
Kolikor je bilo mogoče izvede-
ti, so na seji sveta stranke v 
brežiškem prosvetnem domu 
obravnavali trenutne politič-
ne razmere v Sloveniji in sko-
raj soglasno sprejeli predlog 
sprememb statuta stranke, 
med katerimi je najpomemb-
nejša, da so vodilne politične 
funkcije v stranki nezdružljive 
z nadzornimi funkcijami v go-
spodarstvu. V skladu s to do-
polnitvijo statuta je minister 
za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak že najavil svoj odstop 
s funkcije predsednika nad-
zornega odbora Holdinga Slo-
venske elektrarne. Politična 
odločitev največje koalicij-
ske stranke je očitno usklaje-
na s sklepi, ki jih je v zvezi z 

umikom svojih funkcionarjev 
iz gospodarstva prejšnji teden 
že sprejela slovenska vlada.

Najvišji 
priznanji za 
Molana in Šonca
Na slovesni akademiji v špor-
tni dvorani Term pa so se spo-
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Krško:	rušijo	se	
dogovori
Predsedniki občinskih odbo-
rov političnih strank in pred-
stavniki list, ki imajo člane v 
občinskem svetu, so 5. febru-
arja podpisali in poslali odpr-
to pismo predsedniku vlade 
Janezu Janši. V njem pišejo, 

da so nezadovoljni z odnosom 
vlade rS do občine Krško, saj 
se je „kljub obljubam, da dr-
žava ne bo posegala v dogo-
vore med občinami, v prete-
klih letih iz Krškega delno ali 
v celoti preselilo več državnih 
institucij – med njimi davčni 
urad, Uprava za obrambo, iz-
postava za zaščito in reše-
vanje s Centrom za obve-
ščanje, Carinska izpostava, 
napovedana pa je še selitev 
Prometne policijske postaje, 
inšpekcijskih služb ter neka-
terih drugih institucij.“ Pre-
pričani so, „da so odločitve o 
selitvi posameznih služb poli-
tične odločitve, ki ne teme-
ljijo na strokovni, gospodar-
ni in argumentirani presoji, 
ki jo je občina Krško vedno 

Res	le	jezična	vojna?
KRŠKO, BREŽICE - V minulih dveh tednih so bolj kot kdaj koli prej na površ-
je izplavala nesoglasja med krško in brežiško občino, povezana z bojem za 
osrednje mesto v bodoči posavski pokrajini. Politične sile v občini Krško so 
se na zadnje selitve državnih organov iz Krškega v Brežice odzvale z odprtim 
pismom predsedniku vlade Janezu Janši, brežiški župan Ivan Molan pa se je 
oglasil s precej odmevnim sporočilom za javnost.

podajala“. Ker so na podro-
čju krške občine v prihodnjih 
letih predvideni številni veli-
ki državni projekti, ki lahko 
uspešno potekajo samo v par-
tnerskem sodelovanju med 
lokalno skupnostjo in državo, 
krški politiki pričakujejo, da 
bodo enakovreden sogovor-
nik v zadevah, ki so povezane 

s krško občino in se zato želi-
jo sestati s premierjem.

Molan:	Krško	
izsiljuje
Sledilo je sporočilo za jav-
nost brežiškega župana iva-
na Molana, kot pravi bolj 
zaradi poročanja nekaterih 
medijev kot zaradi same-
ga pisma Janši. „Vseskozi se 
ustvarja vtis, da občina Bre-
žice in brežiški politiki lobi-
ramo v Ljubljani za selitev 
omenjenih služb v našo ob-
čino in da so razlogi za seli-
tev politični in ne vsebinski. 
dejstvo pa je, da se morajo 
tudi državne institucije ob-
našati gospodarno tako gle-
de ustreznosti kot cene pro-

storov, ki jih uporabljajo. 
Prav tu tiči razlog, za selitev 
inšpekcijskih služb in izpo-
stave za zaščito in reševanje 
s Centrom za obveščanje v 
občino Brežice, saj jim v ob-
čini Krško (občinska uprava 
in krški politiki) niso znali ali 
želeli zagotoviti ustreznih 
prostorov. ob informaciji, 
da se nameravajo le-te pre-
seliti v občino Brežice, so 
jim začeli ponujati nereal-
ne ponudbe,“ piše Molan. 
„Močno izsiljevanje, ki ga 
zdaj izvajajo občinski politi-
ki občine Krško,“ ruši načela 
policentričnega razvoja Po-
savja, je prepričan Molan, ki 
ga še posebej moti, „da se-
daj politiki občine Krško iz-
siljujejo z nasprotovanjem 
velikim državnim in tudi po-
savskim projektom“, zato 
sosednjo občino poziva „naj 
ne nadaljuje s takšnim izsi-
ljevanjem in naj se poskuša 
držati dogovora, da se bo-
doča pokrajina Posavje ena-
komerno razvija“, vlado rS 
pa, „da ne popušča pred ne-
upravičenimi pritiski, ki jih 
nanjo izvajajo občinski poli-
tiki občine Krško“.   

Sestanek	županov
Sicer pa sta tako Molan kot 
krški župan Bogovič napove-
dala sestanek na to temo, 
do katerega naj bi po na-
ših informacijah prišlo ko-
nec tega meseca. Pa še to: 
pred komaj dobrim mese-
cem dni so nam posavski žu-
pani, tudi Bogovič in Molan, 
na ponovoletnem druženju z 
novinarji zagotavljali, da je 
s posavsko enotnostjo vse v 
najlepšem redu. 

P. Pavlovič

Vizjak	ne	bo	več
nadzornik HSE
BREŽICE, ČATEŽ – Ob številnih zabavnih, predvsem 
pustu posvečenih prireditvah, je minulo soboto v 
Posavju potekal tudi pomemben politični dogodek. 
Potem ko se je v Brežicah že dopoldne sestal svet 
vladajoče SDS, je zvečer v Termah Čatež potekala 
svečana akademija ob 18-letnici Slovenske demo-
kratske stranke, na kateri je ob prisotnosti najpo-
membnejših funkcionarjev in ministrov nekaj sto 
članom stranke govoril predsednik Janez Janša.

Janez Janša med govorom 
v Termah

nadaljevanje na 2. strani

»Šelmarija do zore, 
Fašjenk prevzel 
oblast, otroško ra-
janje v krškem ho-
telu.«

»Od sedmih debelih 
krav je ena že crkni-
la, dve pa sta dodo-
bra shirani...«

mnili začetkov stranke, med 
katere sodi stavka delav-
cev Litostroja, ki jo je de-
cembra 1987 vodil France 

Tomšič in na zboru delavcev 
predlagal ustanovitev Social-
demokratske stranke. Za svoj 
rojstni dan pa štejejo ustano-
vitev Socialdemokratske zve-
ze Slovenije (SdZS) 16. fe-
bruarja 1989 v Cankarjevem 
domu. Predsednik Janša je v 
nagovoru spomnil, da je SdS 
od takrat zrasla v največjo 
politično stranko v Sloveni-

KRŠKO - Prav veselo in zabavno 
je bilo v torek na levem bre-
gu Save, saj se je na parkiri-
šču pri Labodu pričela zbira-
ti najrazličnejša paleta mask 
in priletela je celo jata pri-
jaznih velikih čarovnic, ki so 
spretno jezdile na metlah in 
povorko razigranih pustih šem 
popeljale na ploščad pred kr-
ški Kulturni dom. Tam so čara-
le poskočne melodije, glasno 
vreščale in ubrano prepeva-
le, vabile na veselo rajanje in 
uprizarjale pravi čarovniški 
ples metel, kot so med vsem 
imenitnim rompompomom oz-
nanile. V čarovniško pajčevi-
no ujeta tradicionalna prire-
ditev torkovega pustovanja na 

„Jedrski“ Sklad jutri pred 
novinarje
KrŠKo – Za jutri, 23. februarja, je sklicana novinarska kon-
ferenca Sklada za financiranje razgradnje NeK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NeK. direktor Janko Strašek, do-
sedanji predsednik upravnega odbora Branko Janc in nova 
predsednica upravnega odbora dr. Romana Jordan Cizelj 
bodo predstavili dosedanje delo in poslovanje Sklada v letu 
2006 ter javnost seznanili z novimi nalogami in izzivi, ki to 
finančno ustanovo čakajo v prihodnje. 

Člani brežiškega odbora so se predsedniku zahvalili s 
spominskim darilom.

Ivan Molan in Franc Bogovič na ponovoletnem srečanju 
z novinarji na Studencu

prostem, za katerega poskrbi 
krški vrtec, je za konec naše-
mljenim nadobudnežem, ki so 
priklicali celo nekaj dežnih ka-
pelj, na zakrite obraze položi-

la še dodatne nasmeške, saj so 
bili krofi, ki so jih poklanjale 
dobrodušne čarovnice, nadvse 
slastni, čaj pa okusno poživlja-
joč.  M. K. M. 
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Kostanjevica	ima	statut	in	
ostaja v Posavju
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet je ne 4. redni seji 7. febru-
arja sprejel temeljni akt za delovanje občine – statut, začel pa z obravnavo 
še drugega pomembnega dokumenta – poslovnika občinskega sveta. Svetniki 
in svetnici so sprejeli tudi osnutke odlokov, s katerimi  občina Kostanjevica 
na Krki vstopa v posavske regionalne strukture. 
„To je slavnostni dogodek 
za našo občino,“ je sprejem 

statuta komentiral župan 
Mojmir Pustoslemšek. do-
kument so pripravili na pod-
lagi vzorca, ki ga je poslala 
služba vlade rS za lokalno sa-
moupravo. do 1. februarja 
so sprejemali pisne pripom-
be na osnutek, ki ga je nato 
„obdelala“ normativno prav-
na komisija, ki ji predseduje 
Jožica Lešnjak, občinski svet 
pa je predlog statuta potrdil 
celo brez razprave. Kot je 
dejal Pustoslemšek, gre ve-
liko zaslug za sprejem sta-
tuta tudi zunanjima članoma 
omenjene komisije Bojanu 
Trampušu in Juditi Lajko-
vič – Mladkovič. Tudi poslov-
nik občinskega sveta nastaja 
na podlagi vzorca omenje-
ne vladne službe, pripombe 

nanj pa so sprejemali do 13. 
februarja.

občinski svet je sprejel tudi 
osnutke odlokov o ustanovi-
tvi Sveta regije Posavje, re-
gionalnega razvojnega sveta 

regije Posavje in regionalne 
razvojne agencije Posavje, ki 
jih je predstavil direktor rra 
Posavje Robert Ostrelič. od-
loki, ki jih bodo morali potr-
diti tudi ostali trije posavski 
občinski sveti, pomenijo pri-
stop občine Kostanjevica na 
Krki v omenjene regionalne 
strukture, kjer bo sodelovala 
kot enakopraven partner. 
Na seji so med drugim govo-
rili tudi o nekaterih temah, 
ki so aktualne v kraju: o kul-
turnem domu, ki ga prodaja 
tamkajšnja Kmečka zadruga, 
nesoglasjih glede najemnine 
v zdravstvenem domu, kjer 
ima prostore tudi endoskop-
ska ambulanta, pa tudi o kra-
janom nerazumljivi omejitvi 
hitrosti prometa na kostanje-
viškem otoku na 30 km/h.

P. Pavlovič

Župan Pustoslemšek je ob-
činske svetnike seznanil, 
da je dal izdelati nov (za-
časni) žig občine, saj je 
imel z žigom nekdanje kra-
jevne skupnosti nemalo te-
žav pri finančni registraciji 
občine. državni uradniki so 
pač neizprosni... Celostna 
podoba občine z žigom, gr-
bom in zastavo je sicer še v 
izdelavi, uporabo občinskih 
simbolov pa bodo uredili s 
posebnim odlokom

Občinski svet Kostanjevica med sejo

Lojze Peterle je obisk v Sevici 
pričel v Salezijanskem mladin-
skem centru, kjer so ga mladi 
toplo sprejeli in mu predstavili 
aktivnosti mladinskega centra. 
Seznanili so ga tudi z načrti za 

prihodnost, saj še v letošnjem 
letu želijo popolnoma obnovi-
ti in razširiti otroško igrišče. Po 
končani igri biljarda je Peterle 
odšel na sevniški grad, kjer je 
predaval na temo »Zdrav na-
čin življenja«, kjer je izposta-
vil predvsem zdravo prehrano 
in gibanje kot temelja zdrave-
ga in kvalitetnega življenja. 
Zdrava prehrana postaja vse 

Lojze Peterle o zdravem 
načinu	življenja
SEVNICA - Na povabilo občinskega svetnika Andreja Hafnerja je Sevnico obi-
skal Lojze Peterle, evropski poslanec in podpredsednik Evropske ljudske 
stranke ter kandidat za predsednika Republike Slovenije. Spregovoril je o 
zdravi prehrani in gibanju, ki predstavljata temelj zdravega načina življenja.

bolj politično vprašanje, saj 
nas moč industrije usmerja 
stran od narave. Trgovski cen-
tri ponujajo vse več industrij-
sko procesirane hrane, kmetij-
ski pridelovalci so vse redkejši. 

V hitrem tempu življenja po-
zabljamo na zdravo prehra-
no kot bistven element našega 
zdravja, ki vpliva na naše po-
čutje in nam s tem kroji kvali-
teto življenja. Zdravo prehra-
njevanje tvori več dejavnikov: 
količina in struktura hrane ter 
način in disciplina prehranje-
vanja. Jesti je treba zmerno, 
toliko kot potrebuje naše telo 

(ne do sitega),  pri tem pa pa-
ziti na pravilno kombinacijo 
hrane. Hrani se je treba po-
svetiti, tako da jo jemo poča-
si in jo dobro prežvečimo. Po-
membno je, da jemo ob istih 
urah dneva in ne preveč pozno 
zvečer. 

Peterle je bil prepričan, da 
živi dovolj zdravo življenje, 
pa je kljub temu zbolel za ra-
kom. obiskovalcem je pred-
stavil svojo pot do ozdravitve 
– post, presna hrana, veliko gi-
banja, pozitivna naravnanost, 
molitev in meditacija. Sam se 
posti že vrsto let, njegovi po-
sti pa so različno dolgi, vča-
sih tudi do 42 dni. Med postom 
pije vodo in sveže zelenjavne 
sokove ter se veliko giba. Post 
mu predstavlja pot, ki prebudi 
človekovega notranjega zdrav-
nika, saj razstruplja in zdravi 
telo ter krepi imunski sistem. 
V zadnjem letu je odkril tudi 
moč presne hrane. obiskoval-
cem je predstavil svoj prehra-
njevalni dan, ki ga sestavljajo 
predvsem med, sadje, solata 
in oreščki. 

Tanja Grabrijan

Peterle in Hafner v Salezijanskem mladinskem centru

Dva	podžupana?
Kostanjeviški občinski svet 
se danes, 22. 2., sestaja že 
na 5. redni seji. Med dru-
gim je na dnevnem redu 
tudi imenovanje podžupa-
nov. Po naših informacijah 
bo župan Pustoslemšek za 
podžupanjo za področje 
družbenih dejavnosti ime-
noval ravnateljico oŠ Jo-
žeta gorjupa Melito Sku-
šek, ostala področja pa 
naj bi podžupansko pokri-
val Silvo Miklavž.

Zanimivi temi letošnjega po-
sveta sta bili predstavitev 
značilnosti sadjarske pridela-
ve v Posavju v letu 2006, ki jo 
je predstavila Andreja Bren-
ce iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Novo mesto ter pred-
stavitev sredstev za sadjar-
je iz evropskih skladov in slo-
venskega proračuna. 
Na strokovnem področju pa 
je sadjarje ob temah, kot so 

prehrana in gnojenje jablan, 
tehnološke posebnosti sort, ki 
jih sadijo, posebnosti varstva 
sadnega drevja in novosti pri 
varstvu jablan in hrušk v in-
tegrirani pridelavi, pritegni-
lo predavanje o rezultatih ke-
mičnega redčenja jablan na 
področju dolenjske. 
Predsednik Sadjarskega dru-
štva Miha Haler je izpostavil, 

Se sadjarjem v prihodnje 
obetajo	boljši	časi?
ARTIČE – Sadjarsko društvo Artiče je izvedlo že 13. sadjarske dneve Posavja, 
ki predstavljajo obliko izobraževanja in vezi med stroko in neposredno pra-
kso ter pomembno pripomorejo k razvoju sadjarstva v enem od treh najve-
čjih slovenskih območij. Tudi letos so bili izredno dobro obiskani, saj sadjarji 
na enem mestu dobijo vpogled v novosti in koristne nasvete. 

da so letos dali poudarek za-
ščiti, kjer je veliko novosti v 
ekoloških načinih zaščite na-
sadov. K temu je bila usmer-
jena tudi problematika red-
čenja jablan, kjer dovoljena 
kemična sredstva ne zado-
ščajo dejanskih potrebam 
sadjarjev. 
Po besedah Brencetove je za 
sadjarji obupno leto, ki jim ni 
prizanašalo vso sezono. Niz-
ke spomladanske cene pridel-
ka so delno pogojevale saje-
nje različnih kakovosti sadik, 
neugodne vremenske razme-
re pa so se nadaljevale od za-
maknjene rezi, skozi obdobje 
redčenja, v juniju in juliju pa 
je nanje pritisnila še suša. 
Zato se je skozi leto pri sad-
jarjih nadaljevalo obdobje 
pesimizma in apatije s pogo-
stim vprašanjem: »Zakaj naj 
sploh sadim in pridelujem?«. 
K temu naj bi pripomogla tudi 
javnost, saj je očitek Bren-
cetove medijem bil, da se 
za kmetijstvo zanimajo le ob 
slabih dogodkih. Tako je kot 
izstopajočo značilnost minu-
lega leta izpostavila nestan-
dardiziranost na vseh podro-
čjih (kmetijskih svetovalcev, 
sadjarjev, sadik itd.) in kot 
pravi, manjkajo le malenko-
sti. a je prepričana, da priha-
jajo boljši časi. 
Sadjarji so se seznanili tudi z 
»navzkrižno skladnostjo«, ki 
opredeljuje 12 standardov, 

za katere se bodo letos pr-
vič ugotavljale kršitve in po-
sredno zmanjševale premije. 
Sicer bodo standarde navzkri-
žne skladnosti kmetom pred-
stavile kmetijske svetovalne 
službe. 

izvedeli so, da je šel z janu-
arjem na bruseljsko potrjeva-
nje program razvoja podeže-
lja rS za obdobje 2007-2013. 
rok za potrditev je šest mese-
cev, tako da naj bi bil v dru-
gi polovici leta že objavljeni 
razpisi, za številna področja 
financiranja, kjer so progra-
mi financirani od 50 do 70 od-
stotkov. 
Tradicionalni spremni program 
dvodnevne prireditve je ob-
segal še predstavitev ponud-
be podjetij, z že uveljavljeni-
mi in novimi  pripomočki ter 
sredstvi za delo v sadjarstvu. 

Suzana Vahtarič

Predsednik društva Miha 
Haler poudarja nujnost iz-
obraževanja sadjarjev in 
spoznavanja novosti v na-
predni tehnologiji, kljub 
temu, da imajo sadjarji 
številna obvezna izobra-
ževanja s strani kmetijskih 
svetovalnih služb. Kot pra-
vi, so letošnji program iz-
vedli v celoti. Zadovoljen 
pa je tudi z obiskom, vsak 
dan se je strokovnih pre-
davanj udeležilo okoli 100 
posavskih sadjarjev. 

Andreja Brence

Udeleženci sadjarskih dnevov

ji, saj ima trenutno že preko 
25.000 članov. Po dolgem ob-
dobju vzponov in tudi padcev 
je leta 2004 dobila priložnost, 
da vodi slovensko državo, saj 
je bila najuspešnejša tako na 
državnozborskih volitvah kot 
na lanskih lokalnih volitvah. V 
SdS poudarjajo, da Slovenija 
deli svoje vrednote z družba-
mi istega kulturno-civilizacij-
skega kroga zahodne evrope, 

slovenski demokrati pa po-
stavljajo v središče vredno-
te, kot so svoboda, človekovo 
dostojanstvo, pravičnost, soli-
darnost in domoljubnost. 
Predsednik Janez Janša je ob 
»polnoletnosti« stranke naj-

nadaljevanje s 1. strani Svet regije za 
štipendiranje 
Romov
PoSaVJe - Na ponedeljko-
vi 7. seji Sveta regije Posav-
je so člani sveta pozvali Mini-
strstvo za zdravje, naj okrepi 
mrežo nujne medicinske po-
moči v Posavju ter tako pre-
bivalcem posavske regije 
omogoči ustrezno varnost na 
tem področju. Seznanili so 
se tudi s problematiko posa-
vskih srednjih in višje šole ter 
rra Posavje pozvali, naj ob-
stoječo štipendijsko shemo 
ustrezno dopolni ter zagoto-
vi tudi možnost za štipendira-
nje romskih otrok. Zavzeli so 
se tudi za ustrezno rešitev t. 
i. »bega možganov« iz posa-
vske regije. Sklenili so, da je 
potrebno mlade že med izo-
braževanjem bolj povezati z 
gospodarskim sektorjem ter 
jih tako motivirati za dose-
ganje nadpovprečnih študij-
skih uspehov in zaposlovanje 
v domači regiji. Člani sveta so 
se seznanili tudi s pozitivnim 
mnenjem službe Vlade rS za 
lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko glede razvojne-
ga programa 2007-2013, ki so 
ga pripravili v rra Posavje.

ivan Molan: »To je prizna-
nje celemu brežiškemu 
odboru, saj potrjuje, da 
se trudimo v pravi smeri, 
predvsem pa je to spodbu-
da za naprej. Že to, da je 
bila 18. obletnica organi-
zirana na našem območju, 
potrjuje, da nas cenijo in 
jemljejo zelo resno, da ni-
smo pozabljeni kot neka 
nepomembna obmejna ob-
čina, pač pa smo enakovre-
dni ostalim, kar so nam do-
kazali tudi s tem, da so se 
akademije udeležili najvi-
dnejši predstavniki stranke 
in smo se člani srečali v za-
res številni zasedbi.«

Ivan Molan prejema 
priznanje

prej podelil priznanja stran-
ke za odlične rezultate na 
lanskih lokalnih volitvah ob-
činskim odborom iz Štor, rib-
nice, ivančne gorice in destr-
nika. Med devetimi dobitniki 
najvišjih priznanj - zlatih zna-
kov SdS pa sta bila tudi dva 
člana Slovenske demokrat-
ske stranke iz Posavja, in si-
cer Ivan Molan iz brežiškega 
in Metod Šonc iz krškega ob-

činskega odbora. V izbranem 
kulturnem programu, ki ga je 
povezovala Bernarda Žarn, so 
nastopili tudi pevci in pevke 
MePZ Viva in Rudolf Gas.

S.M.
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Natanko leto dni je, kar ste 
bili izvoljeni za predsednika 
sindikata slovenskih kmetov. 
Tedaj ste dejali, da bodo 
prioritete vašega manda-
ta zagotavljanje ustrezne-
ga razvoja podeželja za čr-
panje evropskih sredstev v 
prihodnji finančni perspek-
tivi, primerno odzivanje na 
aktualne probleme ter po-
večanje vpliva SKS glede na 
pogajanja z vlado. Kako in 
koliko v tem uspevate?
V vsem in vsega po malem bi 
rekel. Predvsem to zadnje, 
povečanje vpliva sindikata. 
Mislim, da nam je dejansko 
uspelo na tem področju nekaj 
narediti in da ne mine aktu-
alni dogodek, priprava zako-
na ali uredbe, o kateri se ne 
bi v sindikatu posvetovali. Kar 
pa se tiče črpanja evropskih 
sredstev, je program v po-
stopku potrditve evropske ko-
misije v Bruslju. Je pa res, da 
se ravno sedaj lomi pri spre-
jetju uredbe za neposredna 
plačila za letošnje leto, ki naj 
bi bila dodeljena letos prvič 
iz naslova SKoP-a ali po no-
vem KoP-a, to je kmetijsko 
okoljskega programa. Pro-
blem nastaja pri višini sred-
stev oziroma prihaja do dolo-
čenih znižanj, kar pomeni, da 
programi ne bodo sedemle-
tni, ker bo preprosto zmanj-
kalo denarja. Kot finančna 
perspektiva je bil ta program 
predstavljen približno tako, 
da bi pomenil za kmetijstvo 
sedem debelih krav, vendar 
pa smo potem, ko smo začeli 
to analizirati in razčlenjevati, 
ugotovili, da se bodo iz nove-
ga programa plačale nekatere 
obveznosti za staro obdobje, 
tako da lahko kar rečemo, da 
je od teh sedmih debelih krav 
ena že crknila, dve pa sta že 
dodobra shirani. 

Torej kako poteka to prila-
gajanje slovenskega kmetij-
stva skupni evropski kmetij-
ski politiki?
V bistvu prilagajanja ni več, 
ker je Slovenija z vstopom v 
eU morala absorbirati kom-
pletno evropsko kmetijsko 
politiko. Moram reči, da smo, 
kljub našemu hendikepu z 
majhnostjo kmetij in razdro-
bljenostjo ter težkimi tereni 
za pridelovanje, kmetje v celi 
verigi še najbolj pripravlje-
ni na vstop v eU. Kar precej 
slabše v primerjavi z nami se 
je odrezala kmetijska politika 
s pripravo ustrezne podpore, 
kot so zakoni in podzakonski 
akti, najslabše pa se je prila-
godila in pripravila živilsko-
predelovalna industrija, ki ni 
kos izzivom skupnega evrop-
skega kmetijskega trga.

Kako bi komentirali zadnje 
aktualne dogodke, med nji-
mi predvsem najavo mini-
stra Bručana o povišanju 
zdravstvenega prispevka za 
kmete? 
Mi smo se seveda temu upr-
li in naposled sklenili relativ-
no dober dogovor ali kompro-
mis, po katerem bodo večini 
kmečkih zavarovancev ti pri-

Roman	Žveglič,	kmet	in	predsednik	Sindikata	kmetov	Slovenije

Lahko	rečemo,	da	je	od	sedmih	debelih	krav	
ena	že	crknila,	dve	pa	sta	dodobra	shirani…
Triinštiridesetletni Roman Žveglič je član sindikata slovenskih kmetov od njegove ustanovitve leta 1993. Preživlja se s kmetijstvom na hribovski kmetiji v 
Stržišču pod Trnovcem v KS Zabukovje, kjer ima na letni ravni okoli 40 govedi in 15 plemenskih svinj, s pomočjo staršev pa obdeluje 25 hektarjev zemlje. O 
prevzemu funkcije predsednika sindikata kmetov pravi: »Ko so pred enim letom stekli pogovori o prevzemu funkcije predsednika sindikata, sem se zavedal 
tako odgovornosti kot tudi odrekanja, da bom več zdoma in da se zaradi tega kmetija ne bo mogla razvijati s tolikšno intenzivnostjo, kot bi se sicer lahko. 
Vendar sem to vzel v zakup, moram priznati, da včasih v tem delu celo uživam, drugič pa sem jezen in besen.«

spevki ostali nespremenjeni, 
nekaterim se bodo celo po-
cenili in za majhno število ra-
hlo podražili. Minister Bručan 
je prisluhnil našim argumen-
tom in ni šel v tako drastično 
povišanje. Sicer pa je to tudi 
naše delo. 

