtka 15.2.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 krško s pripisom »kriŽanka«. Med reševalci s 
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Papirnica in knjigarna Pergamon, Aleksej Dobrovnik s.p.:

Nagrajenci  26/06 številke:
1. Hermina slak, dečno selo 30, 8253 artiče
2. valentin stopar, Pečje 6, 8290 sevnica
3. Justina Jelaršič, stari grad 43, 8270 krško

Geslo 26/2006 številke: 
Z DOBRO VOLJO DO 
LEPEGA IZGLEDA

Nagrade:
1. nagrada: bon v vrednosti 20,00 €
2. nagrada: bon v vrednosti 12,00 €
3. nagrada: bon v vrednosti 4,00 €

društvo domačih kolin delu-
je šest let in združuje pre-
ko 100 članov z območja od 

Šentjerneja do Brežic, oce-
njevanje domačih kolin in 
ne le suhomestnatih izdel-
kov pa daje društvu posebno 
mesto v slovenskem prosto-
ru. njihove prireditve že po 

tradiciji potekajo v času go-
dovanja sv. antona kot zave-
tnika te dejavnosti, v kmeč-
kem hramu pa se je ponovno 

zbralo veliko ljudi, med nji-
mi precej znancev iz politič-
nega, gospodarskega in na-
sploh javnega življenja, npr. 
kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek, sevniška pod-
županja Breda Drenek Soto-
šek, Ivo Kuljaj, Zdravko Ma-
stnak... 
društvo kolinarjev, ki mu 

Praznik	kolin
in cvička
KOSTANJEVICA NA KRKI - Koline so bile nekdaj in so 
ponekod še vedno eden največjih praznikov na kme-
tih, ki ga na svojstven način ohranjajo v kostanjevi-
škem Društvu domačih kolin. Na sobotni prireditvi v 
Kmečkem hramu, ki so jo poimenovali praznik doma-
čih kolin, so med drugim izbrali tudi mojstra te de-
javnosti. 

predseduje Ivan Urbanč iz 
Podbočja, je letos ocenjeva-
nju krvavic, pečenic, mese-
nih klobas in tlačenk dodalo 
še ocenjevanje mrežne pe-
čenke, kislega zelja in vina. 
Člani društva so  v oceno pro-
nesli kar preko 130 vzorcev 
naštetih izdelkov, največ pri-
znanj pa je kot ponavadi do-
bili Hribarjevi iz sajevc, kjer 
očitno poznajo prave recep-
te za domače dobrote. naziv 
mojster domačih kolin za naj-
boljšega v kombinaciji krva-

vic, kislega 
zelja, do-
mačih klo-
bas in vina 
pa si je pri-
služil Sil-
vo Drmaž s 
Prekope. 
obiskoval-
ci prazni-
ka domačih 
kolin so se 
seveda do 
sitega naje-
dli ocenje-
nih dobrot, 
v dobro vo-
ljo pa so 
jih spravi-
li predstava 
humoristič-
ne skupine, 
pevski zbor 
kostanje -
viškega ak-
tiva kmeč-
kih žena in 

plesna skupina Harlekin. da 
ni šlo le za veseljačenje, pa 
so organizatorji prireditve 
poskrbeli z licitacijo mrežne 

pečenke, katere izkupiček, 
približno 600 evrov, so na-
menili splošni bolnišnici Bre-
žice. Praznik domačih kolin 
se je tako izkazal za prije-
tno kulinarično zabavno pri-
reditev, ki bo zagotovo dobila 
svoje mesto v novi kostanje-
viški občini. 

P. Pavlovič 

Enologu Zdravku 
Mastnaku, ki mu mnogi 
pravijo tudi “oče cvička”, 
je Ivo Kuljaj izročil 
zahvalno plaketo za 
prizadevanja za zaščito 
omenjenega vina.

Mojster domačih kolin je 
Silvo Drmaž s Prekope.

Ponudba domačih dobrot je bila več kot 
pestra in – okusna.