In kako kaže z izplačili lan-
skih kmetijskih subvencij? 
Ministrica Lukačičeva jih je 
napovedala šele do konca 
leta 2008.
Ministrica Lukačičeva je v od-
stopu, agencija za kmetij-
ske trge pa je kmetom posla-
la odločbe, da bodo izplačila 
za tako imenovani KoP in za 
omejene dejavnike, se pravi 
za izravnalna plačila za tež-
je pridelovalne pogoje, izpla-
čana do konca leta 2008. Te-
daj smo v sindikatu postavili 
odločno zahtevo, da morajo 
biti subvencije izplačane do 
30.6.2007, sicer se bomo po-
služili tudi revizije in ostalih 
oblik sindikalnega boja. Za-
tem je sledil pogovor z vla-
do in s finančnim ministrom 
Bajukom smo sklenili dogovor, 
da bodo do konca tega mese-
ca izplačana izravnalna plači-
la in plačila za ukrepe „eko 
0“, to je za površino in drob-
nico, ostale premije pa bodo 
plačane do konca meseca ju-
nija letos. To zagotovilo je dal 
tudi bodoči kmetijski minister 
pred zaslišanjem v dZ. 

Velikokrat smo vas pravza-
prav slišali dejati, da se Lu-
kačičeva ni najbolje znašla 
na položaju kmetijske mini-
strice. Kaj pričakujete torej 
od novega ministra?
Poglejte, mene kot predstav-
nika ali predsednika sindikata 
kmetov v bistvu ne zanimajo 
ne osebe, ne imena ali priim-
ki oseb, ki opravljajo delo mi-
nistra. Poglavitno je, da delo 
teče nemoteno, da ne priha-
ja do zapletov, da se pritožbe 
rešujejo ažurno, da so razpi-
si jasni, roki za vlaganje vlog 
razumni. Vsekakor pa upamo, 
da bo novi minister na tistem 
področju, na katerem mi se-
daj nismo bili zadovoljni z 
ministrico, pač delal boljše. 
osebno si želim, da se z no-
vim ministrom pravzaprav do 
konca mandata ne bi bilo po-
trebno srečavati, ker to po-
meni, da bodo zadeve kolikor 
toliko urejene. Novemu mini-
stru pa dajemo vso podporo v 
tem, da bo uspešno predse-
doval svetu kmetijskih mini-
strov ob predsedovanju Slo-
venije eU. Pri tem nas kot 
sindikat kmetov sicer ne zani-
ma veliko, kako se bo Sloveni-
ja odrezala pri samem pred-
sedovanju, niti kakšno vino se 
bo tam pilo in tudi ne, kako 
bodo v dvoranah ob kosilu po-
ložene vilice in noži, temveč 
nas zanima predvsem imple-
mentacija evropske kmetij-
ske politike v slovensko oziro-
ma, kako se bo ta odražala v 
domači slovenski politiki.

Kako pa ocenjujete vlogo 
Kmetijsko-gozdarske zborni-
ce, njen odnos do kmetov?

V sindikatu kmetov menimo, 
da je sicer Kmetijsko–gozdar-
ska zbornica kot stanovska 
organizacija potrebna in da 
bi moralo potekati sodelova-
nje med KgZ in sindikatom na 
drugačni osnovi. Vendar po-
tekajo te relacije v Sloveni-
ji v primerjavi s tujino dru-
gače, ker imamo zelo čudno 
posestno strukturo, veliko la-
stnikov zemljišč in podobno. 
Zbornica je bila namreč usta-
novljena z zakonom in ne s 
prostovoljnim združevanjem 

posameznih kmetijskih su-
bjektov in gospodarstev, zato 
smo že na lanskem občnem 
zboru sprejeli jasen sklep, da 
mora državni zbor spremeni-
ti zakon o KgZ in da mora biti 
članstvo v njej prostovolj-
no. in to ne na osebo, tem-
več na kmečko gospodarstvo, 
ker je lahko le to subjekt, ne 
pa tako kot sedaj, ko imajo 
posamezne kmetije, ki ima-
jo solastniške deleže, po tri, 
štiri ali pet članov KgZ. Tako 
ne vidim, na kakšen način bi 
lahko zbornica enakopravno 
obravnavala in zastopala in-
terese tako mladega gospo-
darja kot upokojenca ali ve-
likega ter v primerjavi z njim 
malega vinogradnika, ki je 
tudi član zbornice. Majhen vi-
nogradnik si, na primer, pred-
vsem želi to, da ima mir in da 
lahko s svojim vinom nemote-
no trguje, velik vinogradnik si 
seveda želi določene zakoni-
tosti na trgu in po tem siste-
mu je seveda težko zastopa-
ti interese enega ali drugega. 
Zato se mora KgZ res nuj-
no reorganizirati, da bo lah-
ko koristna slovenskemu kme-
tijstvu.

Kako vidite posavsko kme-
tijstvo in kakšne so pravza-
prav njegove razvojne mo-
žnosti?
Kmetijstvo v Posavju je tudi 
za slovenske razmere v do-
ločenih zadevah specifično, 
pa čeprav so po drugi strani 
problemi enaki tistim v osta-

lih predelih Slovenije. Tu ima-
mo na površino nadpovprečno 
število trajnih nasadov, ima-
mo pa še nekatera druga na-
sprotja, od zelo ravninskih 
površin do izrazito hribovskih. 
Zato je težko enotno ocenje-
vati posavsko kmetijstvo. Po-
leg tega imamo v Posavju tudi 
zelo različne kmetijske za-
druge ali podjetja, od tistih 
zelo uspešnih do tistih, ki so 
sila neuspešni, nefleksibilni 
na trgu, pa tudi takih, ki so 
vmes ali celo v stečaju. Kljub 

temu pa je posavsko kmetij-
stvo v slovenskem merilu ne-
kako nad povprečjem, sploh 
če ga primerjamo s primor-
skim in notranjskim. 
Možnosti razvoja slovenske-
ga kmetijstva, znotraj tega 
pa tudi posavskega, niso rav-
no obetajoče. Prehrana nima 
več nobene teže oziroma 
cene, tudi ne moremo reči, 
da je odnos do hrane spo-
štljiv. Če je nekoč padel kos 
kruha na tla, ga je bilo po-
trebno pobrati, očistiti, po-
ljubiti in pojesti, danes, če 
ostaneva pri kruhu, lahko vi-
dimo, da pri kilogramu kruha, 
ki stane na trgovski polici 400 
tolarjev, država iz naslova 
davka na dodatno vrednost, 
ki znaša za kruh 8,5 odstot-
ka, dobi več davka, kot dobi 
kmet plačila za pšenico, ki 
je v kilogramu kruha. Če po-
gledamo samo to razmerje, 
ta odnos do kmetijstva, eno-
tnega recepta za kmetije ni. 
Vsaka je odvisna od različnih 
dejavnikov. ena ima dodatne 
vire zaslužka v pokojninah ali 
v drugih nekmetijskih pano-
gah, druga je samostojna, a 
teh je v Sloveniji malo. Poleg 
tega so lastniki kmetijskih ze-
mljišč izredno stari, njihovo 
povprečje je 56 let, tako je 
tudi v Posavju. Poleg tega za-
konodaja - od dohodninske do 
davčne in okoljske - ni nič kaj 
vabljiva za panogo kot takšno 
in tudi če pogledamo na preo-
stali evropski trg, hrana izgu-
blja ceno. Zato pa ima kme-

tijstvo to večplastnost, zaradi 
katere kmetje pri podporah 
in subvencijah izpademo kot 
državni zajedalci ali, če ho-
čete, kot reveži, čeprav gre 
v bistvu za poplačilo enega 
dela razlike med tržno ceno 
in lastno ceno ali stroški za 
te pridelke. Če se bo nadalje-
val trend padanja cen kme-
tijskim proizvodom oz. hrani, 
kmetijstvo v proizvodnji hra-
ne nima perspektive, sploh pa 
ne slovensko. 

Kako velika bi morala biti to-
rej danes slovenska kmeti-
ja, koliko hektarjev površi-
ne bi morala imeti ali koliko 
glav živine, da bi lahko kmet 
preživel od svojega dela, 
pridelka in zaslužka?
Tega recepta ni. Če se kme-
tija ukvarja z intenzivno pri-
delavo zelenjave in če ima še 
nekaj pokritih površin, deni-
mo cvetja, je to lahko hek-
tar ali manj, če pa ima kme-
tija krave dojilje ali ovce, ki 
ustvarjajo zelo majhno doda-
tno vrednost, in če so tereni 
slabše kakovosti ter po mo-
žnosti še v hribovitem pre-
delu, tudi 25, 30 ali 50 hek-
tarjev ne zadostuje. Pogoji in 
dejavnosti se med seboj zelo 
razlikujejo, prav tako kot tudi 
vsaka gostilna ali prodajalna 
ne prinaša dobička in mora-
jo nekatere zapreti. To se bo 
slej kot prej začelo dogajati 
tudi s kmetijami. Predvsem 
bodo te usode deležne živino-
rejske kmetije, na katerih za-
enkrat še pomagajo pri delu 
mladi, ki hodijo v službo, za-
tem pa pomagajo pri spravi-
lu krme, medtem ko starejši 
poskrbijo za najnujnejša dela 
v hlevih. Ko ti ne bodo več 
zmogli skrbeti za živino, bodo 
krave opustili in vprašanje je, 
če bodo potem hektarji ze-
mljišč sploh še obdelani. 

Kako je s širjenjem gensko 
spremenjenih rastlin na slo-
venskih poljih?
Mogoče bom sedaj rekel ne-
kaj bogokletnega. Karkoli si 
že mislimo o američanih in o 
teh zadevah, se bodo gensko 
spremenjene rastline v evropi 
in v Sloveniji širile. Upam si-
cer, da čim kasneje, saj sem 
mnenja, da sicer še ni potre-
be po gensko spremenjenih 
rastlinah, so pa te poveza-
ne z že omenjenim padanjem 
cen pridelkom. Bolj kot bodo 
cene hrane padale, bolj bodo 
prisiljeni kmetovalci po vseh 
koncih v iskanje drugih reši-
tev za pridelavo in svoj lasten 
obstanek. Slej ko prej pa se 
bomo očitno z gensko spre-
menjenimi rastlinami srečali 
tudi pri nas.

Ali ima v primerjavi s tem 
ekološko kmetijstvo sploh 
kakšno perspektivo?
ekološko kmetovanje ima si-
cer perspektivo v nekem ob-
segu ali v eni niši, kajti vedeti 
moramo, da je ekološko pri-
delana hrana dražja od kon-
vencionalne, da na enoto to-
liko manj zraste. Predvsem 
mislim, da je tu problem naj-

ti končnega porabnika, ki bo 
pripravljen za ekološki pri-
delek toliko več plačati, vse-
kakor pa je potrebno težiti k 
temu, da bo kmetovanje čim 
bolj sonaravno, prijazno oko-
lju in porabnikom. Seveda je 
lahko ekološko kmetovanje 
za posamezne kmetije tržna 
niša, en vir dohodka in preži-
vetja, ne more pa se z njim 
ukvarjati in preživeti veliko 
slovenskih kmetij. 

Ne moremo ravno reči, da 
so kmetovalci prepuščeni 
sami sebi, s tem področjem 
se namreč ukvarja kar vrsta 
služb, nenazadnje tudi lo-
kalne skupnosti.
odkar smo v eU, je lokalna 
skupnost v bistvu zelo omeje-
na pri dajanju pomoči. To so 
pač evropske direktive in pri 
kmetijskem področju gre za 
najbolj delegirano politiko, 
vsako drugo področje ima na-
mreč bolj proste roke kot pa 
kmetijstvo. Kar se tiče kme-
tijsko svetovalne službe je, 
na žalost, postala neke vrste 
kmetijska tajnica. Kajti zah-
tev po birokraciji in pisanju 
je na slovenskih kmetijah to-
liko, da tega kmetje, pred-
vsem starejši in tisti z nižjo 
izobrazbo, enostavno ne zmo-
rejo. Pomoč imajo pri kmetij-
sko svetovalni službi, ki nudi 
pomoč pri vlogah za subven-
cije, pri izpolnjevanju obraz-
cev, ker pa zmanjkuje časa, 
je ta služba premalo sveto-
valna na področju uporabnih 
znanj, za trženje, za zniževa-
nje stroškov. 
o kmetijskih zadrugah imam 
svoje mnenje in tudi nisem 
član nobene kmetijske zadru-
ge, čeprav z nekaterimi tudi 
poslovno sodelujem. Kme-
tje so z zadrugami večino-
ma nezadovoljni, vendar so 
za to resnici na ljubo prete-
žno sami krivi, saj so nenaza-
dnje lastniki teh zadrug, sami 
postavljajo upravne odbore 
in tudi direktorje. V bistvu pa 
gre za pomanjkanje znanja 
na strani kmetov, ki ne vedo, 
kaj narediti z lastnino tako v 
samih zadrugah kot preko za-
drug v živilsko predelovalni 
industriji. Tukaj potem odi-
grajo vlogo še posamezniki, 
ki v teh zadrugah ali ostalih 
podjetjih ribarijo v kalnem in 
si na račun premajhnega zna-
nja kmetov kujejo kapital ali 
zaslužke v denarju ali v dru-
gih oblikah.

Nekateri očitajo sindikatu 
kmetov, da nima pravice go-
voriti v njihovem imenu, saj 
naj bi bilo članov zelo malo 
v primerjavi z vsemi sloven-
skimi kmeti…
Sindikat se vedno v prvi vrsti 
bori in zastopa interese svo-
jih članov, ne glede na njiho-
vo število. res pa je, da so to 
interesi in problemi tudi ti-
stih, ki niso včlanjeni v sindi-
kat, in ko se problem razre-
ši, je dobro tako za ene kot 
za druge. 

Bojana Mavsar 
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ne dobijo, če zamudijo več 
kot 15 minut. Sicer 13 svetni-
kov rešuje vse zadeve, razen 
finančne komisije ni drugih 
komisij in odborov. Sejnine 
so samo za svetnike in kot 
pravi predsednik simbolične, 
saj naj bi nadomestile kilo-
metrino in porabljen čas. Če 
so na Bizeljskem zadnja štiri 

leta delali zastonj, vključno 
z predsednikom Kelherjem, 
ki nadaljuje mandat, so 28. 
decembra lani mesečno na-
grado 200 evrov neto izgla-
sovali tudi zanj. Kelher pra-
vi, da za svoj kraj dela ves 
čas, vse dni, nikoli mu ni tež-
ko skočiti v lasten avtomo-
bil in se odpeljati tja, kjer ga 
rabijo, prav tako uporablja 
svoj mobilni telefon, tako da 
je nagrada namenjena pokri-
vanju stroškov pri opravlja-
nju predsednikovanja. doda-
ja, da je njegov predhodnik 
Rok Kržan ravno tako imel 
50.000 tolarjev mesečne na-
grade, kar je približno njegov 
znesek. 

Krško:	le	
peščica	KS	s	
sejninami
Tudi v krški občini krajev-
ne skupnosti nimajo poseb-
ne postavke za izplačeva-
nje sejnin članom svetov KS, 
lahko pa sejnine izplačujejo 
iz postavke za delovanje KS. 
To možnost izkorišča KS me-
sta Krško, kjer svetniki dobijo 
50 evrov na sejo, predsedni-
ca sveta KS Jožica Mikulanc 

pa še enkrat toliko, KS Krško 
polje, kjer tako svetniki kot 
predsednik Franc Žibert do-
bijo 21 evrov sejnine, v tem 
mandatu pa prvič tudi KS do-
lenja vas, kjer svetniki dobijo 
25 evrov na sejo, predsednik 
sveta KS Branimir Vodopivc 
pa 42 evrov, ter KS rožno-
Presladol, kjer tako svetniki 
kot predsednik Anton Bohorč 

Kolumna

Tik tok tak...
In sploh ne v normalnem ritmu, 
ker me sredi noči prebuja srčna 
aritmija, ko še kar naprej 
v nemogočih urah trapasto 
poskušam reševati svet. Ker 
mislim, da mi mora v glavi ostati 
zadnji zlog modrega gospoda 
Gustinčiča in ker vrtajočemu gospodu Bobovniku 
nekako smešno sedijo, niti ne iz lic v lica nasproti 
gospodje, ki so prepričani, da mu lahko prodajajo meglo. 
In z njim še nekaterim nam, ki bi okoli desete zvečer 
želeli jutranje bujenje v bolj ljubeč, pravičnejši svet. Naj 
zanemarim analize logičnih razlag prvega o nagibanju 
svetovne tehtnice, protiraketni zaščiti in smiselna 
vrtanja drugega v oklepnike, helikopterje, italijanske 
fojbe, visokošolski učni program… Pa ko je še tako 
zaspanemu jasno, v kakšno moko šakali namakajo tace 
in se s taistim belim prahom posipavajo njihove »puppet 
on the string«.

Ko se tako aritmično sredi noči vozim z osemkolesniki 
in letam s helikopterjem po svetu, ki nam zapoveduje in 
nam poveljuje, so mi čisto na vrhu grla ljudje v belem, ki 
jih v deželi primanjkuje. Denimo - od Ljubljane, preko 
Celja do Dobove, se z ohranitvijo, zdravjem in estetiko 
preostalega ljudskega zobovja v Sevnici ukvarja eden in 
edini paradenteolog, ki me je napotil na slikanje zobovja 
v Krško in je tudi edino v Posavju. Seveda pa sem ta krog 
opravila iz Brežic, kjer imam svojega zobozdravnika 
pred nosom in povem vam, da od vsega skupaj ne bi 
bilo dosti, če se ne bi srečevala s profesionalnostjo, 
z razumevanjem in s srčnostjo v tem belem brežiško 
sevniško krškem krogu. Poudarjam srčnost, ki je milje 
daleč od tiste, ki so ji skupaj nasmejano nazdravljali 
posavski župani okoli novega leta, po njem pa so se dali 
v špetire in v merjenje moči, kdo bo koga in kje. 

Kar je retrospektiva na nazdravljano in trepljano 
podobo gospoda Gasparija ob prevzemanju evra pred 
novim letom in njegovim križanjem po njem. Eni sami 
»plemeniti« linči, če še spomnim na dva gospoda - 
Mencingerja, ki se je hitro poslovil od pekla, in Ranta, 
ki kar vztraja v paci. Nisem še preverjala, če gre 
preštevanje evrokovancev tudi v ritmu tik tok tak. Kakor 
koli, spretnemu poslušalcu ob preštevanju kovancev 
najbrž tudi ne bo ušlo tiktoktakanje oziroma aritmija, 
ko jim jih zmanjka za poplačila. Saj, življenje je denar. 
In za denar je odtiktoktakala tudi tretjina slovenskih 
vojakov v sod smodnika na Kosovo. Ker smo v Natu. Za 
denar. In menda v imenu miru. V upanju za in na denar 
so se na pravkar minulem informativnem dnevu za 
visokošolsko tehnično izobraževanje na veliko odločali 
tudi posavski srednješolci.

Ker da družboslovci na zaposlitev čakajo in je ne 
dočakajo. Ker je bilo pred časom povedano, da 
družboslovci nimajo v deželi nikakršne perspektive. 
Kar je še pred tem časom glasno demantiral gospod 
Mencinger, še kot rektor univerze. Gospod Janez je 
povabljen z gospodično Urško odpotoval na dunajsko 
gala predstavo, pa ni bil opažen, ker da ne obvlada 
nemškega jezika. Je pa s svojo vojaško doktrino in še 
kakšno drugo meni neznano užival v valčkih in polkah 
maestrov Straussov. Če ga ni vmes motilo neznanje 
nemškega jezika. Veljaš, kolikor jezikov znaš, pravijo. 
Zaradi česar sploh ne kanem zganjati cirkusa. Bi pa 
poslala v šolo retorike in komunikacije naše poslance in 
vse, ki se kakor koli pojavljajo v javnosti. Da me ne bo 
sram pred materinščino. Ministri govore, kot da ne vedo, 
kaj bi povedali (morda pa jim res zmanjka snovi ali pa 
je dana jim snov čista neznanka in se zato zapletajo?), v 
enem stavku se onikajo, vikajo in tikajo, minister Rupel 
je maskota nad maskotami, ko pojasnjuje prijateljstvo s 
Hrvati…

Kako tolče srce vzgojiteljicam, ki jim je utonil leto in pol 
star fantek pri Fari v Kostelu? Kako drugi družini in 
reševalcem in ostalim ob bazenu v Kranjski gori, ko je 
utonil petletnik? Kaj sploh tiktaka tistemu, ki je psičku 
masakriral gobček? Da družboslovje res ne bi imelo 
perspektive?

Se odločim: konec premlevanja in poišči ministra 
Erjavca za en tek in nekaj sklec, za manj balončka. In 
se nasmej v srčkasto maškaradni čas. Če res že zaradi 
ničesar drugega, vsaj za voljo predstavitve predlaganega 
ministra Turka za razvoj, ki je zadevo prezentiral s 
krtačkami za pokakane straniščne školjke. Morebiti pa 
je res v mislih skrival, da je vsaj v deželici treba zdrgniti 
nagrmaden kup malih in velikih drekcev?

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Brežice:	po	
novem	tri	KS	s	
sejninami

Svetniki v nekaterih krajev-
nih skupnostih v občini Bre-
žice so si izglasovali sejnine 
po zgledu svetnikov občin-
skega sveta. Čeprav so sejni-
ne »malih svetnikov« nepri-
merljivo nižje, pa krajevne 
skupnosti v prejetih prora-
čunskih sredstvih nimajo po-
sebne postavke, iz katere bi 
črpale ta denar, lastnih sred-
stev pa večina tudi ne. Vrzel 
so na podlagi statuta občine 
našli v postavki za delovanje 
krajevnih skupnosti. Na ne-
enotnost glede izplačevanja 
sejnin so opozorili ob spreje-
manju proračuna.
Na področju občine Brežice 
so si po naših podatkih sejni-
ne v tem mandatu izglasova-
li v krajevnih skupnostih (KS) 
dobova, Zakot - Bukošek - Tr-
nje in Bizeljsko. Predsednika 
prvih dveh pravita, da le na-
daljujejo ustaljeno delova-
nje prejšnjega mandata, kjer 
so tako v dobovi kot Zakotu-
Bukošku - Trnju že imeli sej-
nine. 
V dobovi so bile sejnine v 
preteklosti sprejemljive, saj 
so ob proračunskih sredstvih 
dobivali  še nadomestilo ob-
čine za deponijo komunalnih 
odpadkov. Predsednik Mihael 
Boranič, ki je bil najbolj zgo-

voren na to temo, pravi, da 
11 svetnikov dobi 14,57 evra 
na sejo, letno pa imajo pet 
ali šest sej. V lanskem letu so 
za vse sejnine za vse svetnike 
porabili 458,50 evra. 
Simbolične sejnine v višini 15 
evrov je od začetka mandata 
izglasovalo tudi 7 svetnikov 
Zakota - Bukoška - Trnja. Nji-
hov predsednik Marko Her-
cigonja pravi, da so sejnine 
poznali že v preteklem ob-
dobju. Seje imajo po potre-
bi, največ do 10-krat letno. 
Tako Boranič kot Hercigonja 
ne prejemata dodatnih me-
sečnih nagrad za predsedova-
nje KS. Pri tretji KS je nekoli-
ko drugače.
Na Bizeljskem so svetniki mi-
nuli mandat delali zastonj, 
z januarjem pa so se rav-
no tako odločili za sejnine. 
Predsednik KS Bizeljsko Fran-
ci Kelher pravi, da so sejnine 
zahtevali svetniki, saj je kar 
nekaj svetnikov ponovno iz-
voljenih. 20 evrov na sejo pa 

Vse	več	krajevnih	skupnosti	
se	odloča	za	sejnine
POSAVJE – Po jesenskih lokalnih volitvah se je v javnosti že nekajkrat pojavilo vprašanje sejnin za člane in 
predsednike svetov krajevnih skupnosti. Predvsem predsedniki krajevnih skupnosti za svoje delo porabi-
jo zelo veliko časa, pa tudi potnih, telefonskih in drugih stroškov, ki so jih sicer ponekod že doslej dobili 
– vsaj delno – povrnjene, enotne ureditve, predvsem pa denarja za ta namen, pa ni. Ker je volontersko in 
zastonjsko delo vse bolj stvar preteklosti, se stvari vendarle premikajo. Še najdlje so po naših ugotovitvah 
v občini Sevnica, v krški in brežiški občini pa sejnine prejemajo le v nekaterih krajevnih skupnostih.

dobijo simboličnih 10 evrov 
na sejo. V ostalih 11 krajev-
nih skupnostih sejnin ne iz-
plačujejo, saj ocenjujejo, da 
bi  izplačevanje, četudi mini-
malnih sejnin, preveč stanj-
šalo že tako majhne krajevne 
proračune. Ponekod dobivajo 
določene stroške, predvsem 
potne, povrnjene zlasti pred-
sedniki svetov. 
Kot pravijo na občini Krško, 
je v pripravi pravilnik, ki bo 
krajevnim skupnostim dal 
pravico do izplačevanja se 
jnin krajevnim svetnikom in 
določil njihovo okvirno višino, 
vendar si krajevne skupnosti – 
zaenkrat – na ta račun ne mo-
rejo obetati dodatnega de-
narja, tako da pravilnik ne bo 
prinesel nič bistveno novega. 

Sevnica:	sejnine	
uvedli	v	večini	
KS
V sevniški občini so se z vpra-
šanjem sejnin krajevnih sve-

tnikov in predsednikov v za-
dnjih mesecih kar precej 
ukvarjali, med drugim tudi 
na občinskem svetu, kjer 
je občinska svetnica in nek-
danja predsednica sveta KS 
Blanca Meri Kelemina pre-
dlagala, naj predsednike kra-
jevnih skupnosti plačuje ob-
čina, saj po njenem mnenju 
delajo več kot občinski sve-
tniki in si zato zaslužijo pla-
čilo. Zadevo je nato obravna-
val Svet krajevnih skupnosti, 
ki ga sestavljajo predsedniki 

krajevnih skupnosti, ter spre-
jel priporočilo, naj krajevne 
skupnosti svojim predsedni-
kom izplačujejo tolikšno sej-
nino, kot jo dobijo občinski 
svetniki (176,78 evrov), sve-
tnikom pa tolikšno, kot jo do-
bijo člani odborov občinskega 
sveta (22,1 evra). občina je 
krajevnim skupnostim za ta 
namen namenila tudi nekaj 
več sredstev, natančneje 25 
tisoč evrov (nekdanjih 6 mili-

jonov SiT), krajevne skupno-
sti pa se lahko same odločijo, 
če bodo priporočilo upošte-
vale ali ne. Po naših podatkih 
so sejnine v skladu s priporo-
čilom uvedli v KS Sevnica, Kr-
melj in Šentjanž, v KS Blanca 
so sejnine zaokrožili navzdol 
na 170 evrov za predsednika 
in 20 evrov za člane sveta, v 
KS Loka so se odločili za 88,39 
evrov mesečne nagrade pred-
sedniku in 16,58 evrov sejni-
ne članom sveta KS, v KS Stu-
denec pa bo sejnine, kot je 
bila predlagana, deležen le 
predsednik sveta KS, člani pa 
jo bodo prihranili za skupen 
izlet. V KS Tržišče in Zabu-
kovje se – zaenkrat – še niso 
odločili za uvedbo sejnin, za 
KS Boštanj nismo uspeli pri-
dobiti podatkov, svet KS Pri-
mož pa se je oblikoval šele 
pred dnevi (glej okvir).

Suzana Vahtarič
Peter Pavlovič

Franci Kelher

V krajevni skupnosti Pri-
mož, ki je po številu pre-
bivalcev najmanjša v sev-
niški občini, so volitve 
članov sveta KS izvedli 
šele 4. februarja. oktobra 
lani, ko so sicer potekale 
lokalne volitve, enostav-
no ni bilo vloženih dovolj 
kandidatur. Zdaj so med 
osmimi kandidati vendar-
le izvolili sedem krajev-
nih svetnikov. To so: Drago 
Kozinc, Darko Lisec, Sil-
vo Vintar, Ladislav Zgonc, 
Alojz Rak, Božidar Metel-
ko in Brigita Udovč. Usta-
novno sejo so imeli v pe-
tek, 16. februarja, in za 
predsednika sveta KS izvo-
lili Silva Vintarja. 

ob sprejemanju proraču-
na občine Brežice v prvem 
branju je na minuli seji 
predsednica odbora za 
komunalno infrastruktu-
ro Vladka Kežman občin-
ske službe pozvala, da od 
krajevnih skupnosti prido-
bijo podatke, kateri sveti 
plačujejo sejnine svojim 
članom in koliko. odbor 
zahteva, da se to vpraša-
nje uredi za vse krajevne 
skupnosti enako. in sicer v 
smislu – vsem enak znesek 
ali nikomur nič. 

Meri Kelemina

Jožica Mikulanc
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Ne glede na to, da je bil sev-
niški zdravstveni dom leta 
1971 zgrajen po tedanjih so-
dobnih in strokovnih stan-
dardih, se je kaj kmalu za-
radi vse večjih potreb po 
zdravstvenem varstvu ob-
čanov, pa tudi zaradi razvo-
ja same zdravstvene stroke, 
začela pojavljati prostorska 
stiska. Slednjo so najprej re-
ševali s prizidkom na prosto-
ru začasnega skladišča bla-
govnih rezerv, kjer so leta 
1995 opremili prvo nadstro-
pje, pet let kasneje so ure-
dili v kletnih prostorih fizio-
terapijo, z dokončanjem del 
na ureditvi prostorov v drugi 
etaži konec minulega leta, 
pa so investicijo v „hišo 
zdravja za vse Sevničane“, 
kakor jo je poimenoval di-
rektor Groboljšek, spra-
vili v celoti pod streho. Na 
800 m2 novih dodatnih po-

„Hiša	zdravja	za	vse	Sevničane“
SEVNICA – V sredo, 7. februarja, so direktor Direktorata za zdravstveno varstvo Janez Remškar, glav-
na medicinska sestra Vladimira Tomšič, direktor Zdravstvenega doma Sevnica Božidar Groboljšek in sev-
niški župan Kristijan Janc predali namenu prizidek sevniškega zdravstvenega doma. Od dobrih 884.660 
evrov vredne investicije sta Občina Sevnica in Zdravstveni dom zagotovila polovico sredstev, preosta-
li del pa ministrstvo za zdravje.

vršin so preselili diagnostič-
ni laboratorij, otroški in šol-
ski dispanzer, svoj prostor je 

dobila tudi patronažna služ-
ba, ambulanta splošne me-
dicine, v nove prostore pa 
so med drugim poleg uprave 
umestili tudi predavalnico z 
najsodobnejšimi didaktični-

mi pripomočki za zdravstve-
no vzgojno delo. 

ob ureditvi še enega vhoda v 
Zdravstveni dom, s čimer so 
sprostili parkirišče pred sta-
rim delom objekta, so vgra-
dili tudi notranje dvigalo, s 
katerim bo poslej omogočen 

Direktor Božidar Groboljšek, Janez Remškar iz ministrstva 
za zdravje in župan občine Sevnica Kristijan Janc

LeSKoVeC Pri KrŠKeM - Člani Kulturnega društva Leskovec 
pri Krškem so se 9. februarja zbrali na rednem letnem obč-
nem zboru, kjer so opravili »revizijo« dela za minulo leto in 
zastavili načrte za prihodnost.
Po besedah predsednika društva Janeza Kerina so v letu, ki je 
za njimi, izvedli vse planirane aktivnosti in projekte. Pri tem 
je izpostavil le nekatere odmevnejše, s katerimi so se člani 
Kd predstavili na območju Posavja in dolenjske, s svojo gle-
dališko skupino in predstavo „Štirje letni časi“ pa so gostova-
li celo v Nemčiji.
Uspešno so izpeljali tri sedaj že tradicionalne prireditve, in si-
cer Pomlad prihaja, anine večere in Martinovanje pod kozol-
cem. aktivne so bile tudi posamezne sekcije. Tako je otroška 
gledališka skupina pripravila dve predstavi, musical »Planet 
veselja« in »Zlati storži«, s katerima so imeli kar 16 nastopov. 
Zelo aktivna je bila foto sekcija, ki se v zadnjem času rada 
preimenuje kar v „Fotoolpo“. Člani slednje so pripravili 10 
razstav, s katerimi so gostovali po različnih lokacijah v Krškem 
in Leskovcu ter po Sloveniji. Člani literarne sekcije pa so se 
predstavili na samostojnem literarnem večeru. 
V društvu so si enotni, da na lovorikah in preteklem delu ni 
dobro počivati, zato so si tudi za leto 2007 zadali obsežen 
program. Uvod v slednjega bo že 2. in 3. marca opravila  gle-
dališka skupina s komedijo »dohodnina«, ki bo premierno iz-
vedena v oŠ Leskovec. Tja, kakor tudi na ostale prireditve 
Kulturnega društva Leskovec pri Krškem v letu 2007, pa vas 
člani društva vabijo že sedaj. 

Nov program za novo sezono

LiSCa - V sredo, 14. febru-
arja, je na Lisci potekal de-
lovni sestanek, na katerega 
so bili povabljeni doseda-
nji podpisniki »partnerske 

pogodbe za oživitev Lisce«. 
Tako so se na srečanju zbra-
li: župana Kristijan Janc in 
župan Franc Zdolšek, direk-
torica občinske uprave San-
dra Barachini ter podžupan 
Jože Senica, predstavniki 
Planinskega društva Lisca iz 

Partnerska pogodba za Lisco
Sevnice s predsednikom Jo-
žetom Prahom, predstavni-
ka Zavoda KŠTM Matej Im-
perl z direktorico Petro 
Pozderec ter sedanji na-

jemnik Tonč-
kovega doma 
Tone Kozmus. 
osrednji na-
men srečanja 
je bil dopolni-
tev in podpis 
partnerske po-
godbe za oživi-
tev Lisce.
Pogovor v pri-

jetnem okolju 
je potekal konstruktivno v 
smeri iskanja izboljšave ob-
stoječega stanja. oživitev 
Lisce je obsežen, zahteven 
in večleten projekt, h kate-
remu je potrebno pristopiti 
po premišljenih in postopnih 
korakih. Udeleženci so pre-

dlagali, da se ustanovi pro-
jektna skupina, ki jo bodo 
sestavljali predstavniki ude-
leženih strani. Člani projek-
tne skupine bodo zagovarjali 
in prispevali zamisli, more-
bitne zahteve in želje par-
tnerjev za oživitev Lisce. 
Tako bodo skozi kompromi-
se in dogovore določili idej-
ne cilje, ki bodo osnova za 
izdelavo celovitega strokov-
nega projekta. dogovorjen 
projekt bo določal pravno 
obliko nosilca projekta, do 
takrat pa bo nadaljnje aktiv-
nosti vodila projektna skupi-
na z Zavodom KŠTM Sevnica 
na čelu. 

(vir: KŠTM Sevnica)

Udeleženci srečanja na Lisci

TrŠKa gora – Tereziji, ki je luč sveta zagledala na Zame-
škem in so jo krstili v škocjanski farni cerkvi, je vpisan kot 
rojstni obenem pa tudi krstni datum 25. januar 1915. V dru-
žini je bilo pet otrok, tri sestre ter dva brata. Mati je bila 
kuharica v znani gostilni Vindižar. Terezija pa je postala go-
spodinja, ko se je pri 24 letih poročila, nato rodila tri otro-
ke, se z družino preselila v Kostanjevico, potem v Krško in 

leta 1961 na Trško goro. oba z možem, rodil se je leta 1918, 
sta dočakala visoko starost. Zaposlen je bil na elektru, nato 
pri kamnoseku, pokojnino pa je dočakal kot varnostnik v 
NeK. Pred tremi leti je postala vdova. Sin ivan si je ustvaril 
družino v Ljubljani in ima hčerko ter sina, pa tudi že 13-le-
tnega vnuka in 10-letno vnukinjo. Hčerka Štefka živi v No-
vem mestu, ima dve hčerki ter 8-letno vnukinjo in 5-letnega 
vnuka, tako je Terezija Luzar že prababica. Zadnjih sedem 
let je na invalidskem vozičku, odkar pa ji je umrl mož, za-
njo izmenično skrbita oba otroka. gospa častitljivih let ima 
sicer nekaj težav s spominom. Kljub temu je izdala svoj ži-
vljenjski moto, kako dočakati 92 let ter zbranim, ob tej pri-
ložnosti so jo obiskale predsednica Ko rK Krško desni breg 
Danica Lončar in Anica Šribar ter predsednica sveta KS me-
sta Krško Jožica Mikulanc, povedala, da je potrebno iti 
samo naprej in se prav nič ozirati v preteklost. 

M. Kalčič M.

Samo	naprej	in	nič	nazaj

92-letna Terezija Luzar s sinom in snaho.

dostop do vseh prostorov v 
vseh etažah tudi invalidnim 
in ostalim težje gibljivim 
osebam. „S tem, ko so se 
nam izboljšali delovni pogo-
ji, bomo lahko še bolje de-
lovali v prid vsem nam“, je 
z zadovoljstvom dejal ob 
otvoritvi direktor Božidar 
groboljšek, in ob tem pou-
daril, da si upa z vso odgo-
vornostjo in ponosom tudi 
trditi, da so zaposleni v sev-
niškem Zdravstvenem domu 
tako strokovno kot po člove-
ški plati med najbolje orga-
niziranimi institucijami pri-
marnega varstva v Sloveniji. 
Svečano otvoritev in ogled 
novo urejenih prostorov so 
s pesmimi popestrili pevci 
okteta Jurij dalmatin, z re-
citali in skeči pa učenke in 
učenci osnovne šole Savo 
Kladnik.

Bojana Mavsar  

Pestro	v	Karizmi
KrŠKo - Karizma  Krško je v 
letu 2007 pričela delovati s 
polno paro. Tudi letos vsak 
torek ob 17. uri prireja-
jo „otroške urice“, enkrat 
mesečno ob četrtkih poto-
pisna predavanja »S Kariz-
mo okoli sveta« ter enkrat 
mesečno ob nedeljah živo 
glasbo »Za sproščen zače-
tek tedna«. Poleg tega se 
v prihodnosti obetajo vo-
dene degustacije z vrhun-
skimi strokovnjaki na svo-
jem področju, že sedaj pa 
ponujajo gostom brezplač-
no in neomejeno uporabo 
brezžičnega interneta. o 
aktivnostih v lokalu lahko 
izvete več na www.kariz-
ma-on.net.  D.D.

BreŽiCe – Takšen je naslov fotografske razstave, ki so jo v 
sredo, 14. februarja, odprli v klubu MC Brežice. Maja Soko-
lič in Gregor Podvinski sta na živo rdeči dvosed in pred foto-
grafski objektiv postavila trideset brežiških parov in družin, ki 
jim beseda ljubezen ni tuja, pa tudi otvoritev razstave v Mla-
dinskem centru Brežice je potekala na valentinovo, v zname-
nju ljubezni in rdeče barve. Na fotografijah so ljudje, ki jih 
vsak dan srečujemo, jih pozdravimo, ogovorimo ali pa  gremo 

samo mimo njih. Na slikah niso le someščani, znanci, prijate-
lji, temveč tudi trideset trenutkov ljubezni in iskric v očeh, ki 
tudi po letih preizkušenj ne ugasnejo.
Za ˝piko na i˝ je poskrbel trio as bruxas fatalis – fatalne ča-
rovnice, ki so s čarobnimi zvoki sambe, bossa nove in tanga še 
bolj naelektrile ozračje v klubu. ivana, Carmen in gordana, 
tri izvrstne glasbenice, so z energičnimi zvoki harmonike, ki-
tare in petjem spravile v gibanje celoten klub.  N.Z.

V Valentinovem objemu

Utrinek z otvoritve razstave

DARILA ZA VSAKO PRILOŽNOST

Ko pust prežene zimo, domala v vsak dom že vstopi 
pomlad. Pomlad čas novega rojstva narave, čas 
najlepših dogodkov, ki obeležujejo leto… To je čas, ko 
se poveča število porok, rojstev in drugih praznikov, ki 
imajo posebno težo. Da se tudi v času, ko morate 
nekoga obdariti, da ne bi bilo zadrege, smo poskrbeli v 
prodajni galeriji Ambienta  v Krškem. V ponudbi 
Ambiente lahko izbirate med darili, ki pomenijo 
pozornost in med tistimi, ki jih ljudje nosimo v svojih 
srcih in spremljajo tudi bodoče rodove. Darila, ki jih 
izberete v Ambienti nosijo poseben pečat tradicije 
slovenstva, prestiža in ponosa. Darila podarjena iz  
Ambiente imajo svoje zgodbe imajo dotik tistih, ki so jih 
izdelali in kar je najpomembneje – dotaknejo se vseh 
tistih, ki so jim namenjena. 

NAJLEPŠA SLOVENSKA DARILA 
V AMBIENTI V KRŠKEM.
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BreSTaNiCa – V soboto, 10. februarja, je v cerkvi Lurške Ma-
rije v Brestanici potekalo drugo srečanje Kolpingovih družin 
Slovenije. Tudi letos se je romanja v slovenski Lurd udeleži-
lo lepo število romarjev, predvsem iz štajerskega in koroške-
ga konca. Za uvod je vsem zbranim nekaj besed o sami bazili-
ki spregovoril domači župnik Jože Špes. Svečano bogoslužje je 
vodil bivši kaplan v Brestanici, „oče“ kar dveh Kolpingovih dru-
žin v Posavju, sedanji artiški župnik Janez Turinek. Somaševa-
la sta še nekdanji kaplan Marjan Plohl (sedaj župnik v Kotljah) 
in trenutni kaplan Matej. Vse zbrane je pozdravila predsedni-
ca Kd Brestanica Jožica Stopar. Med romarji je bil tudi pred-
sednik Kolpingovega združenja Slovenije Franjo Šauperl, ki je 
vse zbrane nagovoril, naj bo njihova glavna prošnja na roma-
nju usmerjena k razglasitvi bl. adolfa Kolpinga – apostola de-
lavcev, kakor ga nekateri imenujejo – za blaženega. Po konča-
nem obredu je sledilo prijetno druženje v učilnici župnišča. 
gostje so se pogreli ob toplem čaju, poklepetali in se poslad-
kali s pecivom, ki so ga pripravile članice Kd Brestanica.  S.B. 

Kolping	v	slovenskem	Lurdu
STraŽa Pri KrŠKeM - Manjša 
skupina stanovalcev dUo impo-
ljca pod vodstvom vodje mizar-
ske delavnice Alojza Štojsa in 
pomožne delavne terapevtke 
Tatjane Tomažin je 31. janu-
arja obiskala jaslice pri družini 
Kerin na Straži pri Krškem. iz-
redno lepo narejene jaslice so 
zahtevale ker precej natančno-
sti, da ne govorim o času, ki so 
ga potrebovali za izdelavo. Pre-
senetila nas je tudi izredna go-
stoljubnost mame Milene in 
polno obložena miza domačih 
dobrot. Ni manjkalo niti doma-
čega kruha, pečenega v krušni 
peči iz neprečiščenega pšenič-
nega zrnja, domačih klobas, 
okusnega sira ter sladkarij vseh 
vrst. Kot stanovalec dUo impo-
ljca sem bil že na mnogih revi-
jah pevskih zborov, srečanjih 
domov, raznih piknikih in dru-
gih prireditvah, vendar sta me 
domačnost in harmonija, ki vla-
data pri Kerinovih, res presene-
tila. Ko smo se na koncu hoteli 
zahvaliti mami Mileni, je samo 
odmahnila z roko in dejala na 
pol nasmejana: „Kaj bi se za-
hvaljevali, samo da je in ostane 
zdravje pri hiši“. Zamislil sem 
se ob teh besedah, kajti da-
nes slišiš kaj malo takih besed 
od tako preprostih ljudi, kot so 
Kerinovi. 

Franko Pellaschier, 
DUO Impoljca

Obisk jaslic pri 
KerinovihSeVNiCa - V pritličju gradu 

Sevnica že nekaj mesecev po-
tekajo dela. Ko bodo dela na 
zunanjosti gradu zaključena, 
bo vrata odprla grajska ka-
varna, katere najemnik je Do-
linšek Martin ml.. obiskovalci 
bodo tam lahko uživali v ču-
dovitem razgledu, ob prijetni 
glasbi na kavici ali manjši sla-
ščici. ob večerih bodo na graj-
sko pobočje vabili soji sveč 
in bakel ter tematski večeri 
umirjene glasbe. grad bo za-
živel v polnem pomenu bese-
de, saj bo poleg ogleda bogate 
notranjosti gradu – muzejskih 
in galerijskih zbirk - na voljo 
tudi gostinska ponudba, vino-
teka in zeliščnica. 

(vir: KŠTM Sevnica)

Grajska kavarna
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SeNoVo – Sredi januarja je bil na 
Senovem pod okriljem občinskega 
odbora stranke SLS Krško ustano-
vljen podmladek SLS stranke, po-
imenovan Nova generacija. Udele-
ženci ustanovnega sestanka so za 
predsednika Nove generacije iz-
volili Simona Čižmeka (na sliki), 
tajniška dela pa bo vodila Petra 
Libenšek. Ustanovitve so se udele-
žili tudi župan občine Krško Franc 
Bogovič, tajnik krške SLS Janez 
Avguštin in predsednik Krajevne skupnosti Senovo Vlado 
Grahovac, član Sveta Nove generacije Bor Zagorc in Marko 
Gasser, predsednik Nove generacije SLS Železniki.   B. M.

Ustanovljena Nova generacija 
SLS	Krško

raKa - Novoustanovljeno Turistično društvo Lovrenc raka, ki 
se zavzema za spodbujanje in ozaveščanje domačega preb-
ivalstva za sodelovanje pri turističnem razvoju kraja, urejan-
ju okolja, krepitvi turistične kulture, posebno gostoljubnos-
ti, varovanju stare arhitekture dediščine in naravnih vrednot, 
poznavanju zgodovinskih in turistično zanimivih informac-
ij kraja, se je želelo kraju in okolici predstaviti na nekoliko 

drugačen način. Slovenski kulturni praznik je bil tako kot na-
lašč priložnost, da za domačine in okoličane pripravi koncert. 
Tako so v četrtek, 8. februarja, v cerkvi sv. Lovrenca na raki 
gostili glasbeno skupino, ki ima za seboj že skoraj štiri deset-
letja uspešne kariere - New Swing Quartet. do zadnjega ko-
tička napolnjena cerkev na raki je tako odmevala v prijetnih 
zvokih spiritualov, džez in gospel glasbe. Sicer pa so se pova-
bilu na koncert poleg domačinov odzvali tudi župani in pred-
stavniki domače in sosednjih občin, predsednik in člani raške 
in sosednjih krajevnih skupnosti, predstaviki številnih okoliških 
društev in donatorji. New Swing Quartet je tako na prazničen 
dan vsem prisotnim na enega najlepših načinov približali lepo-
to bogu predanih pesmi iz cerkva ameriškega juga, Turistično 
društvo Lovrenc raka pa obljublja, da bo slovenski kulturni 
praznik ostal dan, ko bodo na raki tradicionalno pripravljali 
dogodke namenjene ljubiteljem glasbe in kulture. 

Sonja Pajk

gre za najstarejšo prodajal-
no na desnem bregu mesta 
Krško, saj je bil „Market 1“ 
kot enota Trgovinskega pod-
jetja Preskrba Krško odprt na 
naslovu Cesta krških žrtev 44  
že leta 1967. Kakor pojasnju-
je Tanja Durin iz Poslovnega 
sistema Mercator, so odhodi 
drugih trgovcev, pa tudi pre-
selitev ustanov, kot so zdra-
vstveni dom, lekarna in glas-
bena šola, v tem delu mesta 
občutno zmanjšali pretok lju-
di, posledično pa tudi prome-
ta. Prodajalni v prid na tej lo-
kaciji tudi ne govori ureditev 
prometa, saj je ulica zapr-
ta za promet, dostavo blaga 
pa je zaradi pogosto zapar-
kiranega parkirišča na zadnji 
strani objekta otežena. enoto 
Market 1 so sicer v PS Merca-
tor skušali oddati v franšizo, 
a neuspešno, nakar so skušali 
rentabilno poslovanje zagoto-

New Swing Quartet na Raki

„Najboljši	sosed“	ne	bo	več	sosed
KRŠKO – Potem ko se je v preteklih letih iz starega mestnega jedra Krškega izselilo kar nekaj manjših pa 
tudi večjih trgovcev in ustanov, predvsem na obrobje, kjer so zrasli trgovinski centri, zdaj odhaja ozi-
roma konec meseca februarja zapira samopostrežno prodajalno tudi Poslovni sistem Mercator.

viti s prilagojenim odpiralnim 
časom prodajalne, in sicer od 
8.ure zjutraj do 16.ure po-

poldan: »V enoti so zaposlene 
tri prodajalke«, pravi durino-
va, »od tega sta v mesecu ja-
nuarju zboleli kar dve, in ker 
nadomestila nismo mogli za-

gotoviti v celoti, smo obrato-
valni čas začasno skrajšali še 
za dodatni dve uri«, kar po-

meni, da je prodajalna odpr-
ta v zadnjem mesecu samo še 
do 14.ure. Po zaprtju Marke-
ta 1 v starem mestnem jedru 
z 28. februarjem bodo zapo-

BreŽiCe - Knjižnica Brežice je v četrtek, 15. februarja, v go-
ste povabila svetovno popotnico Andrejo Jernejčič. otrokom 4. 
razredov osnovnih šol artiče, Brežice, Cerklje ob Krki, dobova 
in Pišece je skozi zanimivo in razgibano potopisno predavanje 
predstavila obleke sveta. ob diapozitivih in ob spremljavi tradi-
cionalne glasbe so otroci skupaj z andrejo odpotovali na različne 
konce sveta. Že na začetku predavanja je udeležence pritegni-

la k sodelovanju tako, da je nekatere povabila, naj se obleče-
jo v oblačila in nadenejo pokrivala, značilna za države, ki jih je 
predstavljala. 
otroke je oblekla v tradicionalna oblačila Tunizije, indije, in-
donezije, egipta, Bolivije, Mehike, ekvadorja, Peruja in nekate-
rih drugih držav. Tako so otroci spoznali galabejo, tradicionalno 
oblačilo, značilno za egipt in Tunizijo, oblačila trebušnih plesalk, 
naučili so se obleči sari, oblačilo, značilno za indijo, predstavila 
je pončo, spoznali so tradicionalna pokrivala klobuk, sombreros 
in turban in izvedeli še veliko zanimivega.  
S seboj je prinesla tudi kamelji rep in otrokom povedala, da do-
tik repa prinaša srečo. Z dotikom repa in navdušeni nad predava-
njem so otroci knjižnico zapustili bogatejši z novim znanjem.

Potopisno predavanje 
v	Knjižnici	Brežice

slene prerazporedili na delov-
na mesta v druge Mercatorje-
ve enote.

grenak priokus, da so sredi 
mesta pozabljeni in odrinje-
ni od sveta, pa kajpak osta-
ja prebivalcem tega dela me-
sta. Predvsem starejšim, še 
posebno tistim, ki so brez 
osebnega prevoza in ki bodo 
z mestnim avtobusom po kro-
žni vožnji skozi celo mesto in 
„predmestje“ porabili tri ure, 
da si bodo lahko na drugem 
koncu mesta kupili kos gove-
dine za juho. To pa resnici na 
ljubo veletrgovcev v tržnih 
časih ne gane, žal pa tudi ne 
občinskih struktur in zasebnih 
lastnikov prostorov, ki z naje-
mninami potencialne proda-
jalce kvečjemu odganjajo in 
ne pritegujejo v vedno bolj 
prazno mestno jedro.

Bojana Mavsar

Celoletne aktivnosti se bodo 
odvijale v smeri priprave 
omenjene pešpoti, ki bo po-
tekala iz Bizeljskega, mimo 
Hribčka, preko orešja do bi-
zeljskega gradu. aprila orga-
nizirajo tradicionalni pohod 
po prvi in junija po drugi peš-
poti.
Že maja bodo ob dnevu par-
kov v Bavarski hiši v Podsre-
di pripravili razstavo »rastli-
ne z izročilom«, ki je še en 
»otrok« prizadevne častne 
članice Marije Sušnik, pra-
vi predsednica društva Vesna 
Kunej. Lani maja je namreč 
ob pomoči društva predsta-
vila »etnografsko zbirko treh 
generacij«. 
Z novomeškim zavodom za 

Lepote kraja - s sprehodi po 
pešpoteh
BIZELJSKO – Turistično društvo Bizeljsko letos načrtuje odprtje že tretje peš-
poti, ki bo povezale dosedanji, odprti v minulih dveh letih. »Pot k repnicam« 
in »Vidova pot« se bo tako nadaljevala še z »Grajsko potjo«, vse tri pa bodo 
popotnike popeljale po bizeljskih gričih in tamkajšnjih znamenitostih. Pešpo-
ti obelodanijo tudi s predstavitvenimi zloženkami. 

varstvo kulturne dediščine se 
bodo trudili ohraniti in obno-
viti »Lusthaus«. gre za osem-
kotno hišico nekdanje grajske 
gospode med samimi vinogra-
di na razgledni točki nad cen-
trom kraja. Ker gre za ob-
činsko last, so lani pridobili 
dovoljenje župana, da očisti-
jo njegovo okolico in sanira-
jo streho. To prizadevanje sta 
na občnem zboru društva poz-
dravila tudi predsednik ob-
činske turistične zveze Tone 
Jesenko in direktor Kozjan-
skega parka Ivo Trošt.  Pomoč 
je obljubil tudi prisoten pred-
sednik domače krajevne sku-
pnosti Franci Kelher, vsa dru-
štva pa so na njegovo pobudo 
letos že pripravila bogat plan 

prireditev. 
Nadaljevali bodo lani zasta-
vljene aktivnosti, izpeljane 
ob dnevih evropske kulturne 
dediščine; pohod z baklami z 
Lusthausa in otroško kolonijo 
z razstavo. Z domačimi osnov-
nošolci bodo nastopili marca 
na sejmu počitnic. Vmes se bo 
treba lotiti urejanja kraja in 
zasaditve rož v središču in na 
avtobusnih postajališčih. 
Posvetili se bodo urejanju 
prostorov društva v zadru-
žnem domu, kjer so lani fi-
nančno sodelovali pri obnovi 
strehe, letos pa bi radi pre-
novili še vsaj del notranjosti 
in nabavili stole, s katerimi bi 
zamenjali neudobne klopi. 