Organizatorji (desno predsednik društva kolinarjev Ivan 
Urbanč) so poskrbeli za pestro vzdušje na prireditvi.
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Letošnji december nas je vse presenečal z nenavadnimi vre-
menskimi okoliščinami. skrajni čas je, da se zamislimo nad 
dejstvi globalnega segrevanja. sredi decembra je bil na pro-
gramu kulturnega doma krško dokumentarni film Neprijetna 
resnica režiserja davisa guggenheima, v glavni vlogi nastopa 
al gore, nesojeni ameriški predsednik, tudi avtor knjige Na 
poti k ravnovesju, po kateri je film posnet. 
Film obravnava tematiko, ki zadeva vse nas živeče na plane-
tu Zemlja. v zadnjih 50 letih smo vzporedno z industrijskim 
in tehnološkim razvojem premočno obremenili (onesnažili) 
ozračje, in s tem napravili nepopravljivo škodo. temperature 
v zadnjih letih vztrajno naraščajo, kar dokazujejo tudi tre-
nutne vremenske razmere. v medijih poročajo o vse hujših 
naravnih katastrofah, o orkanih z doslej nepoznano močjo, 
rekordnih poplavah na enem mestu, drugje o katastrofalnih 
sušnih obdobjih. na srečo prebivalcev evrope, se ti pojavi v 
najhujši obliki še ne pojavljajo pri nas, na našem kontinen-
tu. vendar pa se s tem ne bi smeli tolažiti.

napovedi vseh znanstvenikov so enotne in napovedujejo na-
daljnje dvigovanje Co2 v ozračju in s tem dvig temperatur, 
v »najboljšem« primeru za nekaj stopinj, v slabšem pa naj-
verjetneje za 5 do 7 v naslednjih petdesetih letih. te tem-
peraturne spremembe zraven prinašajo segrevanje oceanov, 
taljenje grenlandije in antarktike, taljenje gorskih ledeni-
kov, zaradi dviga morske gladine poplavljanje gosto naselje-
nih obmorskih predelov ( Florida, Manhattan, Peking, Šan-
ghaj, polovica nizozemske, ..), s tem povezana masovna 
milijonska preseljevanja ljudi. Znanstveniki enoglasno napo-
vedujejo velike spremembe: naravne nesreče, orkane doslej 
neslutenih moči, spremembe klimatskih pasov, drastično po-
manjkanje pitne vode, in še bi lahko naštevali.

ali si lahko dovolimo da našim otrokom zapustimo takšen pla-
net? Posledice segrevanja ozračja v vsakem primeru bodo, so 
že tu, kako hude, pa je odvisno od nas. vsak lahko z malo do-
bre volje zmanjša svoj prispevek k onesnaževanju ali ga celo 
povsem prepreči. to je naša moralna obveza.

Aleš Suša, Krško

Pooblaščeni zastopnik:

Robert Lajkovič s.p.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/ 49 77 090
Gsm: 041/ 766 345

avtomatizacija dvorišč

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

BREŽICE – v ponedeljek, 29.1. ob 8. uri in 22 minut, bo mi-
nilo točno devetdeset let, kar je Brežice močno prizadel 
eden močnejših potresov v 20. stoletju. Po znanih podat-
kih je bila globina njegovega žarišča 13 km pod zemljo, ma-

gnituda potresa je bila 
5,7, dosegel pa je naj-
večje učinke viii. sto-
pnje po eMs. Potresni 
sunek je najbolj priza-
del območje krško-bre-
žiškega polja in gor-
jancev. najbolj so bile 
poškodovane zgradbe 
v Brežicah, krški vasi, 
globokem in stojdra-
gi. Potres so čutili pre-
bivalci celotne dana-
šnje slovenije, njegov 
vpliv pa je segal tudi 
v avstrijo, italijo in 
na Hrvaško. glavnemu 
potresnemu sunku so 
sledili številni šibkej-
ši, v prvem dnevu so 
jih našteli več kot 30. 

najmočnejši potresi so imeli intenziteto večjo od vi. sto-
pnje po eMs. v naslednjem mesecu je bilo še okoli 30 popo-

tresnih sunkov, ki so dosegali največje intenzitete med iii. 
in vi. stopnjo. Hkrati z bližanjem stoletnice tega nesrečne-
ga dogodka se med ljudmi vse bolj pojavlja tudi vprašanje, 
kolikšne so možnosti, da se kaj takega ponovi.