S.V.

Na občnem zboru Turističnega 
društva (Td) Sromlje, ki je bil 
tudi volilni, so se predsednici 
Anici Kranjčič zahvalili s po-
novno izvolitvijo. Novo - staro 
predsednico in upravni odbor 
čaka že ustaljeno delo razde-
ljeno v akcije in projekte.
V minulem letu so začeli po-
stopek urejanja ajdovske 
jame, pripravili dokumenta-
cijo in pridobili začetna sred-
stva. Z ureditvijo same jame 
bodo pričeli letos, saj želi-
jo jamo na Silovcu vključi-
ti v bogato turistično ponud-
bo kraja. 
V marcu tradicionalno orga-
nizirajo materinski dan, zač-
nejo pa tudi s številnimi či-
stilnimi akcijami. Lani so jih 
izvedli šest, urejali so okoli-
co, sadili rože pri avtobusnih 
postajališčih, smerokazih in 

Zagnani in uspešni
SROMLJE – Tamkajšnje turistično društvo je v zadnjih letih izredno aktivno. 
Njihovo delo je poplačano tudi z lanskim 2. mestom v občinskem in 2. me-
stom v regijskem merilu akcije »Moja dežela, lepa in gostoljubna«. Z dosežki 
narašča tudi članstvo. Predsednik Turistične zveze Slovenije Marjan Rožič je 
devetim članom podelil bronaste znake.

javnih objektih ter čistili 15 
km sromeljske pešpoti. Na 

pešpoti so s prenovljeno zgi-
banko jeseni gostili okoli 800 
obiskovalcev na petem tradi-
cionalnem pohodu. 
Težave pa jim povzročajo 
smeti sosedov, saj imajo ob 

bizeljsko sremiški vinsko turi-
stični cesti kar nekaj lastnih 
zabojnikov, kjer pridno sme-
tijo sosedje iz drugih krajev-
nih skupnosti, kjer že ima-
jo individualen odvoz smeti. 
Zato bodo letos poskušali re-
šiti tudi to zagato, prisotni so 
zagovarjali individualen od-
voz smeti in umik zabojnikov.
ob tem urejajo svoj prostor 
za delovanje društva, ki v za-
dnjih letih pridobiva na član-
stvu. Zdaj jih štejejo že okli 
180. 
Na občnem zboru zbrane 
predstavnike tudi vseh osta-
lih društev v krajevni sku-
pnosti so s pesmijo pozdravili 
domači ljudski pevci in Mo-
ški pevski zbor Sromlje, ki je 
lani obeležil 30-letnico delo-
vanja. 

S.V.

Anica Kranjčič

PoSaVJe - Služba Vlade rS za 
lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko je podala po-
zitivno mnenje k Predlogu 
regionalnega razvojnega pro-
grama regije Posavje 2007 – 
2013, ki ga je pripravila re-
gionalna razvojna agencija 
Posavje v sodelovanju z zu-
nanjimi sodelavci. Struktu-
ra celotnega programa, tako 
strateški kot programski del, 
je zelo dobro pripravljen in 
bi lahko po besedah Službe 
Vlade rS predstavljal vzorčni 
primer po strukturi, natanč-
nosti predstavljenih podatkov 
in primarni tabelarni obliki. 
Program natančno oprede-
ljuje potrebe in vključuje 
vse deležnike razvoja regije. 
Kvalitetna je tudi analiza sta-
nja. Cilji programa predvide-
vajo ustvarjanje dinamičnega 
gospodarstva, nova delovna 
mesta, vzpostavitev povezo-
vanja med gospodarstvom in 
izobraževanjem, zagotovi-
tev visoke kvalitete bivanja 
na osnovi uravnoteženega ra-
zvoja, ohranitev poseljenosti 
podeželja, zagotovitev kva-
litetnega socialnega, zdra-
vstvenega in strpnega druž-
benega okolja in zagotovitev 
podpore za uspešno pripra-
vo in vodenje projektov ter 
učinkovito črpanje evropskih 
sredstev vsem nosilcem pro-
jektov. glede na kriterije je 
regionalni razvojni program 
regije Posavje sprejet brez 
popravkov.

Razvojni 
program 
Posavja

INFORMATIVNA ODDAJA

od torka
do torka
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SeVNiCa - Učenka glasbene šole Sevnica Anja Drstvenšek je 
3. februarja na državnem tekmovanju slovenskih citrarjev, ki 
je potekalo v glasbeni šoli Nazarje, zasedla prvo mesto in 
prejela zlato priznanje v 1.a kategoriji. Čestitamo mladi glas-
benici in njeni mentorici Jasmini Levičar (na fotografiji).

Uspeh mlade sevniške 
citrarke

LeSKoVeC Pri KrŠKeM – V ne-
deljo, 11. februarja, je v oŠ 
Leskovec potekala dobrodelna 
prireditev ob svetovnem dne-
vu bolnikov, ki jo je pripravilo 
Krščansko bratstvo bolnikov in 
invalidov. Bratstvo, ki želi bol-
nikom in invalidom omogočiti, 
da bi do zadnjega izrabili svo-
je talente, ki so jim v njiho-
vem načinu življenja še osta-
li, je sredi prejšnjega stoletja 
zasnoval francoski duhovnik 
Francois Henry, v Sloveniji pa 
deluje od leta 1973. Na to-
kratni prireditvi so sodelova-
li pevki Nuša Derenda in Joži 
Kališnik, harmonikar Božo 
Matičič, ljudski pevci Pšenič-
ni klas z Viher, humorist Janez 
Hafner in ansambel Pogum. 
ob tej priložnosti je potekala 
tudi predstavitev šeste knjige 
Janje Blatnik iz drenovca pri 
Leskovcu, naslovljena „iz pe-
kla nazaj v zemeljski raj“. av-
tobiografske črtice in pesmi iz 
knjige je brala Darinka Slano-
vec, prireditev pa povezovala 
Vidka Kuselj.  P.P.

Ob svetovnem 
dnevu bolnikov

BLaNCa - ob zaključku večer-
nega pogovora, ki je konec 
januarja potekal na Blanci (o 
njem smo poročali v prejšnji 
številki Posavskega obzorni-
ka) je Toni Gašperič pozval 
vse prisotne, naj sodelujejo v 
človekoljubni akciji, v kateri 
lahko z zaznamkom v svojem 
zdravstvenem kartonu ob 
svoji smrti darujejo svoje še 
vitalne organe ter tako rešijo 
in podaljšajo življenje neko-
mu drugemu. Toniju gašpe-
riču sta pred leti odpovedali 
obe ledvici in nekaj let se je 
moral voziti v dializni center, 
kar ni bila najbolj prijetna iz-
kušnja. Nekega dne se je po-
nudila priložnost, da dobi 
ledvico neznanega daroval-
ca. Transplantacija je uspela 
in danes živi s tujo ledvico, 
v mislih pa se vedno znova 
zahvali neznanemu daroval-
cu, ki mu je omogočil kvali-
tetnejše življenje.  S. R. 

Poziv k darovanju 
organov

VeLiKe MaLeNCe - Stari gostilni Prah s stoletnim izročilom v 
Velikih Malencah so dali nov polet. Bogato izročilo gostilne 
prehaja iz roda v rod, današnjo podobo pa je poslopje dobi-
lo leta 1917, ko so se tu ustavljale poštne kočije s konjskimi 

vpregami na poti proti Zagrebu in obratno. gostilna je bila 
prenovljena leta 1998, lani pa dozidana in razširjena. Pri-
dobila je restavracijo z 80 sedeži, odprto kuhinjo z velikim 
ognjiščem za jedi z žara in ražnja ter iz pod »peke«. odpr-
to ognjišče omogoča domačnost, gostom pa hkrati pogled na 
pripravo jedi. K domačemu okolju in svojevrstnemu užitku pa 
svoje prispeva tudi bližina dolenjske lepotice Krke. Na začet-
ku novega obdobja Stare gostilne Prah obljubljajo, da bodo 
storili vse, da bodo njihovi gostje zadovoljni s kulinarično po-
nudbo. Tako ne bodo pozabili na jedi iz domače zakladnice, 
hkrati pa držali korak s trendi aktualne evropske kuhinje. ob 
petkih in sobotah zvečer poskrbijo tudi za dalmatinsko, ci-
gansko in starogradsko glasbo s pomočjo tria Štimung. Sicer 
pa lahko poleg kulinaričnih dobrot gostom ponudijo še aktiv-
no preživljanje prostega časa; imajo urejene kolesarske poti, 
nudijo možnosti jezdenja, vožnje s kajakom ali kanujem, lju-
bitelji pohodništva pa se lahko podajo v okoliško hribovje. 

B. Kunej

Novo obdobje Stare gostilne 
Prah

Po podatkih dUrS-a je bilo 
na področju celotne države v 
letu 2004 takih nakupov 443, 
leta 2005 že 642 in leta 2006 
kar 740. Največ nepremičnin 
je bilo kupljenih na območjih 
davčnih uradov Koper, Mur-
ska Sobota, Nova gorica in 
Kranj. 
od 1825 prodanih nepremič-
nin jih je skoraj 90 odstotkov 
v novi lasti državljanov eU. 
Slovenija je kot kaže najbolj 
zanimiva državljanom Veli-
ke Britanije, ki so v tem času 
kupili 724 nepremičnin, sle-
dijo italijani (429), avstrijci 
(225), Nemci (197), irci (57), 
Francozi (42), Nizozemci 
(34), Švedi (25) Belgijci (15) 
ter drugi v manjšem številu.
Med Neevropejci se za naše 
nepremičnine zanimajo tudi 
državljani Zda, ki so kupili 31 
nepremičnin, manjše število 
pa še državljani Kanade, av-
stralije, islandije, Švice in Li-
echtensteina. 
Po področjih davčnih ura-
dov je v last tujcem največ 
nepremičnin prešlo na kopr-
skem (373), sledijo mursko-

Tujci	nas	kupujejo,	mar	ne?
SLOVENIJA, POSAVJE – Od vstopa Slovenije v EU 1. maja 2004 je zaradi možnosti neomejenega nakupa 
nepremičnin s strani državljanov EU interes le-teh za nakup močno narasel in po podatkih Davčne upra-
ve RS (DURS) iz leta v leto raste. Do konca minulega leta so tujci v Sloveniji kupili 1825 nepremičnin. 
Čeprav Posavje tujcem ni izrazito zanimivo, je 58 domačij dobilo lastnike iz tujine. 

soboško (338), novogoriško 
(290), kranjsko (263), nato 
pa mariborsko (108), lju-
bljansko (100), celjsko (96), 
ptujsko (70), brežiško (58), 

novomeško (41) in postojnsko 
(38). Na ostalih področjih je 
manj zanimanja.
Na Primorskem največ naku-
pujejo italijani, v okolici Nove 
gorice  pa angleži, ki imajo 
radi še področje gorenjske in 
Prekmurja. Na območju Ce-
lja so poleg angležev najpo-
gostejši kupci Nemci, ki radi 
kupujejo še v Kopru, na ob-

močju Prekmurja in območju 
Maribora. avstrijci pa izbirajo 
med nepremičninami v Prek-
murju, na območju Maribora, 
Kopra in Ptuja.  

o nekih trendih zanimanja 
za nakupe slovenskih nepre-
mičnin se po opozorilu dUrS-
a zaradi kratkega obdobja ne 
more govoriti. a podatki ka-
žejo, da se zanimanje za naše 
nepremičnine v Veliki Britani-
ji povečuje, v avstriji in Nem-
čiji pa upada. Pri italijanih je 
zanimanje upadlo leta 2005, 
lani se je spet povečalo. 

glede na slovenske zapušče-
ne domačije pa lahko sluti-
mo, da bo tovrstnih nakupov 
še več. Tujci poleg zanje niz-
kih cen nepremičnin in adap-

tacije objektov cenijo tudi še 
dokaj neokrnjeno slovensko 
naravo. Zaenkrat pa je manj-
še število tistih, ki tu živijo, 
večina objekte prenavlja in 
uporablja za dopustniške dni 
z namenom, da nekoč tu tudi 
živijo. Suzana Vahtarič 

V Posavju nismo izjema, 
saj je bilo tujcem proda-
nih 58 nepremičnin; na kr-
škem področju 28, sevni-
škem 20 in brežiškem 10. 
angleži so jih skupaj kupi-
li 25; na sevniškem 10, na 
krškem 8 in na brežiškem 
območju 7. Sledijo Nem-
ci, ki so pokupili 15 nepre-
mičnin; na brežiškem 9 in 
v ostalih po 3. V Posavju 
imamo za nove sosede še 
6 Švedov, 5 avstrijcev, po 
3 irce in italijane ter Fran-
coza.

V letu 2006 so po besedah 
Mihe Molana, predsednika 
Zveze lovskih družin, veli-
ko dela vložili v organizacijo 
delovanja in za pripravo no-

Spremembe pri lovcih
KOSTANJEVICA NA KRKI – V tukajšnjem Gostišču Žolnir je 16. februarja  pote-
kal občni zbor Zveze lovskih družin Posavja in zbor Združenja upravljavcev 
lovišč. Gre za novoustanovljeno združenje, ki bo med poglavitnimi nalogami 
bdelo nad spremljanjem stanja, varovanjem in številčnostjo divjadi na ob-
močjih 25 lovskih družin v Posavju.

vih temeljnih aktov, pa tudi 
v izvajanje servisne dejavno-
sti za potrebe lovskih družin. 
Največ na informacijskem po-
dročju, saj so za lovske dru-

žine organizirali usposablja-
nja za delo v informacijskem 
sistemu Lisjak, v katerega so 
do konca leta vnesli evidenco 
odvzema divjadi, na podlagi 
teh podatkov pa je komisija 
za ocenitev odstrela in izgub 
divjadi tudi prvič izvedla ka-
tegorizacijo. ob izobraževa-
nju članov, trenutno je v 25 
lovskih družin na območju Po-
savja vključenih 1150 lovcev, 
so potekale aktivnosti tudi na 
ostalih področjih, tako na ki-
nološkem področju z organi-
zacijo telesne ocene psov in 
s preizkušnjami lovskih psov 
kot tudi na strelskem podro-
čju, saj so bili organizator-
ji skupno treh prvenstev. Med 
drugim so v minulem letu v 
lovskih družinah z več prire-
ditvami obeležili 60 let orga-
niziranega lovstva na obmo-
čju Posavja, v letošnjem letu 
pa bodo v Zvezi lovskih dru-
žin ta jubilej obeležili tudi z 
osrednjo kulturno prireditvi-
jo in s srečanjem posavskih 
lovcev. 
Z delom pa so začeli tudi v no-
voustanovljenem območnem 
združenju upravljavcev lovišč 
Posavskega lovsko upravlja-
vskega območja. Kot je de-
jal Aleš Ilc, predsednik zdru-
ženja, gre za  organizacijsko 
delitev lovskega področja, in 
sicer tistega, s katerim se-
daj opravljajo upravljavci lo-
višč in na tako imenovani dru-
štveni del, ki še naprej ostaja 
v pristojnosti lovskih družin 
oziroma zveze lovskih družin. 
Poudarek dela v združenju bo 
na ohranjanju, trajnostnem 
gospodarjenju in spremljanju 
stanja divjadi na območju lo-
vskih družin v Posavju na sku-
pni površini 72.844 hektarjev 
in na 76.510 ha lovne površi-
ne.

Bojana Mavsar

Občni zbor je odprl šestčlanski sestav Dobovskih 
rogistov, ki deluje že od leta 1993. Poleg igranja na 
stanovskih prireditvah in lovskih tekmah se rogisti 
udeležujejo tudi glasbenih tekmovanj. Da gre za 
kakovostno glasbeno zasedbo in izvajanje, govori 
podatek, da so Dobovčani v letu 2005 na evropskem 
tekmovanju med 68 zasedbami iz sedmih držav 
osvojili Zlati rog oziroma se uvrstili v prvo kakovostno 
kategorijo. Dobovski rogisti delujejo pod okriljem 
Lovske družine Dobova, hkrati pa so tudi sekcija 
tamkajšnjega Kulturnega društva Franc Bogovič.

doBoVa – Sekcija Fašjenk pri Turističnem društvu dobova je v 
okviru Fašjenkovih prireditev 2007 v sodelovanju z Literarno 
sekcijo Beseda Kd Franc Bogovič dobova na sobotno veliko Faš-
jenkovo pustovanje predstavilo knjižico Branka Bogoviča Pe-
sem o nesrečni Katri. Predstavitev je potekala v obliki skeča po 
scenariju Rudija Mlinarja, in sicer tako, da je tožilstvo predla-
galo kazen za avtorja pesmi o nesrečni Katri dr. Franceta Pre-
šerna, ki ga je skoraj identično upodobil Rudi Stopar, in avtor-
ja ilustracij Branka Bogoviča /brez dr./. Navedlo je vse dokaze 

za tožbo, vendar je bil zagovor obeh avtorjev tako prepričljiv, 
da je porota razsodila popolno nekrivdo vseh zloženih kitic o 
nesrečni Katri in vseh sličic, ki naj bi kazale na njeno nesrečo; 
to pa je pogojevalo razsodbo, da je predsedujoči sodnik šte-
vilnim maskam v originalu in tistim, ki so svoje nature odlično 
poskrili v evre in druge aktualne podobe, naložil pokoro, da se 
vsak slehernik na licu mesta oskrbi s knjižico. Vendar s strogim 
opozorilom: otrokom vpogled prepovedan. N.J.S.

Razsodba:	»Nista	kriva!«
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Kakor je povedal na srečanju 
z gospodarskim ministrom 
direktor in lastnik podjetja 
Andrej Repše, so v minu-
lem letu v podjetju ustvarili 

preko enajst milijonov evrov 
konsolidiranih poslovnih pri-
hodkov, po že doseženi re-
zultatih v letošnjem letu pa 
načrtujejo še višjo poslov-
no rast in dobiček. gre za 
podjetje z osnovno dejav-
nostjo projektiranja in gra-
dnje montažnih objektov z 
izdelavo nosilnih konstruk-
cij, izolacijskih strešnih in 
fasadnih oblog, požarno od-
pornih streh in fasad. Njihovi 
največji realizirani referenč-
ni objekti v Sloveniji so deni-

Šentjanški Armat postavlja, 
oblaga in prekriva po Srbiji
KRMELJ – Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je 7. februarja popoldan 
obiskal in si ogledal proizvodno-montažno storitveno podjetje Armat v Kr-
melju, s sedežem v bližnji Birni vasi pri Šentjanžu. Na kratkem delovnem 
sestanku z vodstvom podjetja je Vizjak izrazil zadovoljstvo nad doseženi-
mi poslovnimi rezultati kot tudi nad širitvijo podjetja tako doma kot v tujini, 
predvsem v Srbiji, kjer ima Armat hčerinsko podjetje.

mo trgovinski centri, kot sta 
ljubljanski in mariborski ru-
tar, trgovinski centri Tuš, tudi 
v Krškem, logistična centra 
greishaber v Krškem in Lobe-

ria v Ljubljani, mejni prehod 
obrežje, Hala K na Celjskem 
sejmu, večje število avtomo-
bilskih salonov, športnih dvo-
ran, v Srbiji pa Polnilnica 
Voda Voda, trgovinski centri 
Tempo, Maxi ipd. Samo v lan-
skem letu so s 650.0000 m2 
oblogami opremili okoli 180 
poslovnih objektov in s stre-
hami prekrili preko 500 za-
sebnih objektov. V armatu, ki 
ima predstavništvi v Ljublja-
ni in Celju,  je skupno 30 za-
poslenih, od tega dvanajst v 

Med ogledom proizvodnje in skladiščnih prostorov 
(z leve prosti desni) sevniški župan Kristijan Janc, 
minister Andrej Vizjak, direktor Armata Andrej Repše in 
poslanec v DZ RS Bojan Rugelj.

podjetju v Srbiji, poleg teh 
pa je v projekte in izvedbo 
vključenih preko 250 zuna-
njih sodelavcev v podizvajal-
skih podjetjih. Kot je še dejal 
direktor repše, se v podje-
tju ponašajo z eno najso-
dobnejših tehnologij za raz-
rez in krivljenje pločevine, 
vse od ustanovitve podjetja 
leta 1993, predvsem pa v za-
dnjem desetletju, pa je pod-
jetje armat v posavskem me-
rilu tudi največje podjetje 
na področju proizvodnje in 
inženiringa sodobne gradnje 
montažnih objektov. gospo-
darski minister andrej Vizjak 
je ob predstavitvi poslovnih 
rezultatov in dejavnosti med 
drugim povedal, da podje-
tje s poslovanjem in s širitvi-
jo proizvodnje v tujino opra-
vičuje tudi sredstva, ki jih je 
v minulem letu v obliki sub-
vencije prejelo z naslova Slo-
venskega poslovnega sklada, 
s katero želijo na ministrstvu 
pospešiti razvoj, inovativnost 
v podjetjih in odpiranje no-
vih delovnih mest. Na sreča-
nju z vodstvom podjetja ar-
mat so se Vizjaku pridružili 
tudi sevniška župan in podž-
upan Kristijan Janc in Rudi 
Dobnik ter poslanec v držav-
nem zboru rS Bojan Rugelj.

Bojana Mavsar

V organizaciji občine Krško, Turistične agencije BooM in Podje-
tniškega centra Krško se bomo letos s turistično ponudbo kot re-
gija Posavje predstavili na sejmu TURIZEM IN PROSTI ČAS, ki 
bo na gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal v času od 
29.03.2007 do 01.04.2007. Sejem ima novo podobo, temeljna 
preobleka prireditve je njena dinamičnost in ustvarjalni duh, slo-
gan pa »Doživite Slovenijo in naj Slovenija doživi vas na drugačen način«. gospodar-
sko razstavišče naj bi v času sejma postalo doživljajsko popotovanje po Sloveniji, osnovo 
pa mu bodo dajali nosilci posameznih tematskih poti v okviru projekta »Na lepše« (Next 
Exit). Ponudniki Sončeve poti, kamor sodi regija Posavje, se bomo predstavljali v hali C.

organizatorji bomo na sejmu zastopali interese ponudnikov turističnih produktov, zaželeno 
pa je, da ste na razstavnem prostoru prisotni tudi ponudniki. Na skupnem sestanku z no-
silci turističnega gospodarstva, društvi in ponudniki turističnih produktov smo se dogovo-
rili, da bomo predstavili ponudbo preko promocijskih gradiv, video posnetkov in besed ter 
se intenzivno posvetili poslovnemu razgovoru in predstavitvi ponudbe tistim, ki se re-
snično zanimajo za naše produkte. 

Zato še enkrat vabimo vse ponudnike turističnih produktov, ki bi želeli sodelovati na sej-
mu, da se dogovorite za vsebino predstavitve s kontaktnima osebama organizatorjev:
- Milan Brecl, TA BooM, 041 684 320 in 
- Lea-Marija Colarič-Jakše, PC KRŠKO, 07 490 22 26.

Pot	razvoja	turizma	v	občini	Krško	in	novo	
nastali	občini	Kostanjevica	na	Krki
Na Podjetniškem centru Krško skupaj s podjetjem Savaprojekt iz Krškega zaključujemo 
strateški razvojni dokument Strategijo razvoja turizma in strokovnih podlag za pri-
pravo prostorske strategije in prostorskega reda za potrebe turizma v občini Krško. 
Ker menimo, da je potrebno takšen dokument načrtovati »od spodaj navzgor«, torej da 
kreatorji turizma in ponudniki turističnih produktov podajo svoja videnja, mišljenja, 
vizije in morebitne projekte, vas še vedno prijazno vabimo, da se oglasite na sedežu 
Podjetniškega centra Krško, CKŽ 46, 8270 Krško in nam posredujete vaše projekte ter 
opažanja stanja in predloge razvoja ter organizacije turizma na območju občine Krško 
in novo nastale občine Kostanjevica na Krki.

Lea-Marija COLARIČ-JAKŠE Franc ČEŠNOVAR
Vodja projekta Direktor PC Krško

CKŽ 46, 8270 KrŠKo
Tel.: 07 490 22 20
e-mail: info©pckrsko.si
http://www.pckrsko.si

Vabljeni na sejem 
Turizem	in	prosti	čas	2007

POVABILO K VKLJUČITVI V TEMATSKI SKUPINI
POTENCIALNI ROKODELCI

iN
POTENCIALNI NOSILCI DOPOLNILNIH IN DODATNIH PODJETNIŠKIH 

DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

Center za razvoj podeželja Posavje bo tudi v letu 
2007 izvajal nacionalni program podjetništva na po-
deželju za ciljne skupine na podeželju na območju 
celotne regije Posavje.

V ta namen smo na centru glede na dosedanje delo 
in izkazane potrebe v našem okolju oblikovali 2 te-
matski skupini, v kateri se lahko vključite:
• brezposelne osebe na podeželju, s poudarkom na mladih in ženskah in osebah, ki zaradi 

prestrukturiranja proizvodnje oz. njene selitve na cenejše trge izgubljajo delo in osta-
jajo doma na kmetijah (delavke iz tekstilne industrije (izdelki iz blaga), delavci s podro-
čja lesne industrije (izdelovanje in oblikovanje uporabnih in dekorativnih lesenih pred-
metov)  in  ostali posamezniki, ki imajo razvite ročne in rokodelske spretnosti,

• nosilci in člani kmečkih gospodarstev, 
• potencialni nosilci dopolnilnih in drugih dodatnih dejavnosti na podeželju.

Cilj vključitve v tematsko skupino: 
• razvoj izdelkov ali storitev višje kakovosti in 
• registracija dejavnosti pri vključenih posameznikih (najmanj osebno dopolnilno delo).

V letošnjem letu bomo programe usposabljanj in svetovanj na centru izvajali za 2 temat-
ski skupini, in sicer:

1. tematska skupina: POTENCIALNI  ROKODELCI
 -  vabljeni vsi, ki se ukvarjate z:

• ročnim vezenjem, kvačkanjem in  pletenjem,
• ročnim izdelovanjem izdelkov iz tekstila,
• ročnim izdelovanjem izdelkov iz lesa,
• ostalimi rokodelskimi dejavnostmi oziroma veščinami.

2. tematska skupina: POTENCIALNI NOSILCI DOPOLNILNIH IN DODATNIH PODJETNIŠKIH 
DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU 
- vabljeni vsi, ki razmišljate o registraciji:

• dopolnilne dejavnosti,  
• druge dejavnosti, povezane z osnovno kmetijsko ali nekmetijskimi dejavnostmi na 

podeželju.

VSEBINA USPOSABLJANJ PO TEMATSKIH SKUPINAH

Za prvo tematsko skupino (PoTeNCiaLNi roKodeLCi) bomo izvedli naslednje delavnice:

1. delavnica: ROKODELCI IN TRG (3-urna ; animacijsko motivacijska)
(Kaj je obrt in obrtni izdelki; možnosti registracije; pomen embalaže in celostne podobe ne-
kega izdelka; vizija razvoja svoje dejavnosti; definiranje  izdelkov, ki jih izdelujete; komu 
so izdelki namenjeni; trženje ali ljubiteljstvo; registrirati svojo dejavnost ali ne).

2. delavnica: ROKODELSTVO kot izvir podjetniških idej in priložnosti (3- urna) (Lokalna 
dediščina in etnološki motivi kot izvor idej za razvoj novih rokodelskih izdelkov in pridel-
kov; predstavitev kriterijev in meril, ki opredeljujejo rokodelske izdelke Posavja, s poudar-
kom na kategorijah izdelkov in ustreznih materialih za izdelke in uporaba etnoloških meril 
pri oblikovanju izdelkov v praksi; tipologija rokodelskih izdelkov kot poslovnih/promocijskih 
daril ali spominkov).

3. delavnica:  VSE O OSEBNEM DOPOLNILNEM DELU in KAKO PRIDOBITI MNENJE OBRTNE 
ZBORNICE ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT (3-urna delavnica)
(Kaj je osebno dopolnilno delo; kdo ga lahko opravlja; vrste in pogoji, omejitve in posebno-
sti pri posameznih vrstah dejavnosti; priglasitev osebnega dopolnilnega dela; storitve pod-
pornega okolja za registracijo in razvoj osebnega dopolnilnega dela; kako pridobiti mnenje 
obrtne zbornice Slovenije za domačo in umetnostno obrt; kaj pomeni pridobitev certifikata 
pozitivnega mnenja za rokodelske izdelke).

4. Individualna svetovanja posameznikom

Za drugo tematsko skupino (PoTeNCiaLNi NoSiLCi doPoLNiLNiH iN dodaTNiH deJaVNoSTi) 
bomo izvedli naslednje delavnice:

1. delavnica: MOJA POSLOVNA DEJAVNOST (3-urna, animacijsko motivacijska delavnica) 
(kaj je podjetništvo; vrste podjetništva in možne pravne oblike; ustvarjalnost v poslovni de-
javnosti; izkoriščenje lastnih potencialov in zmožnosti v svoji poslovni dejavnosti).

2. delavnica: OD IDEJE DO PROJEKTA (3-urna delavnica) (kdo sem jaz; timsko delo (sode-
lovanje) in moja vloga v timu; moja poslovna ideja in projekt; moj poslovni načrt).

3. delavnica: KAKO PONUDITI SVOJ IZDELEK ALI STORITEV (3-urna delavnica) (tržne stra-
tegije; poslovni bonton; registracija dejavnosti).

4. delavnica: VODENJE POSLOVNIH KNJIG (3-urna delavnica) (vodenje poslovnih knjig v 
lastni poslovni dejavnosti).

5. Individualna svetovanja posameznikom 

informativni dan za vse zainteresirane za vključitev v tematski skupini bo v ponedeljek, 5. 
marca 2007, ob 10. uri na sedežu centra, CKŽ 46, v Krškem (prostori bivše lekarne).

delavnice bodo za brezposelne osebe in neregistrirane izdelovalce iz tematskih skupin brez-
plačne. Udeleženci tematske skupine se pred vključitvijo obvežejo, da se bodo udeležili 
80 % ur predvidenih usposabljanj.

Za ostale registrirane izdelovalce in pridelovalce, ki jih zanima posamezno usposabljanje, 
je cena 10 eUr na delavnico.

Vabimo Vas, da se čimprej prijavite! Za prijave in dodatne informacije nas lahko pokliče-
te na telefon 07-488-10-52 (anita radkovič, Mojca Pompe) ali po e-pošti: center@rra-po-
savje.si.

ZA posavsko podeželje!
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Pridružite se nam in sodelujte pri ustvarjanju novega twinga, ki ga 
bomo za evropski trg izdelovali samo v Sloveniji. Ponujamo vam 
delo za doloËen Ëas do konca leta 2007, možnost stalne zaposlitve, 
dobro plaËilo, organiziran prevoz in prehrano... 

Za veË informacij pokliËite brezplaËno telefonsko številko 
080 18 84. 

Prijavo pošljite na naslov: Revoz d.d., Direkcija Ëloveških virov, 
Služba za vodenje razvoja zaposlenih, Belokranjska cesta 4, 8000 
Novo mesto ali jo poiπËite na www.revoz.si, na podstrani podjetje, v 
rubriki zaposlitev.

Novi twingo bo k nam pripeljal
nova delovna mesta!
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Predsednik Vodstvenega od-
bora (Vo) Stane Preskar in 
župan Ivan Molan sta čla-
ne obvestila o potrebni re-
konstrukciji Vo, tako bodo 
zastopani tudi predstavni-
ki krajevne skupnosti Šen-
tlenart, kjer je potencial-
na lokacija odlagališča, in 
njenih sosednjih krajevnih 
skupnosti. Predloge članov 
bosta pripravila župan oz. 
pristojna komisija in kra-
jevna skupnost. Predsednik 
Krajevne skupnosti Šentle-
nart Stane Radanovič zago-
varja, da Stane Preskar še 
naprej vodi Vo, saj meni, 
da bo delo pod vodstvom 

predsednika, ki je pridobil 
izkušnje, potekalo lažje in 
učinkoviteje.V 10-članskem 
Vo je sicer zastopanih se-
dem članov lokalne skupno-
sti in do trije člani arao.
Župan se je članov Vo za-
hvalil za dosedanje vztraj-
no delo, ki je po njegovih 
besedah pripeljalo do ome-
njenega sklepa sveta, da v 
občini Brežice nadaljujejo 
s postopkom za umestitev 
odlagališča. 

Odstop ponudili takoj
Že pred tem je predsednik 
Stane Preskar na novinar-
ski konferenci 2. februar-
ja v Krajevni skupnosti Šen-
tlenart javnost obvestil, da 
sta s podpredsednikom  Vo 
Antonom Kmetičem župa-
nu ponudila odstop in s tem 
omogočila hitrejšo reorga-
nizacijo Vo.
Novinarska konferenca je 
potekala dan po spreje-
tju sklepa občinskega sve-
ta občine Brežice o nada-
ljevanju postopka, ko si je 
potencialno lokacijo v bre-
žiški Vrbini ogledal dr. John 
Rowat iz Mednarodne agen-
cije za jedrsko varnost na 
dunaju, s sodelavci z arao. 
Pred tem so si ogledali tudi 
krško potencialno lokaci-

Z novo lokacijo 
potrebna 
rekonstrukcija VO
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice se 
je 7. februarja sestal na 1. izredni seji v letu 2007. 
Župan Ivan Molan je člane seznanil s sklepom Ob-
činskega sveta Občine Brežice, sprejetim 1. febru-
arja, o nadaljevanju postopka za umestitev odlaga-
lišča NSRAO v Vrbini na območju Krajevne skupnosti 
Šentlenart. V teh dneh sledi podpis aneksa k pogod-
bi Občine Brežice z ARAO.

jo, ki leži dober kilometer 
više.

Udeležili so se delavnice
Pod okriljem agencije arao 
in v sodelovanju z Medna-
rodno agencijo za atomsko 
energijo (Maae) je 1. fe-
bruarja v izobraževalnem 
centru za jedrsko tehno-
logijo inštituta »Jožef Ste-
fan« na Brinju pri Ljubljani 
potekala enodnevna delav-
nica "ocena lastnosti in var-
nosti za odlagališče NSrao 
na potencialni lokaciji Vrbi-
na v Krškem". Udeležil se je 
je tudi predsednik Vo Lo-
kalnega partnerstva Breži-

ce Stane Preskar, saj je bil 
glavni namen delavnice se-
znaniti vse zainteresirane z 
rezultati celovite ocene la-
stnosti in varnosti odlagali-
šča NSrao. omenjena oce-
na je bila izdelana v sklopu 
analize jedrske in sevalne 
varnosti za obdobje odlaga-
lišča po zaprtju, za Poseb-
no varnostno analizo. ana-
lizirane so bile tri možne 
variante izvedbe odlagali-
šča NSrao na potencialni 
lokaciji Vrbina na Krškem 
polju: površinsko odlagali-
šče v celicah, zgrajenih na 
umetnem nasipu, vkopano 
odlagališče v obliki silosov 
globine 50 m pod površino 
in za podzemno odlagališče 
v odlagalnih rovih približno 
60 m pod površjem. Varian-
te bodo najverjetneje za-
radi podobnosti terene in 
njegove bližine, primerlji-
ve tudi za potencialno od-
lagališče NSrao v Vrbini.

Vodstveni odbor 
Lokalno partnerstvo Brežice

Udeleženci delavnice 

Svetniki občinskega sveta so 
na nadaljevanju februarske 
seje na željo investitorja spre-
jeli spremembo odloka o ure-
ditvenem načrtu, ki bo objekt 
nekoliko znižal. Načeloma for-
malen postopek pa se ni izšel 
gladko. Sprejete spremem-
be ne bodo veljavne do obja-
ve v Uradnem listu, objavo pa 
so zadržali. 
Svetniki so namreč sprejeli 
sklep, da bo odlok uradno ob-
javljen šele, ko bo podpisan 
aneks k urbanistični pogodbi, 
sklenjeni marca 2005. in sicer, 
ko bodo izvedene ustrezne ga-
rancije in finančni transfer-
ji izvajalcu, ko bo pridobljeno 
pozitivno mnenje elektra Ce-
lje in ko bo prostorski akt pre-
dan občini v ustrezni vsebini in 
v dogovorjenih izvodih. 
Vodja oddelka za prostorsko 
načrtovanje in razvoj na obči-
ni Brežice Branko Blaževič je 
svetnikom pojasnil, »…da so 
z investitorjem določene te-
žave, ker ni podpisal aneks k 
urbanistični pogodbi« in »…da 
traja zavlačevanje že od leta 
2005«. 
Blaževič je dodatno pojasnil: 

Brežiška	»vrata«	zapletla	odnose
BREŽICE – Gradbišče novega trgovskega kompleksa na Marofu že nakazuje končno podobo. Ureja se 
kompleks in novo križišče na vpadnici z dobovskega rondoja. Novo semaforizirano križišče, katerega 
gradnja je v polnem teku, bo tik pred obstoječim pri Blagovnici. Vendar vse ne poteka gladko.

»objava odloka je zadržana 
zaradi podpisanega dogovo-
ra s pobudnikom že ob spreje-
mu pobude za spremembe in 
dopolnitve tega ureditvene-

ga načrta in zaradi zavarova-
nja javnega interesa. Pravilo-
ma zaradi zadržanih razlogov 
z aktom ne bi šli na občinski 
svet, vendar smo se želeli pri-
lagoditi terminskem planu in-
vestitorja, ki ne bi mogel po-
čakati s svojo investicijsko 
namero na naslednjo sejo ob-
činskega sveta«. 

Prvotno je bil za povezavo tr-
govskega kompleksa z bloko-
vskim naseljem v Trnju pred-
viden nadhod čez regionalno 
Cesto svobode. Predvideni 

nadhod so mnogi poimenova-
li kar brežiška »vrata«. Zdaj je 
po dogovoru z direkcijo rS za 
ceste v izgradnji trikrako sema-
forizirano križišče, nekaj deset 
metrov nižje od obstoječega. 
Na oddelku so še pojasnili, da 
zaradi sklenjenega dogovora 
z drSC-jem o namestitvi se-
maforjev v novem priključku 

s predvidenim peš prehodom, 
ni več potrebe po izgradnji 
nadhoda, kot je določeno v 
sklenjeni urbanistični pogod-
bi. aneks k pogodbi pa je po 
pojasnitvi pristojnih potreben 
zaradi preusmeritve finančnih 
sredstev v druge obveznosti 
in zaradi vstopa novega inve-
stitorja. aneks je v usklajeva-
nju z investitorjem že od ok-
tobra 2005, zato je podpis 
aneksa pogojen že v sklenje-
nem dogovoru s pobudnikom 
za začetek tega postopka, 
je še pojasnil vodja oddelka.  
Urejanje trgovskega kom-
pleksa pa že z ureditvenim 
načrtom za poslovni cen-
ter predvideva še dodatno 
krožišče na Bizeljski cesti.  
del te investicije zaradi pre-
razporeditve obveznosti kri-
je pobudnik, za del vrednosti 
investicije se je investitorju 
zmanjšal komunalni prispe-
vek, del investicije krije tudi 
občina. Z aneksom bodo spo-
razumno uskladili tudi roke za 
izvedbo investicije. 

Suzana Vahtarič

Nov trgovski kompleks z vidnimi deli na Cesti svobode
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KoPriVNiCa - V torek 6. februarja, se je zmajček Jurček sku-
paj z Zelenim nahrbtnikom in otroci iz vrtca Koprivnica od-
pravil v vrtec Brestanica, kjer so ga nestrpno čakali otroci in 
njihove vzgojiteljice. V Koprivnici je zmajček Jurček skupaj z 

otroci reševal naloge s področja voda, potokov in starih delu-
jočih mlinov. otroci so svoje delo predstavili naslednji skupi-
ni otrok in jim dodelili novo nalogo. Zmajček Jurček bo v vrt-
cu Brestanica bival vse do 12. marca in skupaj z otroci reševal 
naloge iz področja uporabnosti odpadne embalaže, klasifici-
ranja odpadnih materialov in izdelave papirja. D. K. 

Zeleni Nahrbtnik

goLTe - V četrtek, 1. februarja, je na golteh v okviru Po-
dročnega centra za šolski šport Posavje potekalo področno 
prvenstvo osnovnih šol v veleslalomu in deskanju na snegu. 
Tekmovanja se je skupno udeležilo 109 učencev in učenk v 
veleslalomu in 6 v deskanju na snegu iz 12 osnovnih šol. Med 
nekategoriziranimi učenkami letnik 1994 in mlajšimi je bila 
v veleslalomu Tjaša Štrasner 2., Ana Vodeb (obe oŠ Krško) 
pa 3., med učenci v omenjeni kategoriji je bil Klemen Mo-
dic (oŠ Krško) 2., Luka Krivec (oŠ dobova) pa 3. V kategoriji 
letnik 1992-93 so bile najboljše učenke krške šole Urša Glas, 
Eva Radej in Lara Gligič, med učenci pa Anže Kurnik (oŠ Kr-
ško) pred Jako Krivcem (oŠ dobova) in še enim krškim učen-
cem Domnom Žigantejem. razred zase je bila kategorizirana 
tekmovalka Lorna Pevec iz oŠ Leskovec. Med deskarji je zma-
gal Luka Bevc (oŠ Leskovec) pred učencema oŠ Brežice Ja-
kobom Klavžarjem in Lovrom Pegamom. ekipno je bila naj-
boljša oŠ Jurija dalmatina Krško, 3. je bila oŠ artiče, 4. oŠ 
Brežice, 5. oŠ dobova in 6. oŠ globoko. Za vse udeležence je 
bila udeležba brezplačna, stroške tekmovanja skupaj s prevo-
zom so namreč sofinancirale posavske občine ter šolsko min-
strstvo. Kljub zeleni zimi so učenci doživeli izredno lep zimski 
dan ter vse čare, ki jih nudi smučarsko tekmovanje.

Šolsko	smučarsko	tekmovanje

BreSTaNiCa - Bilo je v soboto, 3. 2. 2007, ko smo vsi nestrpno 
pričakovali ta dan. Bil je dan šole v oŠ adama Bohoriča Bresta-
nica. Prišli smo vsi učenci te šole in ustvarjali v različnih de-
lavnicah pod vodstvom znanih kulturnih ustvarjalcev iz Bre-
stanice in okolice. Bilo je zabavno ustvarjati v delavnicah in 
veliko smo se naučili. Še si želimo takih dni. 

Lucija Ban, 
literarno-dramski krožek OŠ A. Bohoriča Brestanica

Dan šole

KoSTaNJeViCa Na KrKi - V vrtcu Kostanjevica na Krki so otroci 
iz skupine starejših sredinčkov pod vodstvom Mihaele Jarkovič 
in Katje Petretič za starše pripravili glasbeno pravljico Babica 
Zima. V pravljici so otroci peli, plesali in igrali na male ritmične 

instrumente ter tako pokazali, da so pravi "mali" mojstri ume-
tnosti. Po pravljici so pripravili še razstavo  likovnih izdelkov 
in sladko presenečenje za starše in otroke. Hkrati pa je bila to 
prijetna urica druženja, ki so jo izkoristili za sproščen klepet 
otrok, staršev in vzgojiteljic.  (Foto: Larisa Jarkovič)

Pravljica za starše

SeVNiCa – V Mladinskem centru Sevnica so v soboto, 10. fe-
bruarja, otroci ponovno ustvarjali v brezplačni otroški delav-
nici, ki sta jo pripravili in vodili vedno idej polni Anita in Bar-
bara. V tokratni otroški delavnici so se otrokom pridružili tudi 

nekateri starši, zato 
je bilo veselje nad de-
lom in končnimi izdel-
ki toliko večje. Pod 
spretnimi prsti so na-
stajali prečudoviti 
svečniki različni barv, 
a ker se je morala bar-
va posušiti, so se otro-
ci kratkočasili še z iz-
rezovanjem velikih in 
majhnih  rdečih srčk-

ov. Le komu so jih nato podarili? otroški nasmeh je bil zelo 
zgovoren – mamicam in očkom. Nekateri so skušali narediti 
tudi veliko skupno družabno igro Človek ne jezi se, vendar je 
zmanjkalo časa, zato bodo z njeno izdelavo nadaljevali na pri-
hodnji delavnici v mesecu marcu.

Smilja Radi, foto: Rok Petančič

Ponovno so ustvarjali

SeVNiCa - V soboto, 24. februarja 2007, in v soboto, 10. marca 
2007, obakrat ob 19. uri, se v Mladinskem centru Sevnica obe-
ta nastop mladih, še neuveljavljenih glasbenih skupin - First 
chance festival 2007. organizatorja Mladinski center Sevnica 
in Študentski klub Sevnica želita z ustvarjanjem možnosti za 
predstavitev mladim ustvarjalcem in ustvarjalkam na glasbe-
nem področju omogočiti nastop pred občinstvom, promovirati 
razvoj njihovih sposobnosti in preko medijske prepoznavnosti 
omogočiti mladim lažjo pot do njihove širše prepoznavnosti. 
obenem želijo spodbuditi mlade (in mlade po srcu) k aktiv-
ni participaciji v družbenem življenju in na ta način krepiti 
ustvarjalnost mladih in zadovoljevati potrebe mladih v najšir-
šem smislu (vrednotna socializacija, druženje, družbena par-
ticipacija, spoznavanje, kreativno ustvarjanje, preživljanje 
prostega časa, neformalno izobraževanje, zabava itd.).  R. P.

»Prva	priložnost«	v	Sevnici

SeNoVo - V  začetku decembra  2006 je rTV Slovenija pova-
bila k sodelovanju slovenske osnovne šole, naj prijavijo mla-
de pevce za predstavitev v oddaji Karaoke, ki jo vodi Alen-
ka Godec. Na  razpis se je odzvalo okoli 300 mladih pevcev, 
med njimi je v imenu osnovne šole Senovo prijavil enajstle-
tno učenko Klaro Moškon njen glasbeni pedagog Peter Bune-

tič, ki na šoli vodi otroški in mladinski pevski zbor. Na  avdi-
ciji je bilo izbranih 18 pevk in pevcev iz vse Slovenije, v ožji 
izbor pa se je s svojim glasom uvrstila tudi Klara, ki se je naj-
prej pomerila s pevko Kajo iz Cirkulan. Mlada Senovčanka se 
je predstavila s pesmijo Čez dvajset let, ki jo prepeva Nuša 
Derenda in se preko telefonskega glasovanja uvrstila v nasle-
dnji krog. Pomerila se je s pevko Tanjo iz Trnovske vasi. obe 
pa sta morali nastopiti s pesmijo Samo ljubezen. Telefonski 
glasovi gledalcev so mlado senovsko pevko uvrstili v četrtfina-
le, ki bo čez dva meseca. V obeh nastopih so Klaro spremlja-
li in vzpodbujali prijatelji in sošolci. saj je senovska šola jim 
je organizirala tudi avtobusni prevoz.  M. K. M.

Klara (druga z desne) prepeva tudi v šolskem zboru.

Klarine	karaoke

KrŠKo - glasbena šola Krško je v četrtek, 14. 2., in petek, 
15.2., gostila 66 mladih glasbenic in glasbenikov, ki so se po-
tegovali za najvišja priznanja na 10. regijskem tekmovanju. 
Poleg domačih učencev so se tekmovanja udeležili še učen-
ci glasbenih šol iz Brežic, Črnomlja, Kočevja, Novega mesta, 
ribnice, Sevnice in Trebnjega, ki so tekmovali v različnih ka-
tegorijah. Letošnje leto so se preizkusili na pihalih, klavir-
ju ter komorne skupine s trobili. Zlato priznanje so prejeli na 
klavirju Polona Aupič, Mateja Budna, Lenka Zupančič, Peter 
Zalan, Rok Kokošinek, Eva Zec, na klarinetu Žan Vlašič, Ana 

Anderlič, Nina Resnik, na saksofonu Lea Vidmar, Ela Urek, 
Elena Jurman, Eva Saje, Domen Bohte, Jan Gričar, David 
Jukič, na kljunasti flavti Ajda Felda, Jerca Miketič, Kristina 
Gregorčič, na flavti Lara Šalamon, Vida Nadler, Alenka Klo-
bučar, Špela Koren, Ana Mlakar, na oboi Anja Žibred, Anja 
Jazbec, Petra Cigler ter trobilni kvintet Jernej Požun, Seba-
stian Korenič-Tratnik, Marko Arh, Tim Verstovšek, Gregor 
Sotošek Gregor. Zaključni del so poimenovali Koncert prvo-
nagrajencev ter v dvorano krške glasbene šole v petek zvečer 
privabili številne poslušalce, ki so se naužili prijetnih glasbe-
nih zvokov.  M. K. M. 

Prvo desetletje regijskih 
glasbenih tekmovanj

Poslušalci so bili navdušeni nad mladimi glasbeniki.

raKa - V okviru projekta Leto kulture naj bi tudi otroci iz vrt-
ca intenzivneje spoznavali različna področja kulture. Kultura 
je vpeta v vse otrokove dejavnosti, zato lahko odrasli s premi-
šljenim strokovnim delom na tem področju uspešno podpira-
mo in spodbujamo posameznikov razvoj. Pomembna kulturna 
dogodka, ki sta nedvomno kulturno obogatila otroke 2. staro-
stne skupine, sta prav gotovo plesno glasbena predstava Pe-
pelka, ki so jo v telovadnici raške oŠ dan pred kulturnim pra-

znikom zaigrali učenci in učitelji oŠ Sevnica ter donatorski 
obisk likovnega umetnika slikarja Rajka Čubra iz Brestanice.
Slikar rajko Čuber je s seboj prinesel slikarske pripomočke in 
jih predstavil otrokom. Ko si je nadel slikarsko oblačilo in če-
pico, je bil pripravljen, da jim pokaže, kako nastajajo njego-
ve slike. ob ustvarjanju je še povedal, kdaj in zakaj je začel 
slikati, kdaj najraje slika, katera barva mu je najbolj všeč, 
kako debel mora biti čopič za določene motive, kakšen pa-
pir uporablja, kje dobi navdih in še mnogo drugih zanimivosti. 
Čas s slikarjem je zelo hitro minil, ostali pa so zanimivi slikar-
ski izdelki. otroci so mu pred odhodom zapeli in v spomin po-
darili ekološko stojalo za čopiče, ki so ga naredili iz odpadne-
ga materiala.  T. B.

Slikar na obisku v vrtcu

SeVNiCa - Mladinski center Sevnica v sodelovanju s Študent-
skim klubom Sevnica organizira literarni natečaj na temo 
“Podnebne spremembe in okoljevarstvo“. Na njem lahko so-
delujeta dve starostni skupini: v prvi osnovnošolci in osnovno-
šolke, v drugi pa dijaki, dijakinje in mladi do vključno 29. leta 
starosti. Sodelujoči bodo tekmovali v dveh kategorijah, v ese-
ju v slovenskem jeziku in v pesmi v slovenskem jeziku, dela 
pa naj vsebujejo tematiko podnebnih sprememb in okoljevar-
stva. rok oddaje del je do vključno 15. marca 2007. dela je 
možno oddati  na e-naslov mcsevnica@gmail.com ali na Cd-ju 
ali disketi s priporočeno pošto na naslov Mladinski center Sev-
nica, Kvedrova cesta 30c, 8290 Sevnica (lahko tudi osebno v 
Mladinski center Sevnica v času prireditev). V vsaki starostni 
skupini bosta nagrajena pisca najboljšega eseja in najbolj-
še pesmi. Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi prispev-
ki. esej mora vsebovati najmanj 2.000 in največ 5.000 znakov 
(brez presledkov) in se vsebinsko nanašati na dano tematiko, 
pesem nima posebnih pogojev, razen upoštevanja dane tema-
tike. dodatne informacije na 031 312 575 (Barbara). P. P.

Literarni	natečaj	za	mlade

BreŽiCe - Na pustni torek so organizatorji MC Brežice, društvo 
prijateljev mladine Brežice in Vrtec Mavrica pripravili in izve-
dli pustno povorko od Vrtca Mavrica do Mladinskega centra, kjer 

so zaključili z rajanjem in pustnim krofi. Letošnjega Brežiškega 
pustnega karnevala, kot so naslovili prireditev, se je udeležila 
množica malih in velikih mask ter tudi ostalih radovednežev.

P.B.

Brežiška	pustna	povorka
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V našem centru v središču Brežic Vam ponujamo visoko ka-
kovostne posege s področja splošne in laserske kirurgije, 
lepotne in antiaging medicine. 
V prijetnem in diskretnem prostoru izvajamo najsodobnej-
še kirurške in lepotne posege, ki Vam omogočajo, da se v 
svojem telesu počutite lepi in zadovoljni. Ponujamo Vam 
strokovnost v skladu z evropskimi in svetovnimi trendi, saj 
se nenehno izobražujemo, novosti pa Vam poskušamo čim 
prej ponuditi v našem centru. ob prihodu v naš center Vas 
čaka strokovno in prijazno osebje, pripravljeno prisluhni-
ti Vašim željam.

Ponujamo vam visokokvalitetne posege s področja splošne 
in laserske kirurgije, estetske ter anti-aging medicine.