Šotori, ki jih je vojska postavila 
za prebivalce brez domov

Porušene zgradbe v Brežicah (Iz arhiva F.B.G.-Gegyja)

90	let	od	potresa	
v Brežicah 

OD TU IN TAM, PISMA

občina krško
in Zveza kulturnih društev krško

vas vljudno vabita na  

proslavo
 ob slovenskem kulturnem prazniku

v sredo, 7. februarja 2007, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Krško

slavnostni govornik 
Drago Gradišek

na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete

v kulturnem programu bodo sodelovali:

Big Band krško
društvo likovnikov oko krško 

društvo ljubiteljev fotografije krško 
kd koprivnica

 kd kostanjevica na krki
kd Leskovec pri krškem 
kd Libna, dolenja vas 

kd stane kerin Podbočje
kd svoboda Brestanica 

Vabljeni!

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja 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

KRŠKO - Slovensko Združenje multiple skleroze združuje 
15 podružnic in ena izmed njih je tudi dolenjska, ki po-
kriva Dolenjsko, Belo krajino in tudi Posavje z občinami 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. V krški 
občini že nekaj mesecev poteka prirejena vadba za bol-
nike, ki zbolijo za to neozdravljivo boleznijo, kajti telo-
vadba je pomemben dejavnik pri ohranjanju življenjskih 
in delovnih funkcij.

Živeti z multiplo sklerozo

Bolezen multipla skleroza ni 
ozdravljiva, prizadene pa ves 
organizem in vse organske 
funkcije. Ženske za to bolezni-
jo zbolijo pogosteje kot mo-
ški. najpogostejše  oboleva-
nje je med 20. in 40. letom, 
kasneje se bolezen pojavi zelo 
redko. vzroka, kaj lahko bo-
lezen povzroči, ne poznamo, 
zato je tudi zdraviti ni mogo-
če. Z različnimi zdravili pa je 
možno bolj ali manj uspešno 
odpravljati težave in izbolj-
šati kakovost bolnikovega ži-
vljenja, predvsem pa je po-
membno vzdrževanje telesne 
aktivnosti. 

v dolenjsko podružnico, ki je 
začela delovati leta 1980, je 
sedaj vljučenih 144 invalidnih 
oseb, ki so zbolele za multiplo 
sklerozo, od tega je 25 nepo-
kretnih članov in so na inva-
lidskem vozičku, 36 delno po-
kretnih s pomagali, ostali so 
pokretni. Rafko Ivančič, pred-
sednik dolenjske podružnice 
društva multiple skleroze pra-
vi, da ni pomembno, iz kate-
re občine je član, pač pa po-

skušajo skrbeti, da imajo vsi 
enake pogoje, predvsem tam, 
kjer je interes. Že nekaj me-
secev so vadbeno aktivni v kr-
škem, kjer so v oktobru pričeli 
z organizirano telovadbo, ki je 
prirejena in namenjena bolni-
kom z multiple sklerozo. 
njihova gonilna sila je Vese-
linka Ružić, ki pravi, da je pri 
tej bolezni zelo pomembna te-
lesna aktivnost in kontinuirano 
gibanje, saj mora vsak posa-
meznik sam storiti največ za 
boljše in vitalnejše počutje. 
„vadimo ob sredah po eno uro, 
ker tako večini najbolj ustre-
za. izbrali smo si 10. uro do-

poldne in nas prihaja okoli se-
dem, želeli pa bi, da se vajam 
pridruži še več posameznikov,“ 
dodaja in dopolni, da so se za 
prilagojen način telovadbe do-
govorili s Stanetom Iskro, ki 
je vodja Šole zdravega življe-
nja in z njimi izvaja program 
telesno dihalne vadbe, ki zaje-
ma vse gibalne strukture. 

M. Kalčič M.

Krški člani Društva miltiple skleroze med vadbo

Misli	po	ogledu	filma	
Neprijetna resnica
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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
Trženje in promocija 
Bojana kunej  
tel.: 07 49 05 780
bojana.kunej@posavje.info

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in sevni-
ca. rok za rezervacijo ogla-
snega prostora v naslednji 
številki je 31. januar. Za toč-
nost podatkov v naročenih 
rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v petek,  
9. februarja 2007.

KAM V POSAVJU

Četrtek, 25.1.
ob 17.00 v MC Brežice: otroška predstava “Mala čarovnica 
Lili in lov na izgubljeni zaklad”
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): klubski literarni večer 
“Pod dežnikom”
ob 19.00 v kavarni rosca v Brežicah: otvoritev prve samo-
stojne likovne razstave andreja Pinteriča, otvoritveni pro-
gram river jazz quartet

Petek, 26.1.
ob 19.00 v sMC sevnica: gost meseca – pater dr. karel gr-
žan
ob 19.00 v kulturni dvorani na Blanci: večerni pogovori z 
znanimi slovenci – toni gašperič in iča Putrih, nastopa-
jo godba Blanški vinogradniki, Ljudski pevci iz Blance, oŠ 
Blanca
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer Luksuz produkcije 
- kratki filmi, koncert the Lift ter Crazed 

Sobota, 27.1.
ob 9.00 v Hramu vrbovega Loga na Brezovski gori: delavni-
ca “radiestezija za vsakdanjo rabo”
ob 10.00 v sMC sevnica: don Boskov turnir v igralnici - na-
mizni hokej, pikado, zračni hokej
ob 14.00 v sMC sevnica: don Boskov živ-žav za otroke - 
ustvarjalne delavnice, bansi, igre, rajanje
ob 19.00 v MC Brežice: metal koncert
ob 19.30 v kulturnem domu krško: situacijska komedija za 
modri abonma in izven „Šah mat ali šola moralne prenove 
za može in žene“

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Prireditve med 15. januarjem in 7. februarjem

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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I

Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorni-
ku in za nekomercialne namene. vsak 
bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas, za po-
novno objavo pa mora naročnik ponov-
no poslati naročilo. 
vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo 
in s tiskanimi črkami. oglas mora biti 
napisan v slovenskem jeziku. v prime-
ru, da bo mali oglas daljši od 20 be-

sed, ga bomo skrajšali. Pridružujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje 
dela (storitev) in zaposlovanja, ne ob-
javljamo. Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno (Ur. list rs, št.: 
36/2000) v 2. odstavku 6. člena določa, 
da je naročnik oglasa dolžan ob naročilu 
oglasa navesti podatke o njegovi iden-

titeti. Zaradi tehnike pošiljanja ogla-
sov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, ki 
ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne ob-
javljamo brezplačno, pač pa jih mo-
rajo zainteresirani naročiti kot druge 
oglase na sedežu uredništva. naročila 
malih oglasov sprejemamo najkasne-
je tri dni pred objavo, t.j. vsak pone-
deljek pred izidom časopisa, na naslo-
vu: Posavski obzornik, Trg. M. Gubca 
3, 8270 Krško

Kupim zazidljivo gradbeno 
parcelo na sončni legi v oko-
lici Brežic (prednost artiče ali 
bližina reke krke). 
tel.: 031 834 342

Kupim rabljeno planirno de-
sko. tel.: 07 81 88 551

Kupim stari tip kotla za kuho 
žganja, 30 l. 
tel.:  041 903 120 

V najem vzamem manjše po-
slopje z malo travnika v krajih 
Čatež, dvorce, Prilipe, Pod-
gračeno, ribnica, M. dolina, 
v. dolina. tel.: 031 876 668

Oddam poslovni prostor v 
Brestanici, 100 m2, za mirno 
obrt ali skladišče. 
tel.: 041 385 933

Oddam poslovni prostor na 
senovem, primeren za pisar-
niško oziroma drugo mirno 
dejavnost. tel.: 031 524 010

Prodam več zazidljivih parcel 
v Brežicah – Brezina. 
tel.: 041 528 041

Prodam vinograd s 500 trta-
mi ter leseno stavbišče 3 x 4, 
celotna površina 30 a, z vodo-
vodom, dostopno, Brezje pri 
Bojsnem. tel.: 07 49 56 608

Prodam dvosobno stanovanje 
(50 m²), v Brestanici, prvo 
nadstropje, JZ lega, možnost 
uporabe vrta, katv, tel., Ck, 
klet. Cena: 35.000 €. 
tel.:  041 423 967