PregLed VSeH VrST PoSegoV:

TraJNo odSTraNJeVaNJe dLaČiC
odSTraNJeVaNJe SoNČNiH iN STaroSTNiH Peg iN KoŽNiH 
iZraSTKoV
odSTraNJeVaNJe ŽiLNiH SPreMeMB - KaPiLar Na oBraZU 
iN NogaH, SPider VeN, HeMaNgioMoV iN reTiKULarNiH 
VeN PreMera do 4 mm
NeaBLaTiVNo iN MiNiMaLNo aBLaTiVNo FoToPoMLaJeVa-
NJe (PHoToreJUVeNaTioN) iN LaSerSKi PiLiNg
LaSerSKo odSTraNJeVaNJe gUB (reSUrFaCiNg), BraZ-
goTiN iN TeToVaŽ
iNJeKCiJSKa LiPoLiZa, MeZoTeraPiJa, LaSerSKo odSTra-
NJeVaNJe CeLULiTa
LaSerSKo ZdraVLJeNJe 
aKUTNiH aKeN iN gLiViC Na 
NoHTiH
KarBoKSiTeraPiJa
MiKroderMaBraZiJa
FiLerJi
KirUrŠKi PoSegi

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Zimska Lipoliza
V zimskem času Vam ponujamo cenovno ugodno terapijo 
nadležnega celulita in odvečnih maščob.
izkoristite priložnost, rešite se celulita in maščobnih blazinic 
pred pomladjo, ko bo treba obleči lahka oblačila. 
Terapija se začne z injekcijsko lipolizo ali mezoterapijo, sle-
dijo karboksi terapija, masaža z UZ in greeNVaC in Vela 
Smooth laserjem ter limfna drenaža, ki se izvaja vsak drugi 
dan en mesec. 
Akcija traja do konca februarja.

injekcijska lipoliza je metoda za odstranjevanje maščobne-
ga tkiva na različnih delih telesa na mestih, kjer želimo. Z 
injekcijami se v maščobo aplicira naravna snov sojin lecitin 
(fosfatidilkolin – lipostabil), ki raztaplja maščobo in jo po-
časi odstranjuje iz telesa. Metoda je neškodljiva, nebole-
ča, z blagimi stranskimi pojavi. Poseg traja približno 60 mi-
nut. Na prizadeta mesta se po predhodni anesteziji v kremi 

vbrizgavajo injekcije. Poseg se po potrebi ponovi po šestih 
do osmih tednih, potrebni so običajno dva do štirje posegi. 
Prvi rezultati se opazijo približno po treh tednih. 
 
ob injekcijski lipolizi se priporoča dietna prehrana, telo-
vadba, ultrazvok in različne vrste drenažnih masaž obrav-
navanih območij.
 
Izkoristite ugodne pakete uslug!

Vakumska terapija
Vakumska terapija ali podkožna terapija je neinvaziven 
proces, s katerim dosežemo zmanjšanje celulita.

Zanjo je značilna masaža s sesalno komoro, v kateri je 
valj, ki lajša premikanje komore. 
Fiziološki učinki, ki jih ta terapija povzroča, so:

povečanje krvne cirkulacije in limfne drenaže;
hioperemija razširja kapilare;
eritem poveča kapilarni pretok;
poveča se izmenjalna površina med krvjo in tkivi;
izboljša se odpravljanje odpadnih snovi in tkivnih kataboli-
tov;
kožna plast se loči od mišične.

Tehnologija Vela Smooth je tudi pri tej tehniki uvedla no-
vost, ki jo loči od drugih tehnik vakuumske terapije. Vela 
Smooth izvaja pulzno sukcijo, ki poteka naprej in nazaj, 
ne povzroča hematomov in kapilarne krhkosti. Ta tehni-
ka spodbuja podkožno mobilizacijo in pospešuje krvni ob-
tok, vakuumska masaža, ki se ročno izvaja na področju živ-
čevja, pa lajša izločanje odpadnih snovi, zato so rezultati 
odlični.

ORDINACIJA: DELOVNI ČAS:
Cesta prvih borcev 24a Ponedeljek: od 12 do 18. ure 
8250 Brežice, Slovenija Torek: od 10 do 16. ure
T: +386 7 49 66 556 Sreda: od 12 do 18. ure 
F: +386 7 49 66 557 Četrtek: od 12 do 18. ure 
E: lidija_volovec@yahoo.com	 Petek: od 9. do 13. ure

www.aamv.si
AAMV, d.o.o., p.e. Kirurgija Volovec, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice

•
•
•
•
•

•

CENTER ZA SPLOŠNO IN LASERSKO KIRURGIJO, 
ESTETSKO IN ANTI-AGING MEDICINO

VRSTE POSEGOV

NOVOSTI IN AKCIJE

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

Z zdravo prehrano do bolj 
kvalitetnega življenja!
V današnjem času se mno-
gi strokovnjaki s podro-
čja prehrane in promotorji 
zdravega načina življenja 
trudijo osveščati čim širši 
krog ljudi in nas informira-
ti, kako se zdravo prehra-
njevati, gibati in živeti čim 
manj stresno. dejstvo je, 
da sta prehrana in zdrav-
je tesno povezana. Kako 
pomembna je zdrava pre-
hrana, pa se pogosto zave-
mo šele, ko zbolimo. Ta-
krat začnemo razmišljati, 
kaj jemo, kaj je zdrava 
in uravnotežena prehrana 
in kakšen je naš način ži-
vljenja. S pravilno prehra-
no in telesno vadbo lahko 
varujemo zdravje in pre-
prečujemo pojav kronič-
nih bolezni, povezanih z 
debelostjo, zvišanim krv-
nim tlakom in s povečano 
stopnjo sladkorja. 
Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije 
so kronične bolezni vsako 
leto vzrok za preko 33 mi-
lijonov (59 odstotkov) vseh 
smrti na svetu. Podob-
ni podatki veljajo tudi za 

Zdravi, lepi in vitalni Čas se ne ukvarja s tem, 
da bi izpolnil naša upanja: 
svoje delo opravi in zbeži.

evripid

Slovenijo. V svoje telo vsa-
kodnevno vnašamo velike 
količine predelane hrane, 
soli, sladkorjev, aditivov in 
pesticidov. Naša prehrana 
vsebuje premalo zelenja-
ve in sadja ter preveč ma-
ščob, predvsem živalskega 
izvora. Po podatkih Slo-
venci jemo premalokrat na 
dan, obroki so enolični in 
nezdravi, jemo prehitro in 
preveč naenkrat. Tako kot 
je škodljivo pomanjkanje 
hrane, tudi prevelike ko-
ličine hrane slabo vpliva-
jo na zdravje. Vse to je se-
veda povezano s sodobnim 
načinom življenja – neneh-
no se nam mudi, hitimo 
in si ne vzamemo časa za 
zdrav obrok.
in kaj nam svetujejo stro-
kovnjaki? Pravijo, da bi 
bilo potrebno storiti zelo 
malo, da bi si izboljša-
li zdravje in kakovost ži-
vljenja. Morali bi zmanjša-
li količino maščob v hrani, 
jesti več zelenjave in sad-
ja, poskrbeti za zmerno 
uživanje hrane in vsak dan 
bi se morali gibati vsaj pol 
ure tako intenzivno, da bi 
se spotili.

Pomembna je tudi količi-
na vode, ki jo popijemo. 
Za dobro delovanje potre-
buje naš organizem naj-
manj dva in pol litra vode 
na dan. Nekaj je dobimo s 
hrano, vsaj poldrugi liter 
pa moramo zagotoviti s pi-
tjem vode. Šele ko spije-
mo dva litra, imamo nekaj 
rezerve za vroče dni, fizič-
ni napor ali zvišano tele-
sno temperaturo.
Pomembno je tudi število 
zaužitih obrokov. Človek bi 
moral dnevno zaužiti 4 do 
6 obrokov, ki bi morali vse-
bovati čim več žit in žitnih 
izdelkov (črnega kruha, 
testenin in riža), sadja in 
zelenjave ter mlečnih iz-
delkov, rib, jajc in pustega 
mesa. Seveda pa mora biti 
vnos količine hrane odvi-
sen od aktivnosti, ki sledi. 
Vsak obrok, ki ga čez dan 
zaužijemo, je pomemben, 
a strokovnjaki ugotavlja-
jo, da je najpomembnej-
ši obrok zajtrk! Prvi obrok 
v dnevu nas namreč napol-
ni z energijo in pripravi na 
nov dan in nove izzive, ki 
nas čakajo. Zato si mora-
mo vsako jutro vzeti čas 

za polnovreden in energij-
sko zadovoljiv zajtrk. do-
kazano je, da se, če zajtr-
kujemo, s tem posledično 
poveča metabolična ozi-
roma kalorična poraba. 
Tako imamo več energije 
in nadzor nad težo je laž-
ji. Če začnemo dan s sad-
jem, žitaricami ali pol-
nozrnatim kosom kruha z 
manj mastnim namazom 
naj bi dan preživeli druga-
če – energično in bolj od-
ločno.

da bi izboljšali naše zdrav-
je ter zvišali kakovost ži-
vljenja, nam torej ni tre-
ba storiti veliko. Potrebna 
je le zdrava uravnotežena 
prehrana, dnevno uživanje 
zadostne količine tekoči-
ne, redna telesna vadba, 
gibanje na svežem zraku, 
izogibanje stresu in dovolj 
počitka. Zato ne čakajmo 
na težave, potrudimo se 
spremeniti svoj način ži-
vljenja že danes, in če je 
človek vztrajen, pridejo 
tudi rezultati in lepše ter 
bolj kakovostno življenje.

Živimo v hitri, stresni družbi, dan se preliva v teden, teden v mesec in mesec v leto… In če prav pomislim, je dan enak dnevu, so sicer nianse, 
pa vendar: zastavljamo si cilje in hodimo po poti življenja, vrednosti le-tega pa se zavemo šele, ko nam telo in zdravje ne služita več. In tako 
smo prepuščeni večni tekmi s časom – kdo bo hitrejši? Stop! Ustavimo se, zadihajmo s polnimi pljuči in zamislimo se nad svojo usodo in usodo 
naših najdražjih. Ste se kdaj vprašali, koliko je vredno vaše zdravje in od njega tudi dobro počutje? In ste že ugotovili, da se zdravje prične v 
glavi in v lepi, čisti duši? Ni potrebno veliko, za začetek že, da se ustavimo in začnemo bolj »zdravo« zreti v prihodnost.

Pred terapijo Po terapiji

Pred terapijo Po terapiji
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Pripravila: Bojana Kunej
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Najdonosnejši primer je raz-
iskava specialista za bole-
zni ledvic dr. rolfdietra Kra-
useja z univerzitetne klinike 
Benjamin Franklin v Berli-
nu. dr. Krause je z evropsko 
primerjavo dokazal, da ima-
jo ljudje, ki živijo na seve-
ru, višji krvni tlak. Posledič-
no je v južni evropi občutno 
manj obolenj srca in oži-
lja ter smrti zaradi odpove-
di srca kot na severu. razla-
ga za to so intenzivni sončni 
žarki v Sredozemlju. Pozitiv-
ni učinek je dr. Krause doka-
zal tudi pri umetni svetlobi 
v solarijih. Več tednov zapo-
red je v solarije pošiljal tako 
zdrave mlade ljudi kot tudi 
telesno neaktivne srčne bol-
nike. rezultat je preprost. 
Na obe skupini ljudi je son-
čenje delovalo pozitivno. 
Krvni tlak teh ljudi se eno 
leto ni povečal.
Zmanjšanje krvnega tlaka je 
le eden od pozitivnih učin-
kov UV žarkov na človeški 
organizem. 

Tudi naslednje ugotovitve so 
bile dokazane z znanstveni-
mi študijami:
•        izboljšanje polzno-
sti (tekočnosti) krvi pome-
ni manjšo nevarnost za in-
farkt in povišan krvni tlak; 
•        zmanjšanje vsebnosti 
holesterola v krvi; 
•        razgradnja vitamina D 
varuje pred rakom na prsih 

in debelem črevesju; 
•        UV žarki pospešuje-
jo razvoj imunskih celic, ki 
telo varujejo pred bakteri-
jami in virusi, manj je ko-
žnih bolezni; 
•        UV žarki stopnjujejo 
storilnost, srčni utrip pa se 
umiri. 

Solarij za dobro 
voljo
Ste tudi vi pozimi brez-
voljni in se počutite sla-
bo? Brez skrbi, niste sami. 
Najnovejše raziskave so po-
kazale, da vsakega tretje-
ga evropejca v hladnih let-
nih časih pesti t.i. zimska 
depresija. Fenomen zimske 
depresije je leta 1984 prvič 
opisal ameriški psihiater 
rosenthal. Nova bolezen je 
dobila ime Sad (Seasona af-
fective disorder). Kratica pa 
ima v angleščini še dodaten 
pomen, saj beseda "sad" po-
meni "žalosten". 

Še vedno pa ni jasno, kaj 
povzroča Sad. Znanstveniki 
vedo le, da ima pri tem ve-
liko vlogo pomanjkanje sve-
tlobe. Mi pa smo za Vas pro-
sili za pomoč lepotni salon iz 
Brežic in ponujamo nasvete, 
kako se najuspešneje izogni-
ti zimski mori:
•        hrepenite po soncu? 
enkrat ali dvakrat tedensko 
si privoščite obisk solarija.  

•        pojdite na sprehode, 
ne glede na vremenske raz-
mere. Vsaj za pol ure. Če ste 
zaposleni, izkoristite odmor 
za sprehod, sicer pa pojdite 
na sprehod dopoldan, ko je 
sonce močnejše; 
•        razsvetlite svoje sta-
novanje. Luči prižgite takoj, 
ko se zbudite in popoldne, 
ko se boste v mraku vračali 
domov. Požvižgajte se na ra-
čun za elektriko; 
•        izbirajte svetla zimska 
oblačila, ki vas bodo spravi-
la v boljšo voljo; 
•        uživajte hrano, boga-
to z ogljikovimi hidrati, na 
primer testenine in kruh. 
Ti vplivajo na presnovo do-
ločenih snovi v možganih 
(npr. serotnin) in izboljšajo 
počutje; seveda ne pozabi-
te na sadje in zelenjavo,saj 
le-ti vsebujejo vitamine, ki 
so nujno potrebni za naše 
zdravje;
•        bodite zmerni pri alko-
holu. Svoje depresije lahko 
lajšate tudi z majhnimi ko-
ličinami. 

Sonce krepi kosti
Pozitivni učinki umetne sve-
tlobe na organizem niso vi-
dni le pri mladih ljudeh. V 
solarij bi morali predvsem 
starejši ljudje.

Osteoporoza: vedno več 
starejših trpi za atrofijo ko-
sti. Njihove kosti postajajo 
porozne in lomljive. V sta-
rosti lahko zaradi zloma ste-
gnenice postanete bolnik, 
potreben nege. do osteopo-
roze pride zaradi pomanj-
kanja beljakovin in kalcija. 
Kalcij se do 30. leta nabira 
v kosteh in jih krepi. Nepo-
grešljiv je tudi v drugih delih 

telesa. Če ne uživate dovolj 
beljakovin, bo tvorba kola-
gena v kosteh prenizka. Če 
pa zaužijete premalo kalci-
ja, ga telo krade iz kosti, kar 
je tudi eden od dejavnikov 
tveganja za nastanek osteo-
poroze.
Kako se izogniti tej nevarni 
bolezni? Z uživanjem hrane, 
bogate s kalcijem, silicijem, 
magnezijem in beljakovina-
mi ter rednim sončenjem. 
Vaše telo potrebuje vitamin 
d, da bi lahko kalcij sploh 
predelalo. in ker ga je v hrani 
zelo malo, se je mati narava 
spomnila nečesa posebnega. 
Vitamin d je edini vitamin, 
ki ga naše telo lahko samo 
proizvaja. Za to pa potrebu-
je sonce. Ko se UV žarek do-
takne kože, se holesterol v 
koži spremeni v provitamin 
d. Ta se zaradi telesne tem-
perature v 24 urah spremeni 
v vitamin d. od oktobra do 
marca sonce pri nas skorajda 
nima UV žarkov. Ti ostanejo 
v ozračju. Kot so ugotovili, s 
tem pride tudi do prekinitve 
nastanka vitamina d v or-
ganizmu. Posledica: tudi če 
uživamo hrano, bogato s kal-
cijem, ga naše telo ne more 
učinkovito absorbirati. V taki 
situaciji pomagajo sodobni 
solariji z UV-B žarki. odmer-
ki teh so tako majhni, da ne 
more priti do opeklin, zado-
stujejo pa za tvorbo vitami-
na d. Z obiskom solarija bo-
ste tako hkrati storili kaj za 
svojo porjavelost in si okre-
pili kosti.

Solarij in svetla 
koža
Ljudje se glede na bar-
vo kože različno odziva-

jo na sončne žarke. Preden 
se sončite ali obiščete sola-
rij, je dobro preveriti svoj 
tip kože. Hitro porjavelost 
lahko dosežemo le tako, da 
tvegamo zdravje. To še po-
sebej velja za ljudi s svetlej-
šo poltjo. Če ostanete pre-
dolgo v solariju, vaše telo 
vsrka preveč UV energije, 
posledica tega pa je razdra-
žena koža, srbenje in opekli-
ne.Po sončenju traja še dva 
do tri dni, da fotobiološka 
reakcija v obliki porjavelosti 
postane opazna. Če hočete 
doseči intenzivno porjave-
lost, ne da bi pri tem preveč 
obremenjevali kožo, morate 
v solarij vsaj enkrat do dva-
krat tedensko. Priporočljivo 
je, da med enim in drugim 
obiskom solarija minejo vsaj 
trije dnevi. en obisk teden-
sko zadostuje, da ohranite 
lepo porjavelost. Preden se 
boste prvič sončili, zahte-
vajte od osebja v sončnem 
studiu, naj vam izdelajo na-
črt sončenja, ki bo primeren 
prav vašemu tipu kože.

Odgovori na nekaj pogostih 
vprašanj:
•        Pri obisku solarija zašči-
tna krema ni potrebna, pripo-
ročljiva pa je uporaba krem, 
ki omogočajo hitrejšo in traj-
nejšo porjavitev (na primer 
kreme iz kolekcije California 
Tan, australian gold in dru-
ge). 
•        dolžino prvega sonče-
nja vedno določimo glede na 
tip kože in vrste solarija. Za 
prvi obisk priporočamo od 5 
do 7 minut v solariju. o tipu 
kože se lahko posvetujete z 
osebjem.
•        Za vidnejšo porjavitev 
je treba opraviti od 3 do 4 
sončenj v solariju - seveda pa 
je učinek odvisen tudi od po-
prejšnje podlage oziroma od 
tipa kože. 

drage bralke in bralci, do na-
slednjič Vas lepo pozdravljam 
in Vas ponovno vabim v našo 
rubriko prihodnjič,ko bomo 
za Vas pripravili zopet nekaj 
zanimivosti in nasvetov, kako 
biti lepi, zdravi in vitalni.

Vanja Božič

Solarij za zdravje
Čeprav nekateri skušajo dokazati nasprotno, pa 
redni obiskovalci solarijev ne skrbijo le za privlač-
no porjavelost, temveč tudi za svoje zdravje. To 
dokazujejo številne znanstvene študije.

Tekmovanje je v osnovi na-
menjeno vsem dekletom, ki 
jih zanimajo elitna svetovna 
lepotna tekmovanja, nasto-
panje pred kamerami, delo 
z mediji, potovanja in pred-
vsem medijska prepoznav-
nost. 
Tako vsem tekmovalkam in 
še posebej zmagovalkam 
udeležba na tekmovanju 
ne prinaša praznih in nere-
alnih obljub, temveč pred-
vsem življenjske izkušnje, 
nova poznanstva, sposobnost 
nastopanja v javnosti in pro-
fesionalne izkušnje na podro-
čju ličenja, celostne zunanje 
in notranje podobe, zdrave-
ga načina življenja, mane-

Miss Hawaian Tropic – 
predizbor 2008

kenstva in fotomodelov ter 
tujih jezikov. izkušnje, ki jih 
tekmovalke pridobijo na tem 
lepotnem tekmovanju, jim 
koristijo tako pri poslovnem 
kot v zasebnem življenju. 

Skratka, tekmovanje je še 
posebej primerno za dekle-
ta, ki jih ob študiju oziroma 
delu zanima tudi dodatna ži-
vljenjska izkušnja, rade tek-
mujejo in jih ne motijo tele-
vizijske kamere ter številčni 
fotografi na vsakem koraku, 
kot tudi potovanja, vožnja 
z 8-metrsko limuzino, oseb-
ni varnostnik in otografija na 
naslovnicah najbolj elitnih 
revij.

Če si želite eno od teh izku-
šenj, Vas vabimo da izpolni-
te prijavnico, ki vas bo pope-
ljala na casting za predizbor 
Miss Hawaian Tropic Posavja 
2008. Casting bo v soboto, 
7. aprila v Brežicah,  orga-
nizira pa ga agencija Cezza-
ra iz Brežic.

Vanja Božič

Tekmovanje sodi med mednarodna licenčna lepotna tekmovanja. Zmagovalki 
MISS HAWAIIAN TROPIC SLOVENIJE čaka nepozabno leto, polno doživetij, po-
tovanj in novih poznanstev.
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Če imate vrt, julija sejte 
črno redkev, jeseni pa jo 
shranite v mivko. Je odlično 
zdravilo proti kašlju. 
redkev olupite in izdolbite 
luknjo, vanjo dajte med in 
položite v ožjo skodelico 
ter pustite stati. Med steče 
preko redkve v skodelico 
in nastane sirup, ki ga 
spijte, v izdolbino pa zopet 
dodajte med. redkev se 
bo kmalu skrčila, saj bo 
spustila ves sok, vi pa boste 
zopet zdravi. 

Predoziranje kave
Se vam dogaja, da včasih 
pretiravate s pitjem kave in 
imate v želodcu čuden ob-
čutek? Popijte veliko količi-
no vode, ki vas bo dodatno 
silila na praznjenje mehur-
ja, vi pa se boste že kmalu 
zopet odlično počutili. 

Žajbelj	
Je vsestransko uporabna ra-
stlina. Nekaj časa ga lah-
ko gojite tudi kot lončnico, 
potem se razraste, zato si s 
podtaknjencem zopet vzgo-
jite novo rastlino. Nepogre-
šljiv je pri nekaterih oma-
kah, grizljate ga lahko za 
učvrstitev dlesni, če so kr-
vaveče, pri prehladnih obo-

lenjih pa ga pijete kot čaj, 
saj je zelo učinkovit. Ko ka-
šljate, pa si skuhajte t. i. 
karamelno ali levje mleko. 
Prepražite sladkor, da zaru-
meni, prelijte ga z mlekom 
in dodajte vejico žajblja, 
ko prevre, ga pijte čim bolj 
vročega. Pri uživanju bodite 
zmerni, saj je vsako pretira-
vanje lahko tudi škodljivo!

Hmeljevi	vršički
Beluši, šparglji, blušč ali 
hmeljevi vršički, ki jih naj-
demo divje rastoče spomladi 
v naravi, so odlično sredstvo 
za spomladansko čiščenje 
telesa. Lahko jih pripravimo 
na več načinov. eden izmed 
receptov je fritaja. Hme-
ljeve vršičke nalomimo na 
manjše kose in skuhamo z 
malo vode. Prepražimo sla-
nino, dodamo klobase, ku-
hane vršičke, jajca, po želji 
osolimo in popopramo. Več 
kot okusna malica!

Smrekov sirup
Prve dni maja se odpravite 
v naravo in poiščite nasad 
manjših smrekovih dreves. 
To je namreč čas, ko imajo 
smrekove veje ravno dovolj 
velike in sočne vršičke. Vr-
šičke nabirajte z občutkom 
in čuvajte krošnjo tako, da 
se skoraj ne bo poznalo, zato 

si za opravilo vzemite dovolj 
časa. ob tem se nadihajte še 
svežega zraka in se spreha-
jajte  po mehkih smrekovih 
iglicah. Počutili se boste kot 
prerojeni. doma pa si pri-
pravite večje steklene ko-
zarce, kamor boste polaga-
li eno plast vršičkov in eno 
sladkorja. Zaprt kozarec po-
stavite na svetlo in sonč-
no mesto. Ker pa se v nekaj 
dneh vsebina posede, lahko 
plasti dodate. opazili boste, 
da bo pričel že kmalu nasta-
jati sirup, če pa se sladkor 
ne bo topil, zmes premešaj-
te. Šele po približno štirih 
tednih sirup precedite in ga 
spravite v temne steklenice 
ter shranite za primer zače-
tnega prehlada ali kašljanja. 
Tedaj ga uživajte večkrat na 
dan in po nekaj dneh boste 
zopet zdravi! 

Odvajanje vode 
ob določenih zdravstvenih 
težavah se prične v telesu 
nabirati voda. Ko nabirate 
češnje, ne odvrzite pecljev, 
posušite jih in si iz njih pri-
pravljajte čaj. 

Utrujene noge
Včasih so pri utrujenih no-

gah prisegali na hojo po ju-
tranji rosi. Prav tako pa po-
maga, če si pripravimo slano 
toplo kopel in noge namaka-
mo. Podplati vam bodo hva-
ležni!

Koruzni	laski
Želite izgubiti nekaj kilogra-
mov? Naredite čajno kuro s 
koruznimi laski. 

Menstrualne 
težave
Pomaga jih reševati tudi mo-
dra frankinja. Znano je, da 
ženske v tistem času izgubi-
jo precej železa, zato tedaj 
pade imunski sistem. Spijte 
nekaj kozarcev modre fran-
kinje, najbolje po vsakem 
obroku ali pred spanjem, in 
se prepričajte o zdravilnih 
učinkih.

Belina zob 
Med dopustom ste si zane-
marili zobe, zato so jih na-
padle zobne obloge. Na 
suho ščetko stisnite pasto 
in jo posipajte s ščepcem 
soli ter rahlo drgnite zobe. 
Zobe si splaknite, nato pa si 
na ščetko nakapajte še ne-
kaj kapljic limoninega soka 

ter zopet rahlo poščetkajte. 
Učinek bo viden, a nikar ne 
pretiravajte!

Soda bikarbona
Vaši domači nimajo radi če-
bule, vi pa veste, da je ne-
pogrešljiva pri golažih ali 
omakah. rešitev: ko čebula 
zarumeni, vzemite za konico 
noža sode bikarbone in če-
bula se bo v hipu raztopila.

Šipkova 
marmelada 
Je poceni in zdravilno živilo, 
ki kljub kuhanju ohrani veli-
ko C vitamina, zato si ob pr-
vih zmrzalih naberite šipek 
ter si zdravo obogatite svoj 
jedilnik.

Marija Kalčič Mirtič

Nudimo opremo za pohodništvo:
obutev, funkcijska oblačila, pohodne 

palice in nahrbtnike.

Posebna ponudba:

SAVA AVTO d.o.o.
DOLENJI BOŠTANJ 60 A

8294 BOŠTANJ
TEL: 07 81 63 328

na vse nahrbtnike 20 % popust
do 15.03.2007

Drobni	domači	nasveti
Sedaj je pravi čas, da naredite načrt, kako boste 
ohranili zdravje skozi vse leto! Beležke v koledar-
ju pridejo še kako prav. Te vas spomnijo, kaj mo-
rate storiti ob določenem trenutku, da bo vaša do-
mača lekarna ves čas pripravljena na morebitne 
zdravstvene težave. 

PLaNiNSKo drUŠTVo
VideM KrŠKo

V a B i

na občni zbor društva,

ki bo v petek,
23. februarja 2007,

s pričetkom ob 18.00 uri, 
v prostorih Kulturnega 

doma v Krškem.

Vljudno vabljeni!