SLG Celje/Vinko Möderndorfer: ŠAH MAT, 
situacijska komedija, za modri abonma in izven, 
sobota, 27.1.2007, ob 19.30 uri
 
Mini teater: VOLK IN KOZLIČKI,
igrano-lutkovna predstava, za rumeni abonma in izven, 
sreda, 31.1.2007, ob 17.30 uri
 
BOGDAN BORČIĆ: STEKLENICE, 
slikarska razstava, avla kdk, 
otvoritev v petek, 2.2. ob 18. uri
 
Špas teater / Eiphram Kishon: 
BIL JE ŠKRJANEC 
situacijska komedija, za modri abonma in izven, 
četrtek, 8.2.2007, ob 19.30 uri

blagajna: 07/4880-194
info: 07/4880-190 
e-mail: info@kd-krsko.si

www.car.si/kulturni-dom-kk

ob 20.00 v sMC sevnica: don Boskov koncert in družabni ve-
čer s stična bendom
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): koncert neuveljavljenih 
rap ustvarjalcev

Nedelja, 28.1.
ob 17.00 v dvorani v velikem Podlogu: glasbeno-literarna 
prireditev »Pa se sliš'…«

Sreda, 31.1.
ob 17.30 v kulturnem domu krško: igrano-lutkovna predsta-
va za otroke za rumeni abonma in izven „volk in kozlički“

Četrtek, 1.2.
ob 18.00 v knjižnici Brežice: gaino spomladansko predava-
nje - ekološko pridelovanje vrtnin z največjo zdravilno vre-
dnostjo, predavala bo nevenka Breznik

Petek, 2.2. 
ob 18.00 v avli kulturnega doma krško: otvoritev slikarske 
razstave Bogdana Borčića “steklenice”, otvoritveni pro-
gram Jože Bogolin (marimba) 

Sobota, 3.2.
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): salsa, merengue & ba-
chata - delavnica in ples

Sreda, 7.2.
ob 18.00 v kulturni dvorani sevnica: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku

•

•

•

•

•

•

•

•

OBVESTILA

Prodam lesen hram v dobrem 
stanju. Cena po dogovoru. 
tel.: 041 807 103

Prodam Ford escort, l. 1994, 
pet vrat, vlečna kljuka, avto 
radio, registriran do 1.6.2007. 
tel.: 031 585 245

Prodam rabljene kostanje-
ve vinogradniške kole različ-
nih dolžin, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 22 406

Prodam sveža jabolka in suhe 
jabolčne krhlje. dostava na 
dom. tel.: 07 45 22 093

Prodam mlečne kvote, doma-
čo skuto in smetano. 
tel.: 07 49 75 447

Prodam rdeče in belo vino le-
tnik 2006 in belo vino letnik 
2005. tel.: 07 49 51 577

Prodam kvačkane zavese, 150 
x 80 - bele, 140 x 70 – krem za 
kuhinjo, kvačkane prtiče vseh 
velikosti, izdelujem tudi po 
naročilu. tel.: 041 319 417

Prodam nov ortopedski jogi 
Linofleks, 180 x 200, s 14–le-
tno garancijo, 30 % ceneje. 
tel.: 041 319 417

Prodam novo spalnico, še za-
pakirano, modre barve, po 
polovični ceni oz. po dogovo-
ru. tel.: 031 709 544

Prodam rabljen štedilnik na 
trda goriva, s priključkom za 
dimnik na desni strani (dolži-
na 70 cm). tel.: 041 290 036. 

Prodam štedilnik na trda go-
riva 57 x 60 cm, v zelo do-
brem stanju, malo rabljen. 
tel.: 07 49 56 473

Prodam mizo, okroglo (120 x 
160), temno rjave barve, ter 
šest stolov, ohranjeno. Cena 
200 €. tel.: 041 845 840

Prodam mizo, masivno, hrast, 
okroglo – 110 cm, razteglji-
vo na 160 cm, skoraj novo, 
in šest stolov, za simbolično 
ceno. tel.: 031 431 725

Prodam snegobrane za va-
lovito salonitno kritino, po-
cinkani, enostavna montaža. 

tel.: 040 282 308 
 
Prodam plastično cisterno za 
kurilno olje, 1000 l. 
tel.: 031 558 184

Prodam rabljen elektro motor 
sever, tri fazni, 2,2 kw, 50 hz, 
1400/min. tel.: 041 527 195

Prodam gumi voz, 15 col, s 
platonom, dobro ohranjen, 
cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 64 649

Prodam mulčar, rotacijski 180 
+ 40 cm, odlično ohranjen. v 
Loki, možen ogled popoldan. 
tel.: 031 256 561

Prodam prašiča, težka 150 in 
170 kg, hranjena z domačo 
hrano, možen zakol na domu. 
tel.: 07 49 67 826

Prodam starine – nečke in 
»meutrngo« za mesenje kru-
ha. tel.: 031 596 163

Pomoč – Prosim dobre ljudi, 
da mi odstopijo vse potrebno 
za dojenčka, sem brezposel-
na. tel.: 031 487 017

Mlajši upokojenec, lažji invalid, 
nudi stanovanje mlajši ženski 
ali mamici za pomoč v gospo-
dinjstvu. tel.: 031 533 071

Iščem mlajšo upokojenko ali 
par za pomoč na kmetiji in 
za gospodinjska ter kmečka 
opravila. tel.: 041 788 222

Podarim psa, starega šest 
mesecev, mešanca med nem-
škim ovčarjem in drugo pa-
smo. tel.: 031 827 482 

iščemo

NATAKARICO

za delo v novem lokalu
v središču mesta Brežice.

Prednost bodo imele sim-
patične in prijazne kandi-
datke z izkušnjami v strež-
bi  ter starosti od 22 do 35 
let. svoje vloge s kratkim 
življenjepisom pošljite na 
naslov:

Zavod neviodunum, 
trg Matije gubca 3,
8270 krško ali na 

elektronski naslov:
info@posavje.info
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Vesel sem, da ste POSAVSKE GLASBENE NO-
VIČKE sprejeli z navdušenjem, predvsem 
glasbeniki sami. Dobil sem kar nekaj ele-
ktronskih sporočil in telefonskih klicev, v 
katerih z veseljem sprejemate to rubri-
ko. Nekateri so hitro doumeli, kaj želimo, in so dodali še kaj 
o svojem delu. Tako je prav!

na posavskem koncu je veliko dobrih pevcev in pevk v zbo-
rih, še posebej pa so aktivni ljudski pevci, ki jih je vse več 
združenih in prijateljsko povezanih. tako obiskujejo eni dru-
ge na njihovih srečanjih in eno izmed teh bo tudi februarsko 
srečanje v Podbočju. Ljudske pevke Žejno se tega že veseli-
jo in skrbno pripravljajo na to. Po izdaji svojega prvega Cd-
ja, kjer najdemo že mnoge pozabljene pesmi, jim ne manj-
ka povabil na nastope. 

Makadam v vsako slovensko 
vas. Boste rekli, kaj pa je se-
daj to!? vedno se govori asfal-
tiranje, pločniki, razsvetljava, 
ni denarja… no, da ne bo po-
mote: posavski ansambel Ma-
kadam si želi nastopiti v vsaki 
slovenski vasi, za začetek jim 
priporočam, da začnejo kar 
doma v Posavju. kakšni dve 
leti delujejo v postavi petih in-
strumentalistov, kar je v dana-
šnjih časih duetov in mini krilc 
zagotovo pogumna poteza. Po 
manjših kadrovskih rošadah so 
sestavili stabilno ekipo, s kate-

ro pokrivajo obširen spekter glasbe – od jugo klasik, nostal-
gičnih evergreenov do modernih skladb ter seveda neizogib-
ne narodne glasbe. Pošalijo se radi, da igrajo turbo-folk še od 
prej, ko je sploh obstajal – bobni v njihovih izvedbah polk do-
dajo posebno poskočno noto. Letos tudi Makadam cilja malo 
višje, in sicer na festivala MMs in narečno popevko. Miranu 
Štojsu in celotni ekipi želimo vse manj makadama in gladko 
pot do uspehov.