Predsednica Pd Videm:
irena Lekše

Črna	redkev
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geslo križanke pošljite do četrtka 15.3.2007 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 LEKOS KOZMETIKA, Drožanjska c. 68, Sevnica

Nagrajenci 2/07 številke:
1. Nataša Klemenčič, Slomškova 7, Brežice
2. Slavica Jazbec, Zabukovje 28, Zabukovje
3. Katja Simončič, delavska 8, Senovo

Geslo 2/2007 številke: 
Z NAMI V ŠOLI, PISARNI 
IN DOMA

Nagrade:
1. nagrada: 1 x čokoladna kopel
2. nagrada: 1 x nega obraza in dekolteja
3. nagrada: 2 x obisk solarija

Lunin post
o Luninem postu je bilo že veliko napisanega in še ve-
dno zasledimo, da se ta ali oni znanec posti. Kot vemo, 
ima Luna močan vpliv na plimovanje morja in zakaj ne 
bi vplivala tudi na tekočine v našem telesu, ki je, kot 
vemo, sestavljeno iz več kot dveh tretjin vode. ob Lu-
ninih menah, posebej ob polni in prazni Luni, pa je ta 
vpliv še povečan in zato opaznejši. Prav zato naj bi v 
teh dneh tudi post najbolje vplival na naše telo in bil 
najbolj učinkovit.
Post ni namenjen samo izgubi odvečnih kilogramov, vča-
sih se je dobro kak dan postiti, da se prečistimo in vidi-
mo, da naše telo sploh ne potrebuje toliko hrane, koli-
kor smo je navajeni pojesti. V bistvu gre za prečiščenje 
organizma (tako kot pri hujšanju), da privoščimo našim 
prebavilom in celemu organizmu nekaj časa, da v miru 
počistijo različne strupe, ki se nenehno kopičijo v na-
šem telesu. 
Postimo se ob polni in prazni Luni. Nekako uro pred pri-
četkom Lunine mene pojemo nekaj lahkega, kakšno ja-
bolko, grozdje, banano, korenček, košček prepečenca 
ali jogurt, potem pa 24 ur ne jemo ničesar. Tik pred po-
stom se ne smemo popolnoma najesti, češ, zdaj 24 ur 
ne bom jedel. Med postom pa ne čakamo, kdaj bo mi-
nilo 24 ur, da bomo lahko isto minuto spet potešili svo-
jo neznansko lakoto. Sprostimo se in pozabimo na hra-
no! Čas si krajšajmo s sprehodi v naravo, ukvarjajmo se 
s športom, pospravimo stanovanje, mislimo na kaj le-
pega, zaposlimo se z umskim delom... in videli bomo, 
kako lahkoten in neobremenjen je lahko naš um. 

Zavod Neviodunum  
Programska enota TV KRŠKO

 
Po petih letih neprekinjenega delovanja v razmeroma skromnih pogojih je čas, 
da naredimo korak naprej in obogatimo program edine posavske televizijske 
postaje – TV Krško.

Želite sodelovati pri ustvarjanju posavskega televizijskega programa? 
Vas zanima delo tehnika v studiu? 
imate kamero in nekaj izkušenj v snemanju različnih dogodkov?
Mislite, da bi se lahko preizkusili kot voditelj ali voditeljica? 
imate idejo, kako pripraviti in oblikovati zanimivo TV oddajo?

 
Če ste iz Krškega ali tudi iz drugih posavskih krajev, 

vas vabimo k sodelovanju, 

ki se lahko razvije v redno honorarno delo pri nastajanju posavskega 
televizijskega programa! 

iščemo:  
- voditelje in voditeljice TV oddaj,
- redaktorje in urednike 
- snemalce in montažerje 
- novinarke in novinarje oziroma snemalce dopisnike 
- organizatorje in producente posameznih oddaj ali programskih sklopov 
 
Svoje ponudbe s kratko predstavitvijo, navedbo dosedanjih izkušenj (ni nujno) 
ter morebitnim opisom svojih zamisli pošljite do konca meseca marca izključno 
po elektronski pošti na naslov: silvester.mavsar@posavje.info 
Na tem naslovu dobite tudi dodatne informacije. 

Zdravilne 
lastnosti 
regrata
Vzemite si trenutek zase, 
pojdite v naravo, se spre-
hajajte in si naberite novih 
moči na svežem zraku. obe-
nem pa imate veliko mo-
žnosti, da na zelenih površi-
nah naberete še kanček več 
zdravja, ki je dobesedno 
pred vami – regrat.

Ta izredno zdravilna samoni-
kla rastlina, ki raste skoraj 
povsod, nam lahko dodobra 
obogati spomladanski sola-
tni jedilnik in nas obvaruje 
pred morebitnimi zdravstve-
nimi težavami, saj ima veli-
ko vitaminov, ki jih naše telo 
potrebuje. Še posebno oku-
sen pa je, če ga pripravimo 
na način, ki je v naših kra-
jih že tradicija in služi lahko 
tudi kot samostojna jed. 

regrat strebimo, ga opere-
mo in natrgamo na manj-
še dele. Skuhamo krompir, 
obenem pa prepražimo sla-
nino ter še vročo zalijemo s 
kisom. Skuhamo tudi fižol v 
zrnju in nekaj jajc. Vse to 
zmešamo, še rahlo posoli-
mo in okusna hrana je pri-
pravljena.

M.K.M.
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Predsednik Anton Jesenko je 
izrazil zadovoljstvo nad pora-
stom članov – lani so presegli 
mejo 500, pa tudi, da so na-
črtovani program skoraj v ce-

loti uresničili. Kot je dejal, so 
za društvo izredno pomemb-
ni strokovno dobro usposo-
bljeni in vestni vodniki, tako 
imajo od lani dva nova vo-
dnika PZS Igorja Kežmana 
in Marka Gregoriča. Poudaril 
in pohvalil pa je tudi iskreno 
zavzetost članov Upravne-
ga odbora, saj gre izključno 
za prostovoljno delo, ki terja 
precej dragocenega časa, ter 
enako vseh članov planinske-
ga društva, brez katerih dru-
štva ne bi bilo.
izdali so tri taborna glasi-
la, upokojeniška skupina 

Brežiški	planinci	se	
predstavijo
BREŽICE – V zboru domačih planincev in gostujočih predstavnikov drugih slo-
venskih in hrvaških planinskih društev ter prisotnega predsednika Meddruštve-
nega odbora Zasavskih PD in člana UO PZS Boruta Vukoviča se je Planinsko 
društvo Brežice letos predstavilo na izviren način, ko je srečanje pričelo z dia-
pozitivnim prikazom svojega pestrega planinskega življenja: od skupin najmlaj-
ših planincev, osnovnošolskih, mladinskih, planinskega in alpinističnega odseka 
na UE Brežice, odseka za varstvo gorske narave do skupine upokojencev – »tor-
karjev«. S tem so ponudili zanimiv in pisan vpogled v utripe svojih različnih iz-
letov, pohodov, bivanj v taborih – vse do obiskov planinskih večerov.

pa zbirko pesniških prigo-
dnic Vlada Ajleca. V zani-
mivo branje pa smo prisotni 
dobili že 21. številko Planin-
skih utrinkov, ki jih ureja Mi-

lena Jesenko, jim dodaja 
nove vsebine, tako da je v 
utrinkih dosti prijetnega bra-
nja starih in novih avtorjev, 
lepo dopolnjeni (po doseglji-
vih zmožnostih) pa so tudi s 
fotografskimi zapisi. iz vseh 
enaindvajsetih arhivskih šte-
vilk pa bo morda kdaj ka-
sneje kdo iz kakršnega koli 
razloga iskal kar koli zgodo-
vinskega, pa mu bo ta bre-
žiški planinski arhiv še kako 
v pomoč, kar je v pohvali in 
priznanju izpostavil tudi pri-
sotni župan Ivan Molan.

Strjen pregled dela so izko-
ristili tudi za podelitev pri-
znanj. Karmen Lipej Tram-
šek je prejela bronasti častni 
znak PZS, društveno pohvalo 
za sodelovanje in pomoč pri 
akcijah Planinskega društva 
Brežice Marija Novak, Mar-
ko Lapajne, Ivan Veber, Er-
nest Jankovič, Miha Škrlec, 
Ivko Godler, Marija Lubši-
na Novak, Darja Mandžu-
ka, Darko Bukovinski, Da-
nica Fux, Vlado Kovačič, 
Jožica Dražil, Anica Vimpol-
šek, Laura Rueh, Milan To-
mič, Marko Gregorič, Nuša 
Rožman, Breda Bibič ter 
Olga in Franc Kržan; za 50 
let članstva v PdB in za 80. 
življenjski jubilej Bojan Hor-
vatič; za 50 let članstva pa 
še Adolf de Costa, Borut Pe-
ček, Marjan Rovan in Mari-
ja Veble. Planinci so pozor-
ni na jubileje svojih članov, 
zato jim za okrogla življenj-
ska praznovanja podelijo pri-
znanja. ob Horvatiču za 80 
so jih prejeli še: za 50 let - 
Metka Kostevc, Biserka Mi-
kac, Andreja Ogorevc, Mari-
ja Špiler in Mehmed Tokić; 
za 60 let – Vlado Ajlec, Ani-
ca Pirc in Rudi Kelenc; za 70 
let pa Tončka Janc in Polo-
na Milavec.

Natja Jenko Sunčič

CERKLJE OB KRKI -  Povelj-
stvo tukajšnje Vojašnice 
daje velik poudarek sloven-
skemu kulturnemu prazniku, 
zato je tudi letos pripravi-
lo prireditev v čast velike-
mu slovenskemu ustvarjal-

cu dr. Francetu Prešernu. V 
ta namen so v galeriji pripra-
vili otvoritev likovne razsta-
ve triindvajsetih članov dru-
štva likovnikov Krško »oko«, 
h kateri je umetniško kriti-
ko prispevala Alenka Černe-
lič Krošelj, prof. umet. zg., 
univ. dipl. etnol. in kulturna 
antropologinja. Spekter li-
kovnih slogov, ki so jih avtor-
ji dali na ogled, je zelo širok, 
od povsem fotografsko reali-
stičnega slikarstva preko im-

Od pesmi, preko poezije do 
slike brez posavskih meja

presionističnega realizma, 
figuralike do abstrakcije. Po 
Zdravljici, ki jo je uvodoma 
zapela Vokalna skupina Zefir 
iz občine Sevnica pod ume-
tniškim vodstvom prof. Silvi-
je Blaževič - skupina je tudi 

kasneje otvoritvene trenut-
ke bogatila z lepim petjem, 
je pozdravne besede gostom 
namenil poveljnik Vojašnice 
major Cvetko Daničič. 
o zavedanju pomena Prešer-
na je v govoru globoko spre-
govoril Rudi Stopar, ustvar-
jalec na različnih področjih 
–  prireditev je dopolnil tudi 
z lastnim recitalom -  in  si-
cer, kot je dejal, po svoje: 
»V kotaljenju časa preko 
naše domovine in sveta v za-

vedanju Prešerna, ali njego-
ve dobe dvestotih let, se je 
življenje modificiralo. Ni pa 
se tudi človečnostno ozave-
dlo. Kaj vse nas še tare, kot 
da ne slišimo velmoža naše 
kulture, še manj pa čutimo 
njegov domoljubni in člo-
vekoljubni zven. Kampanj-
sko delamo njegov spomin 
na dan kulture, namesto da 
bi kultura postala stalnica in 
nam pomenila živetje zno-
traj njegovih naukov, opo-
minov, vprašanj in nakazanih 
poti…« Tudi moderatorja pri-
reditve Tomaž Tomše in Na-
tja Jenko Sunčič sta preplet 
lepega z lepim od Sevnice 
preko Krškega do Brežic vo-
dila v Prešernovem duhu - 
v radosti soživljenja med 
ustvarjalci, obiskovalci in 
brez meja.

N.J.S. 

doBoVa, BreŽiCe – Kulturne-
mu prazniku se je na predve-
čer praznika najprej pokloni-
la literarna sekcija »Beseda« 
in sicer v mali dvorani Kul-
turnega doma dobova z lite-
rarno-recitacijsko lepljenko 
v 14 slikah »Franceta Prešer-
na križev pot«, ki je delo Ru-
dija Mlinarja, predstavitev pa 
je obiskovalce presenetila in 
navdušila.
Na pobudo Polone Ferenčak, 
ki je zaželela dober sprejem 
drugače zastavljenega kultur-
nega programa, je na dan slo-
venskega kulturnega praznika 
društvo gostovalo v brežiškem 
Mladinskem centru, s spomi-
nom na pesnika pa so se na 
spoštljiv in topel način po-
klonili s petjem pesmi Ljud-
ski pevci in MePZ ter z različ-
nimi recitali literarna sekcija 
Beseda. 
Uvodni, slavnostni govor je bil 
»ukazan« ljudski pesnici Tere-
ziji Toporišič, ki je Prešerno-
ve Ukaze in njegovo Vrbo med 
govorom občuteno recitirala, 
kot ljudsko rečemo »iz gla-
ve«, sicer pa je v mislih pov-
zela: »Sem kmetica in ljud-
ska pesnica. Že dolgo imam 
rada Prešerna in gregorčiča, 
nasploh pesem, govorjeno ali 
zapeto. oba, Prešeren in gre-
gorčič, sta hodila z menoj na 
pašo in dobro smo se razume-
li.« dejala je, naj bo literarni 
večer v znamenju pesmi, go-
vorjene in zapete, in naj spo-

Dobova dr. Francetu 
Prešernu

minja na velikana slovenske 
poezije, saj Prešernove pe-
smi niso samo izpoved njego-
vih srčnih bolečin in radosti, 
dvomov in spoznanj, upov in 

bojazni, ampak so tudi dokaz, 
da imamo Slovenci moč in vo-
ljo, da dosegamo uspehe na 
vseh področjih in da ne zao-
stajamo za drugimi evropski-
mi narodi. 
in je v skupni čas vtkala še 
svojo »Cerkvico na bregu«, ki 
jo vsak dan gleda. Literati pa 
so se predstavili z recitacijo 
Vrbe v angleškem, nemškem, 
francoskem in slovenskem je-
ziku (vsaka kitica v drugem 
jeziku), nato dvakrat z recita-
lom drugih Prešernovih pesmi 
ter dvema dramskima prizoro-
ma (avtor rudi Mlinar) dvor-
jenje s Prešernom in šaljivim 
Pogovor med ano in Julijo.

N. Jenko S.

Svetniki so s potrditvijo skle-
pa o spremembah podeljeva-
nja koncesij  povečali podro-
čje podeljevanja, določeno v 
odloku leta 2003, še na podro-
čje zobozdravstva za odrasle 
ter za mladinsko in otroško 
zobozdravstvo. V obrazložitvi 
je župan Ivan Molan zapisal, 
da je cilj spremembe progra-
ma podeljevanja koncesij, 
da se za preostalo demograf-
sko ogroženo območje v ob-
čini Brežice za občane, pred-
vsem starejše in otroke, ki so 
oddaljeni od Brežic, omogoči 
enaka dostopnost do zoboz-
dravstvenih storitev kot vsem 
občanom, kakovostnejša ob-
ravnava v smislu sedaj razpo-
ložljivih delovnih prostorov in 
opreme ter posodobitev preo-
stalih dislociranih ambulant v 
občini, kar bo, kot je zapisal, 
možno z nadaljnjim podelje-
vanjem koncesij na podro-
čju zobozdravstva na podla-
gi javnega razpisa. Koliko bo 
to res, pa bomo videli, saj so 
ambulante po krajevnih sku-
pnostih slabo vzdrževane, 
eden od razpisnih pogojev ob 
podelitvi koncesij pa bo ure-
ditev prostorov in zamenjava 
dotrajane opreme iz zasebnih 
virov. 
Kot je pojasnila vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti 
Anica Hribar, v občini deluje-
jo zobozdravstvene ambulan-
te v artičah, na Bizeljskem, 
v Cerkljah ob Krki, v dobovi 
in Pišecah ter v oŠ Brežice. 
V večini delo opravlja Zdra-

Koncesije	v	zobozdravstvu	
ne	rešujejo	dežurstev
BREŽICE – Občinski svetniki so 12. februarja dokončali redno sejo. Sprejeli 
so sklep o spremembi programa podeljevanja koncesij na primarni ravni jav-
ne zdravstvene službe. Vršilki dolžnosti Zavoda za podjetništvo in turizem so 
potrdili mandat ter kot dodatno uvrstili na dnevni red in sprejeli spremembo 
odloka o ureditvenem načrtu za trgovski kompleks Lidl na Marofu. 

vstveni dom Brežice, le na Bi-
zeljskem in v Pišecah zoboz-
dravnica koncesionarka. 
V razpisnih pogojih bo po-
trebno določiti, za katera po-
dročja v občini se podelju-
je koncesija, da bi ohranjali 
zobozdravstvene ambulante 
tudi izven mestnega središča. 
Že na oddelku namreč ugota-
vljajo, da posebnega interesa 
med zobozdravniki za opra-
vljanje dejavnosti v ordina-
cijah izven Brežic ni. ostaja 
vprašanje, kako rešiti dežur-
no zobozdravstvo ob koncih 
tedna, na katero opozarja-
jo pacienti vrsto let. Sobota 
naj bi se štela v redni delovni 
čas, a si ga noben zobozdrav-
nik ne določi. 
Tudi ambulante splošne me-
dicine na primarni ravni de-
lujejo le še na Bizeljskem in 
v Pišecah, za obe dejavno-
sti sta podeljeni koncesiji. a 
se za Pišece že sliši predlog, 
naj ordinacijo splošne me-
dicine na primarni ravni za-
prejo zaradi premajhnega 
števila obiskov v ordinaciji.  
Hribarjeva je še pojasnila, da 
se na področju splošne medi-
cine na primarni ravni trenu-
tno po sprejetem programu 
podeljevanja koncesij te ne 
podeljujejo, pa tudi po ob-
stoječih ordinacijah po kra-
jevnih skupnostih ne. 

Po letu dni je dosedanja vršil-
ka dolžnosti direktorice naj-
prej razvojnega centra Bre-
žice in nato združenega z 

Zavodom za turizem v Zavod 
za turizem in podjetništvo 
Brežice mag. Nataša Šerbec 
(na fotografiji) dobila potrjen 
štiriletni mandat. Svetnikom 

se je predstavila z obsežnim 
gradivom o delovanju in načr-
tih zavoda, vsebinski program 
dela zavoda pa bodo obravna-
vali na eni prihodnjih sej.

ob koncu seje so svetniki v 
svoji točki vprašanj in pobud 
izpostavili nekaj svojih vpra-
šanj. Milena Jesenko (Sd) je 
izpostavila urejanje Ceste pr-
vih borcev v mestnem sredi-
šču in opozorila, da parkiri-
šča Pod obzidjem samevajo. 
Rajka Križanac (Sd) in Jože 
Avšič (LdS) sta opozorila, da 
je kar nekaj zadev po izgra-
dnji avtoceste še nedokonča-
nih. Hrvoje Oršanič (Seg) pa 
je svetnikom predlagal, da si 
pred eno naslednjih sej ogle-
dajo filma »Neprijetna resni-
ca« ala gora.  S.V.

80-letnica in 
novo gasilsko 
vozilo
gLoBoKo – V soboto, 17. fe-
bruarja, so imeli globoški 
gasilci že 80. letni zbor svo-
jih članov. Vodil ga je pred-
sednik Ciril Flis, ki je podal 
tudi izčrpno poročilo o delu 
društva v preteklem letu. 
Seznanili so se še s poroči-
lom na operativnem podro-
čju, ki ga je podal poveljnik 
Stane Slak, blagajniško po-
ročilo je prebrala Kristina 
Kos, mladinka Tadeja Ogo-
revc pa je poročala o sklepih 
z zbora mladih gasilcev. Za 
letošnje leto so sprejeli pro-
gram dela, saj bodo v njem 
zabeležili visoki jubilej, ve-
lika pridobitev pa bo tudi 
novo gasilsko vozilo gVV-1. 
izdali bodo spominsko bro-
šuro Naših 80 let ter skupaj 
z Likovnim društvom Brežice 
organizirali slikarsko koloni-
jo globoko 2007. Nabaviti 
nameravajo zaščitne obleke 
za operativno enoto. Vseka-
kor bodo zelo aktivni pri pri-
pravi članske, mladinske, pi-
onirske in veteranske ekipe 
za občinsko gasilsko tekmo-
vanje. Ves čas pa bodo še 
skrbeli za učinkovite in hi-
tre morebitne intervencije, 
trudili se bodo za pridobiva-
nje novih članov ter aktivno 
sodelovali s šolo in društvi v 
kraju, pa tudi izven krajev-
nih meja. Po končanem ura-
dnem delu je sledilo krajše 
družabno srečanje. 

Poveljnik cerkljanske vojašnice med nagovorom na 
otvoritvi likovne razstave

Predsednik PD Brežice Tone Jesenko med nagovorom članom

Terezija Toporiščič
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V prvi fazi je že zaključena 
izgradnja primarnega kanali-
zacijskega sistema na vodo-
varstvenem območju Krške-
ga polja; od naselja Brege 
do južnega dela industrijske 
cone Žadovinek. Nadaljeva-
nje izgradnje pa bo potekalo 
v smeri vasi drnovo ter proti 
severnemu delu industrijske 
cone Žadovinek. omenjena 
faza obsega še izgradnjo ka-
nalizacije skozi naselje Bre-
ge proti Mrtvicam in Vihram. 
Zgrajen bo tudi kanal, na ka-
terega bodo priključene ko-
munalno odpadne vode nase-
lja Žadovinek. 
V tretji fazi, ki naj bi jo iz-
vajalec projekta - podjetje 
Primorje d.d. iz ajdovščine, 
zaključil v aprilu 2007, je že 
zgrajen 416 m dolg kanal, ki 
bo namenjen odvajanju ko-
munalne odpadne vode za 
naselja severnega dela me-

V teku prva in tretja faza izgradnje 
kanalizacije	Krško
Občina Krško je junija lani začela z izgradnjo prve faze kanalizacijskega omrežja na kanalizacijskem 
sistemu Krško. Hkrati je v teku tudi izgradnja tretje faze za območje severno od podjetja Vipap na le-
vem bregu reke Save. Terminski plan zaključek vseh v pet faz razdeljenih del, predvideva v letu 2008.

sta Krško (levi breg) ter tlač-
ni vod v dolžini 761 m, ki bo 

odvajal komunalno vodo iz 
zadrževalnega bazena pre-

ko črpališča do čistilne 
naprave. V izgradnji sta 
tudi razbremenilnik, ki 
služi razbremenjevanju 
viškov padavinske vode 
v reko Savo ter že ome-
njeni zadrževalni bazen 
s črpališčem, ki je po-
treben zaradi zadrževa-
nja prvega najbolj one-
snaženega vala mešane 
padavinske in komunal-
ne odpadne vode. 

Stična točka prve in 
druge faze bo zadrže-
valni bazen ob sever-
nem delu industrijske 
cone Žadovinek. od 
tu se nadaljuje četrta 
faza, ki reko Savo preč-
ka iz smeri Spodnji Stari 
grad. Čez Vrbino poteka 
5. faza, ki kanalizacij-

sko omrežje v mestu Krško  z 
okolico naposled priključuje 
na čistilno napravo v Vipapu.  

Kot je razvidno, je projekt 
odvodnje in čiščenja odpa-
dnih voda v povodju spod-
je Save razdeljen na pet faz, 
vsaka predstavlja zaključeno 
celoto. druga in četrta faza 
sta v zaključnem postopku 
izdelave projektne dokumen-
tacije, pri peti pa se je pro-
jektiranje šele začelo. 

Naj spomnimo, da bo nekaj 
manj kot 5 milijonov evrov 
vredna investicija v 42 % so-
financirana s sredstvi prido-
bljenimi iz evropskega kohe-
zijskega sklada iSPa, preostali 
del pa predstavljajo sredstva 
državnega  in občinskega pro-
računa. 

grad Brestanica je najstarejši 
na Slovenskem izpričan grad, 
prvič omenjen leta 895. od 
mnogih lastnikov, med nji-
mi so bili tudi brestaniški vi-
tezi, ki so leta 1570 izumrli, 
so najbolj znani trapisti, ki so 
ga kupili leta 1884 in ga pre-
uredili v samostan. Med voj-
no so tamkajšnja gospodar-
ska poslopja služila kot zbirni 
center za slovenske izgnan-
ce, po vojni pa je bil nekaj 
časa to prostor za ženske za-
pore. Leta 1968 so del gradu 
uredili v muzej slovenskih iz-
gnancev, ki je bil leta 1981 
dopolnjen z muzejem sloven-
skih političnih zapornikov in 
internirancev. razstava o tra-
pistih je bila postavljena leta 
1993. Muzejska dejavnost po-
teka pod okriljem Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije v 
Ljubljani, enota Brestani-
ca. ostale dejavnosti, pred-
vsem v poletnem času, pa so 
v domeni različnih priredite-
ljev. del prostorov je name-

Obnova gradu Rajhenburg
Grad Rajhenburg (Brestanica) je eden izmed najbolj znanih in atraktivnih ve-
dutnih točk občine Krško. Po končanem denacionalizacijskem postopku je la-
stnica grajskega kompleksa, ki stoji na strmem, približno 60 metrov visokem 
skalnem pomolu nad Brestanico, Občina Krško. V lanskem letu je ta naroči-
la izdelavo Investicijske in projektne dokumentacije za obnovo gradu, ki bo 
osnova za prijavo na razpis Ministrstva za kulturo RS za sofinanciranje obnov 
slovenskih gradov iz evropskih strukturnih skladov. Rezultat projekta bo pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje in ta podlaga za celovito obnovo.

njenih tudi shrambi – muzej-
skemu depoju. V pritličju je 
galerija vin vinorodne deže-
le Posavja, zasebna likovna 

galerija, enega izmed večjih 
prostorov pa uporablja rde-
či križ.
 
Vsebinska zasnova gradu 
ostaja enaka, vendar teme-
ljito prenovljena z nekaj no-
vimi – turistično – gospodar-

skimi vsebinami (gostinstvo, 
boljši pogoji za prireditve-
no dejavnost idr.) Še vedno 
pa so dobrodošli predlogi in 

predvsem interes za sode-
lovanje pri celoviti obnovi, 
ki sledi cilju, da grad posta-
ne osrednja turistična točka 
občine Krško, od koder bodo 
obiskovalci pogled usmerjali 
tudi v vse ostale privlačne in 
zanimive kotičke občine.

Grad Rajhenburg

občina Krško

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami

pri občinskem svetu občine Krško

na podlagi 18. člena statuta občine Krško (Uradni list rS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 
5/03 in 57/06) ter 4. in 14. člena odloka o priznanjih občine Krško (Uradni list rS, št. 7/01 

in 57/03) objavlja

R A Z P I S

 ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO

ZA LETO 2007

1. Občinski svet občine Krško podeljuje naslednja občinska PriZNaNJa:
 
a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan občine Krško je najvišje priznanje občine Krško in se lahko podeli obča-
nom občine Krško in drugim državljanom republike Slovenije, kakor tudi državljanom tu-
jih držav, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli po-
dročju človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj in ugled 
občine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak občine Krško se podeljuje:
- posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke traj-
nejšega pomena v občini;
- skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim pravnim osebam za večletne uspehe 
in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugih po-
dročjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje delo.