Pozavnist Jure Urek, član mnogih 
posavskih glasbenih skupin (Pihal-
ni orkester kapele, Big band krško, 
sevnica, river Jazz Quartet, Majol-
ka…) je pred kratkih zakorakal do-
besedno v evropo. Za letošnje sre-
čanje evropskih pihalnih orkestrov, 
ki slavi že 10. jubilej, bo njegov lik 
s pozavno služil za velik plakat. Jure si je ob tej priložnosti za-
mislil tudi nov avtomobil in s tem postal vse bolj viden posa-
vski glasbenik. ko boste srečali zlatega mercedesa malo sta-
rejšega datuma, boste vedeli, da je to vedno nasmejani Jure.

Posavski kvintet je ansambel, ki ga sestavljajo člani iz treh 
posavskih občin, pridno nastopa po raznih krajih slovenije, 3. 
marca pa jih bo pot vodila v Berlin, k slavnemu župniku Dori-
ju in seveda k našim zdomcem. na gostovanje v Berlin jih je 
povabila sedaj znana Meta Grahek - Kinčič, vse bolj uvelja-
vljena tudi na političnem prizorišču v Brežicah. sicer pa Po-
savski kvintet goji, lahko rečemo, klasično narodno - zabavno 
glasbo, kot smo jo poznali pred leti. radi nastopajo v živo in 
brez elektrike, saj takšnega načina poslušalci pogrešajo vse 
bolj in bolj. v teh dneh se odpravljajo tudi v snemalni studio, 
kjer bi radi posneli dve skladbi. Pa srečno, Posavski kvintet, 
edini posavski ansambel, ki nosi posavsko ime.

v teh dneh je padla za-
dnja klapa novega vi-
deo spota ansambla 
Majolka. spot za sklad-
bo Mati, ki smo jo videli 
in slišali tudi na lansko-
letnem klicu dobrote v 
Celju, je bil posnet po 
ideji zgoraj omenjene-
ga pozavnista. spot bo 
viden na slovenskih in 
hrvaških tv ekranih, saj so posneli obe jezikovni verziji. v teh 
dneh bodo obiskali kar nekaj tv postaj po sloveniji in na Hrva-
škem. tu bodo predstavljali svoje dosedanje delo, 12. februarja 
pa odhajajo na veliki koncert v dvorano vatroslav Lisinski v Za-
greb. Člani in članica ansambla imajo še kar nekaj adutov v ro-
kavu za letošnje leto. na sliki pevka skupine Lidija Kožar.

dobovski 11-članski ansambel Mariači, ki neguje pred leti iz-
redno popularno mehiško glasbo, se je ponovil. nabavili so ori-
ginalne sombrero klobuke naravnost iz Mehike. ker smo že pri 
garderobi: tudi to počasi obnavljajo in se želijo kar najbolj pri-
bližati originalu. nastopajo po raznih prireditvah, show progra-
mih in tudi na osebnih praznovanjih. njihov nastop je izredno 
zanimiv in neobičajen za naš prostor. Poslušalci jih z navduše-
njem sprejemajo in jih vse bolj vabijo medse. ansambel je na-
stal zavoljo dobovskega fašjenka, ki je, mimogrede, ponovno 
pred vrati, tako pa so nastopili pred nekaj leti pred 3500 glavo 
množico v Črni gori. Maniana e Corason, ansambel Mariači!

Da ne boste rekli, da se v Posavju nič ne dogaja. Lepo se 
imejte še naprej!

piše: 
Andrej Pinterič

P O S A V S K E  G L A S B E N E 
N O V I Č K E

NAGRAJENCI NAGRADNE ANKETE o Posavskem 
obzorniku so:

1. nagrada: Mobilni telefon Samsung, SGH 
D500, ki ga podarja Janus trade d.o.o., 
prejme Jasna Žulič, gorica 3, Leskovec 
pri krškem

2. nagrada: Dva satelita – en uporabnik, z 
montažo in 1 letno garancijo, ki ga po-
darja telsat d.o.o., prejme Cveta Fakin, 
nHM 21, sevnica

3. nagrada: Polet z balonom za dve osebi, 
ki ga podarja Balonarski klub kostanjevi-
ca na krki, prejme Simona Kos, Mali vrh 
4, globoko

4. nagrada: 1 x bon za kozmetične storitve v vre-
dnosti 25 €, ki ga podarja kozmetično pedikerski 
salon kleopatra, prejme Anica Klemenčič, Bizelj-
ska c. 11, Brežice

5. nagrada: 1 x bon za kozmetične storitve v vre-
dnosti 25 €, ki ga podarja kozmetično pedikerski 
salon kleopatra, prejme Mateja Božič, kalce 14, 
krško

6. nagrada: 1 x bon za frizerske storitve v vredno-
sti 25 €, ki ga podarja Hair Beauty studio, prejme 
Metka Godler, slomškova 11, Brežice

7. nagrada: 1 x bon za frizerske storitve v vredno-
sti 25 €, ki ga podarja Hair Beauty studio, prejme 
Manica Polanc, dol. Boštanj 88, Boštanj

8. nagrada: 1 x plošča Apolon za dve osebi, ki jo po-
darja Pivnica apolon, prejme Vanja Žrlič, obrež-
je 23, Jesenice na dolenjskem

9. nagrada: 1 x fini rezanci po mediteransko in 1 
x pisani peresniki, ki jih podarja Pivnica apolon, 
prejme Mateja Bašek, dol. Leskovec 67, Bresta-
nica

10. nagrada: 1 x velika pizza Apolon in 1 x veli-
ka klasična pizza, ki ju podarja Pivnica apolon, 
prejme Ernest Cener, Ul. anke salmič 51, Lesko-
vec pri krškem

11. nagrada: 2 x palačinke Apolon, ki jih podarja 
Pivnica apolon, prejme Zdenka Baškovič, CPB 19, 
Brežice

12. nagrada: 2 x enostavna pizza, ki ju podarja Piz-
zeria Magic sevnica, prejme Barbara Ocvirk, trg 
svobode 32, sevnica

13. nagrada: komplet knjig Almanahi Občine Kr-
ško 2003 – 06, ki jih podarja Zavod neviodunum, 
prejme Marija Rovšek, sela 8, raka

14. nagrada: knjiga Speedway v Krškem, ki jo po-
darja Zavod neviodunum, prejme Marija Korman, 
CkŽ 30, krško

15. nagrada: knjiga Vrtiljak, ki jo podarja Zavod ne-
viodunum, prejme Barbara Prah, gor. Prekopa 
23a, kostanjevica na krki

16. nagrada: knjiga Zarjavela od vsakdanjosti, ki jo 
podarja Zavod neviodunum, prejme Jelka Kerin, 
nHM 21, sevnica

17. nagrada: torba Neviodunum, ki jo podarja Zavod 
neviodunum, prejme Staniša Milenovič, Cerklje 
26/b, Cerklje ob krki

18. nagrada: majica Posavski obzornik, ki jo podarja 
Zavod neviodunum, prejme Damjana Planinšek, 
kaplja vas 17, tržišče

19. nagrada: kapa Posavski obzornik, ki jo podarja 
Zavod neviodunum, prejme Alojz Grmšek, goz-
dec 10, Laško

20. nagrada: šal Neviodunum, ki ga podarja Zavod 
neviodunum, prejme Viljem Macur, Poljska pot 
8, krško

v prejšnji številki smo objavili nagradno anketo in naše 
bralce povprašali, kaj menijo o našem časopisu, kaj jih 
moti, kaj pogrešajo… in vse to z enim samim namenom, 
da Posavski obzornik postane še bolj vaŠ časopis. v ure-
dništvu smo bili zelo zadovoljni z vašim odzivom na nagra-
dno anketo in seveda se vam ob tej priložnosti, drage bral-
ke in bralci, zahvaljujemo za zaupanje, za vaše predloge, 

NAGRAJENCI	ANKETE	o	Posavskem	obzorniku
mnenja in priporočila. Z zadovoljstvom opažamo, da je Po-
savski obzornik res najbolj bran časopis v Posavju! da se 
našim bralcem oddolžimo za njihovo zvestobo ter jih še do-
datno spodbudimo k sodelovanju, smo nagradno anketo 
opremili s privlačnimi nagradami, ki jih podarjajo podjetja 
in obrtniki iz Posavja. nagrajence bomo o nagradah tudi pi-
sno obvestili in sporočili, kje lahko dvignejo svoje nagrade.