č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje občine Krško se podeljuje za pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju. 
 
2. Predloge lahko dajo občani, občinski svet, krajevne skupnosti, podjetja, društva, zavo-
di, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne morejo 
predlagati za priznanje.
 
3. Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaga-
nega priznanja, podatke o predlaganem prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.
 
4. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka (eden za področje gospodar-
stva in eden za področje negospodarstva), največ trije znaki in največ pet priznanj občine 
Krško.
 
5. Predloge je potrebno poslati na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Občinski 
svet - Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami ali po elektronski pošti 
na naslov: tomaz.petan@krsko.si do 23. marca 2007. 

občina Krško je začela z obnovo prvega 
mostu v tem letu. V naselju Senuše je v 
začetku tega tedna potekala rušitev sta-
rega, dotrajanega in preozkega mostu, 
ki ga bo nadomestil nov 5,5 metrov širok 
most z enostranskim pločnikom.

Zaradi gradnje bo promet oviran in zapr-
ta cesta Leskovec - Brezje - Senuše, ob-
voz pa bo potekal skozi vas Brezje - Ve-
lika vas - rimš - Straža - Senuše. 91.804 
eUr vredna investicija je prva od dveh 
faz ureditve, v sklopu projekta bo na-
mreč še letos zgrajen tudi drugi most 
v omenjenem naselju in urejena struga 
med mostovoma. izvajalec del TiMi Kr-
ško gradbeništvo d.o.o, bo dela predvi-
doma zaključil v začetku aprila 2007.

Novi most na 
Senušah

Svetnice in svetniki se bodo v ponedeljek, 26. februarja 
2007, sešli na 4. seji občinskega sveta občine Krško. obrav-
navali bodo predlog odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, stali-
šče občine Krško do predlagane najustreznejše variante za 
ureditev odlagališča NSrao na lokaciji Vrbina,  delovanje 
gospodarskih javnih služb za leto 2007, osnutek odloka o 

oskrbi s pitno vodo v občini Krško, poročilo o delovanju LaS 
Krško v letih 2005 in 2006, izgradnjo telovadnice  pri oŠ Ju-
rija dalmatina Krško, osnutek odloka o dopolnitvi odloka o 
socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine 
Krško. Na dnevnem redu je obravnava in sprejem ustanovi-
tvenih aktov s področja regije Posavje ter predlog sklepa o 
izdaji soglasja k ceniku storitev javnega zavoda Poklicna ga-
silska enota Krško. Svetniki bodo razpravljali tudi o predlo-
gu pravilnika o merilih in pogojih za odločanje od podalj-
šanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se na območju občine opravlja gostinska dejavnost 
ter obravnavali predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za 
izračun najemnin za poslovne prostore v lasti občine Krško. 
Na dnevnem redu so tudi premoženjsko-pravne zadeve, v 
točki volitve in imenovanja pa bodo potrjevali predstavnika 
občinskega sveta občine Krško v Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občine Krško, člana Upravnega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje NeK in za odlaganje radio-
aktivnih odpadkov iz NeK, predstavnika ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Lekarna Krško ter predstavnika ustanovite-
lja v svet javnega zavoda Ljudska univerza Krško. 

S podrobnejšo vsebino navedenega dnevnega reda se lahko 
seznanite na spletnih straneh občine Krško: www.krsko.si, 
kjer bodo po seji objavljeni tudi sprejeti sklepi.

Četrta	seja	občinskega	
sveta	občine	Krško
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»Stvari se zgodijo. Nepriča-
kovano. iznenada…« je de-
jal med predstavitvijo svoje-
ga življenja in dela duhovnik 
ljubljanske nadškofije, Ško-
fjeločan Robert Friškovec, 
ki je s svojo zunanjo podo-
bo - z dolgimi svetlimi lasmi, 
z urejeno brado in oblečen v 
vsakdanje oblačilo spominjal 
na ljubitelja rock glasbe. Ja, 
tudi glasba je del njegove-
ga življenja, njegova zvesta 
sopotnica, kateri se najlaž-
je prepusti v avtu, s katerim 
vsak dan prevozi več tisoč ki-
lometrov, kajti zapori in pre-
vzgojni domovi so razporeje-
ni po celi Sloveniji. Spomini 
na njegovo otroštvo in mla-
dost so zelo različni: nasilje, 
nesprejemanje, jeza, odvi-
snost, nesmisel življenja… Že 
zelo zgodaj je spoznal in oku-
sil nasilje v družini, ko je oče 
zaradi svojih notranjih stisk 
pretepal ženo in oba sinova 
(robi ima še mlajšega bra-
ta) ter se nato odločil za ži-
vljenje z drugo žensko v dru-
gem kraju. Trikrat je poskušal 
narediti samomor, a mu tega 
odločilnega koraka ni dovolil 
nek skrivnostni notranji glas, 
ki ga je nekega dne pripeljal 
v Božji hram. Sprva je bil za-
čuden, presenečen in potem 
je vedno večkrat iskal odgo-

Preko trnja do zvezd
SEVNICA – V petek, 9. februarja, je bil gost Salezijanskega mladinskega cen-
tra v Sevnici prvi in trenutno edini zaporniški duhovnik na Slovenskem in s 
svojimi 33 leti najmlajši zaporniški duhovnik na svetu Robert Friškovec.

vore na vprašanja prav v Cer-
kvi, v stiku z gospodom, z 
Jezusom. Po uspešno zaklju-
čeni srednji šoli se je odlo-
čil za študij na Teološki fakul-
teti v Ljubljani, ki naj bi mu 
dala znanje in ustrezno ši-
rino duha. Po prvem letniku 
študija je odšel v semenišče 
in začel odkrivati nek drug 
svet – začutil je neko poseb-
no povezanost, toplino, var-
nost, ljubezen, ki je ni čutil 
v svojem pravem domu! Nje-
gova želja – pomagati ljudem, 
jim svetovati ali pa samo po-
slušati se je uresničila. Postal 
je prvi slovenski zaporniški 
duhovnik, ki je znanje in iz-
kušnje nabiral tudi po drugih, 
tujih zaporih. Nekaj mesecev 
je preživel v enem izmed naj-
večjih rimskih zaporov v itali-
ji in še marsikje drugje. obi-
skuje vse slovenske zavode 
za prestajanje kazni zapora, 
tako moške kot tudi edinega 
ženskega. Kot eden redkih du-
hovnikov lahko vstopa tudi v 
ženski zapor. Pod njegov de-
lokrog sodijo tudi prevzgojni 
domovi, kjer ga gojenci priča-
kujejo ob sredah. V Prevzgoj-
nem domu radeče ga gojenci 
z veliko nestrpnostjo priča-
kujejo vsako sredo. ob spo-
minu na prvo srečanje z go-
jenci se nasmehne in pravi: 

»Najprej so me vprašali, za-
kaj imam dolge lase in odgo-
voril sem, da nimam za frizer-
ja!« S svojo neposrednostjo, z 
iskrivo nagajivostjo, z živah-
nim temperamentom, s spro-
ščenostjo in duhovitostjo, s 
svojim nestereotipnim pogle-
dom na svet in z odkrito be-
sedo si pridobiva nove in nove 
prijatelje, ki se veselijo vsa-
kokratnega srečanja z njim. 
Na roki nosi unikatne prsta-
ne, darilo prijateljev – misijo-
narjev in zaporniških duhov-
nikov. Najlažje se sprošča ob 
igranju na kitaro ali ob poslu-
šanju glasbe. Zaposlen je na 
Upravi rS za izvrševanje ka-
zenskih sankcij kot koordina-
tor za duhovno oskrbo, zato 
duhovnik robert Friškovec ne 
potrebuje posebnega dovolje-
nja za obisk pripornikov in je 
tako edini dušni pastir v Slo-
veniji, ki lahko svoje priprte 
»ovčice« brez težav kadarko-
li obišče. Njegovo poslanstvo 
je pomagati ljudem – kadar-
koli, kjerkoli. Za edinega slo-
venskega zaporniškega duhov-
nika,  roberta Friškovca, je 
vse v življenju izziv, ki ga je 
pripravljen sprejeti. Ne beži 
pred odgovornostjo, pred re-
sničnostjo, ker zaupa sebi in 
gospodu (Jezusu Kristusu).

Smilja Radi

Februarska	seja	občinskega	
sveta	in	proračun	občine	
Sevnica za leto 2007
Občinski svet Občine Sevnica je na februarski seji sprejel proračun občine za 
letošnje leto. S spremembami zakona o financiranju občin in državnim sofi-
nanciranjem številnih občinskih projektov njegova višina znaša 19 milijonov 
evrov ali 4,5 milijard SIT, kar je najvišji proračun Občine Sevnica do sedaj. 
Poleg financiranja zakonsko 
določenih nalog bo občina 
zaključila financiranje neka-
terih velikih in finančno zah-
tevnih projektov iz pretekle-
ga leta in začela z izvajanjem 
projektov, ki bodo pomemb-
no vplivali na nadaljnji ra-
zvoj Sevnice. Svetniki so 
proračun ocenili kot dobro 
razvojno naravnan, v načrtu 
razvojnih programov pa je že 
začrtana strategija razvoja 
občine Sevnica v naslednjih 
letih. Proračun bo objavljen 

tudi na spletni strani občine 
Sevnica. 

Poleg proračuna je občinski 
svet  sprejel strategijo ener-
getske zasnove občine Sevni-
ca in določil ceno programa 
predšolske vzgoje v oddelku 
1. starostnega obdobja v Kr-
melju, kjer se je letos začelo 
izvajati varstvo za najmlajše. 
Sprejete so bile spremembe 
odloka o prostorsko ureditve-
nih pogojih za območje občine 
Sevnica in spremembe odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Sevnica. Svetniki so 
potrdili tudi pravilnike s po-
dročja kulture, športa, turiz-
ma in mladinskih dejavnosti, 
na osnovi katerih bo aktivnosti 
izvajal zavod KŠTM. Potrdili so 
tudi prostorsko zasnovo za iz-
vajanje pouka v oŠ Tržišče in 
sicer so se odločili za izgradnjo 
nove šole, ki bo omogočala iz-
vajanje pouka v devetletki na 
enem mestu. opredelili so se 
tudi do prodaje nekaterih ze-
mljišč v lasti občine. 

Nadzor porabe javnega 
denarja
računsko sodišče namerava v prihodnjih letih skladno s svojo 
strategijo več pozornosti nameniti preventivi pri porabi jav-
nega denarja na ravni lokalne samouprave. o tem bodo v ne-
katerih slovenskih regijah potekali posveti, na katerih bodo 
občine opozorili na najpogostejše napake. Sklop posvetov se 
je začel v Posavju. Na Čatežu so predsednik računskega sodi-
šča Igor Šoltes in državni revizorji županom in drugim pred-
stavnikom posavskih občin predstavili najpogostejše napake, 
ki jih odkrivajo pri revizijah. Prisotni so izpostavili tudi neka-
tere kritične točke in probleme pri izvajanju projektov, zara-
di katerih bo verjetno nujna sprememba zakonodaje, ki ure-
ja področje poslovanja občin, saj različne interpretacije zelo 
obsežne zakonodaje dodatno otežujejo poslovanje.

Konstituiranje	sveta	krajevne	
skupnosti	Primož
Krajani krajevne skupnosti Primož so na nadomestnih volitvah 
v nedeljo, 04. 02. 2007, izvolili nove člane sveta krajevne sku-
pnosti za mandat 2006-2010. Novo izvoljen svet KS se je na 
konstituivni seji sestal 16.  02. 2007 in za predsednika sveta iz-
volil Silva Vintarja, za podpredsednika pa Ladislava Zgonca.

Državne	pomoči	na	
področju	ohranjanja	in	
razvoja kmetijstva
Podžupan Srečko Ocvirk in predstavnica oddelka za gospo-
darstvo sta se 06. 02. 2007, na Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano v Službi za eU koordinacijo in medna-
rodne zadeve, ki se ukvarja z državnimi pomočmi, sestala s 
podsekretarko gospo Jano Erjavec in svetovalko gospo Boja-
no Penca. Pogovarjali so se o dodeljevanju državnih pomo-
či in naboru ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v občini Sevnica v naslednjih letih. Vsa dodeljena 
sredstva upravičencem morajo biti skladna s predpisi eU, zato 
je pomembno, da so prehodno usklajena na državni ravni.

Otvoritev prizidka 
zdravstvenega doma
Prizidek Zdravstvenega doma v Sevnici je bil 07. 02. 2007 pre-
dan svojemu namenu. Slavnostne otvoritve so se udeležili pred-
stavniki Ministrstva za zdravje, občine Sevnica, zaposleni Zdra-
vstvenega doma v Sevnici ter ostali povabljeni. Z investicijo so  
pridobljeni ambulantni prostori za potrebe dejavnosti splošne 
(družinske) medicine, predšolskega in otroškega dispanzerja, 
diagnostičnega laboratorija, zdravstveno-vzgojne in preventiv-
ne dejavnosti, dežurne službe, skupni prostori in poslovni pro-
stori za potrebe Uprave Zd Sevnica. Skupna neto površina pro-
storov po investiciji znaša 762,98 m2. V sklopu investicije so se 
zamenjala tudi okna, uredila kotlovnica, izgradilo dvigalo ter 
opravila druga manjša gradbena dela. Vrednost celotne investi-
cije znaša 212 milijonov SiT. Sofinanciranje s strani Ministrstva 
za zdravje je v višini 106 milijonov SiT, Zdravstveni dom Sevni-
ca sofinancira investicijo v višini 40 milijonov SiT, preostanek v 
višini 66 milijonov SiT pa prispeva občina Sevnica.

Regionalni projekt Phoenix
V prostorih regionalne razvojne agencije se je prvič sestala 
Koordinacijska skupina za spremljanje projekta Phoenix, v ka-
tero sta imenovana tudi predstavnika občine Sevnica. direk-
tor Robert Ostrelič jih je seznanil z dosedanjimi aktivnostmi 
v zvezi projekta. Predmet projekta Phoenix v osnovi obsega 
dva glavna projekta in sicer razvoj letališča Cerklje ob Krki z 
izgradnjo civilnega letališča in razvoj poslovno-industrijsko-
logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje, ki pa 
se bosta dopolnila s podprojekti. Koordinacijska skupina mora 
Ministrstvu za gospodarstvo posredovati osnovne informacije 
o stanju pripravljenosti projektov oziroma posameznih pod-
projektov v okviru celovitih vsebin.

Revitalizacija nekdanjega 
industrijskega kompleksa 
Jutranjka
Župan Kristijan Janc in podžupan Srečko Ocvirk sta se s so-
delavci pogovarjala o možnosti revitalizacije nekdanjega indu-
strijskega kompleksa Jutranjka, katerega del zapolnjuje podje-
tje Siliko, na razpolago pa sta obe bivši upravni stavbi. analizirali 
so možnosti z vsebinami, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega 
programa Posavje 2007 – 2013, kjer so prioritete gospodarski ra-
zvoj in razvoj človeških virov. izbrane so nekatere možnosti za 
pridobitev izobraževalnih programov in programov razvoja go-
spodarstva. Projektna skupina bo pripravila idejni projekt s pro-
storsko  zasnovo možnosti uporabe objektov v te namene.

Projekti rekonstrukcij 
državnega	cestnega	
omrežja	v	občini	Sevnica
Podžupan Srečko Ocvirk je skupaj z zunanjimi sodelavci in 
odgovornimi delavci občinske uprave usklajeval aktivnosti 
glede izdelave projektov potrebnih za rekonstrukcijo držav-
nega cestnega omrežja v občini Sevnica. V izdelavi so projek-
ti za obnovo ceste od Savskega mostu preko novega nadvo-
za čez železniško progo in obnovo ceste skozi mesto Sevnica, 
projekti za rekonstrukcijo ceste skozi orehovo, Krmelj in od 
Šentjanža do glina, v usklajevanju je projekt pločnikov v Trži-
šču in Boštanju. občina pa se bo v skladu s svojimi pristojnost-
mi vključevala tudi v pripravo projektov za obnovo cestnega 
omrežja v sklopu izgradnje He Blanca.

Skupščina	skupnosti	občin	
Slovenije
Župan Kristijan Janc in podžupan Srečko Ocvirk sta se v Ka-
mniku udeležila skupščine Skupnosti občin Slovenije, katere 
članica je tudi občina Sevnica. Skupnost občin s svojimi stro-
kovnimi službami z državnimi organi rešuje številne probleme 
lokalne samouprave v odnosih z državo. Tudi z dobro organizi-
ranostjo in povezovanjem občin je položaj lokalnih skupnosti v 
sistemu boljši kot pred leti in lokalne skupnosti dosegajo večji 
pomen pri odločitvah države. Za novega predsednika skupnosti 
je bil izvoljen Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor. 

Knjižnica	Sevnica
Na občini Sevnica je v pripravi popis opreme, potrebne za 
nove prostore Knjižnice Sevnica. Skupna vrednost opreme bo 
znašala okrog 167.000 eUr, sredstva pa so zagotovljena v pro-
računu občine Sevnica za leto 2007. Za nakup bo izveden po-
stopek zbiranja ponudb po predhodni objavi v Uradnem listu, 
katerega pričetek predvidevamo zadnji teden v mesecu fe-
bruarju.  Tako naj bi Knjižnica Sevnica v novih prostorih na lo-
kaciji TPC Sevnica zaživela z novim šolskim letom. 

Konstituivna	seja	
nadzornega sveta JP 
Komunala	Sevnica
Nov Nadzorni svet JP Komunala Sevnica se je na konstituivni 
seji sestal 12. 02. 2007. Župan Kristijan Janc je v uvodu po-
udaril pomembnost kvalitetnega opravljanja komunalnih sto-
ritev za naše občane, nujnost širitve dejavnosti v vse predele 
občine in nujnost načrtovanja in vodenja investicij iz podro-
čja komunalnih dejavnosti. Za predsednika je bil izvoljen Du-
šan Žičkar, v nadaljevanju pa so obravnavali letni plan dela 
za leto 2007 in se seznanili z izvajanjem ukrepov za finančno 
stabilizacijo podjetja, ki jih je sprejel prejšnji nadzorni svet. 
Nadzorni svet sestavljajo dušan Žičkar, Bojan Rugelj, Helena 
Zidarič Kožar, Matjaž Traven, Dušan Lozar in Jože Levstik.

V osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica je bila otvoritev toč-
ke samostojnega učenja, ki jo 
je pripravila Ljudska univerza 
Krško v sodelovanju s šolo. V 
imenu občine je pripravljavce 
projekta in prisotne pozdravil 
podžupan Srečko Ocvirk.

Točka	
samostojnega 
učenja	v	OŠ	
Sava	Kladnika

osnovna šola Šentjanž je pripravila tehniški dan, zaključek 
dvomesečnega projekta Pust z razstavo pustnih jedi in pu-
stnim rajanjem. 
Kulturno športno turistično društvo Blaž Jurko in Župnija raz-
bor pa sta pripravila blagoslovitev obnovljene notranjosti cer-
kve Sv. Jošta pod Lisco in pustno hudomušno licitacijo krač. 
občino Sevnica so v predpustnem času obiskali kurenti iz Za-
mušanov pri Ptuju. Sprejel jih je podžupan Srečko Ocvirk. 

Pustni dogodki
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PodBoČJe – Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje je na le-
tošnji kulturni praznik pripravilo kratko prireditev, na ka-
teri so člani društva številnim obiskovalcem, ki so skorajda 
napolnili tamkajšnji kulturni dom, recitirali in tudi zaigrali 
pesnitev Vladimirja Kavčiča – Mateja Bora „Šel je popotnik 
skozi atomski vek“. Na odru se je zvrstilo kar 15 nastopa-

jočih, med njimi tudi mlade plesalke, ki so še posebej nav-
dušile obiskovalce z izvirnimi točkami. Prešernov dan tako v 
krajevni skupnosti Podbočje ni minil brez odmeva.  P.P. 

Ob kulturnem prazniku „skozi 
atomski vek“

KoSTaNJeViCa Na KrKi – V tukajšnjem kulturnem domu (a 
ne bi bilo škoda, če ga ne bi več mogli uporabljati za takšne 
namene?) je v soboto, 10. februarja, potekala osrednja ob-

činska proslava slovenskega kulturnega praznika. ravnate-
ljica tamkajšnje osnovne šole in kulturna organizatorka Me-
lita Skušek je ponovno poskrbela za kulturnemu središču 
primerno prireditev. domači kulturni ustvarjalci so izvedli 
recital z naslovom „Pusti besedam, da odlete“, nastopili so 
še šolski pevski zbor, domači pihalni orkester in „Harlekin-
ke“, slavnostni govornik, predsednik društva slovenskih pi-
sateljev Vlado Žabot, je poudaril pomen pesništva kot veli-
kega bogastva, številno občinstvo pa je z izvedbo predstave 
„Kabare simplozij“ navdušil igralec Andrej Rozman – Roza. 
Lidia Černoša iz Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki je 
na prireditvi iz rok župana Mojmirja Pustoslemška prejela 
bronasto Prešernovo plaketo.  P.P. 

Roza	navdušil	Kostanjevico

Andrej Rozman – Roza si je pri izvedbi kabareta 
pomagal kar z „naturščiki“ iz občinstva.

V lanskem letu je ob pred-
stavitvi  njegove monografi-
je Skice in risb v Kostanjevi-
ci na Krki podaril tamkajšnji 
galeriji Božidar Jakac obse-

žen opus stotih risb različnih 
formatov in tehnik, tako da je 
danes v kostanjeviški galeriji 
skupno že dobrih tisoč njego-
vih del. a v naše kraje, kakor 
nam je povedal Borčič, priha-
ja že kar pol stoletja, saj je 
bilo njegovo prvo službova-
nje v zgodnjih šestdesetih le-

Borčičeve	steklenice	v	krškem	
kulturnem hramu
KRŠKO – Na prvi petek v februarju je podžupanja Občine Krško Ana Nuša Somrak v Kulturnem domu od-
prla razstavo likovnih del akademskega slikarja Bogdana Borčiča. 81-letni slikar, ki živi in ustvarja v Slo-
venj Gradcu, je v naših krajih že dodobra poznano ime, saj je prvič svoja platna postavil na ogled v Ko-
stanjevici na Krki v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

tih v bližnjem Novem mestu, 
to pa je bila tudi priložnost, 
da je dodobra raziskal ne le  
Kostanjevico na Krki, temveč 
tudi ostale tukajšnje kraje. 

Na tokratni razstavi v krškem 
Kulturnem domu je na ogled 
razstavil svoja zadnja dela 
„Stekleničke in steklenice“, 
kakor je tudi tematsko poi-
menovana razstava. Kot je ob 
otvoritvi med drugim poveda-
la direktorica krškega hrama 
kulture Katja Ceglar, izhaja 

motiv za upodabljanje stekle-
nic in pločevink pravzaprav iz 
slikarjevega dejanskega zbi-
rateljstva steklenic in drob-
nih predmetov, ki jih zatem v 
skladnih in premišljenih raz-
merjih upodablja v grafikah. 
Umetnik Bogdan Borčič, do-
bitnik številnih priznanj, med 
drugim je bil leta 2005 tudi 
dobitnik Prešernove nagrade 
za življenjsko delo, je s pri-
čujočo razstavo drugi v nizu 
razstavljavcev v krškem Kul-
turnem domu, v katerem si 
bodo, kakor pravi Ceglarjeva, 
v bodoče prizadevali pope-
striti in dopolniti paleto kul-

Akademski slikar Bogdan Borčič (desno) v družbi 
obeh gostiteljev, direktorice Kulturnega doma Katje 
Ceglar in krškega rojaka Zdenka Piclja, prvega moža 
Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Zgledno druščino ljubiteljev 
lepe slovenske besede je poz-
dravila direktorica knjižnice 
Polona Brenčič, ki je uvodo-
ma povedala:» Ko otrok obli-
kuje prve zloge slišimo začu-
dene vzklike staršev, starih 

staršev in sorodnikov, ko spre-
govori, je njihova sreča nepo-
pisna. Besede s svojo močjo 
gradijo srečo v oblakih, rušijo 
svetove in ustvarjajo nevidne 
mostove, pišejo pesmi, pi-
sma, zgodbe in oživijo v me-
stu besed, v mestu, kjer se 
vsakodnevno pretaka na tiso-
če besed, se v knjigah izposo-
jajo in vračajo na police, kjer 
udobno sedijo med množico 
soimenjakinj. Živimo pa tudi 
v mestu, v Krškem, kjer je 
pisana beseda živa že dolga 
stoletja. Tu je na Bohoričevi 
protestantski šoli nabiral uče-
nosti prevajalec prvega slo-
venskega svetega pisma Ju-
rij dalmatin, in še celo vrsto 
učenih mož bi lahko našteli, 
ki so s pisano besedo dali pe-

Živeli	smo	prvo	uro	Mesta	besed
KRŠKO – Valvasorjeva knjižnica Krško je v sodelovanju s posavsko literatko Stanko Hrastelj ob sloven-
skem kulturnem prazniku pripravila prvi literarni večer pod naslovom Mesto besed. To bo imelo v okviru 
delovanja knjižnice svoje stalno mesto vsak mesec, večeri pa bodo potekali tudi s poudarkom na domo-
znanstvu, saj bodo poleg slovenskih literatov gostje tudi avtorji iz posavskega prostora. Knjižnica je s so-
ustvarjalko večerov, Hrasteljevo, prvi večer gostila pesnico in novinarko domačinko Tamaro Vonta ter pe-
snico Majo Vidmar (roj. v Novi Gorici), dobitnico nagrade Prešernovega sklada in Jenkove nagrade.

čat temu mestu...« 
Preživeti večer pa je bil v ne-
koliko drugačnem mestu, v 
mestu, kjer so potovale in 
nastajale premišljene bese-
de med gostjama in pesnico 
Stanko Hrastelj iz Leskovca, 

nagrajenko najboljšega lite-
rarnega prvenca za pesniško 
zbirko Nizki toni, dolgoletno 
ustvarjalko na literarnem po-
dročju, članico društva slo-
venskih pisateljev in ude-
leženko številnih literarnih 
festivalov v Sloveniji in tuji-
ni. Z novomeško založbo goga 
sodeluje kot urednica, avtori-
ca spremnih besed in mode-
ratorka literarnih pogovorov.

Tamara Vonta se je že kot 
srednješolka vključila v ži-
vahno kulturno-umetniško 
dogajanje Literarnega kluba 
Beno Zupančič in pesmi obja-
vila v knjižici izbranih del V 
ograji belih akacij. V uvodni-
ku najdemo zapis Tineta Šo-
ška: »Vsekakor je res, da bi 

Krško in Posavje v osemde-
setih letih kulturno utripalo 
drugače, kot je, če Literar-
nega kluba Beno Zupančič ne 
bi bilo«. Leta 1996 je Tama-
ra pri krški založbi opus ob-
javila svoj prvi pesniški prve-
nec Sončni mrk gospod, njene 
pesmi pa so uvrščene tudi v 
antologijo literarnih del av-
torjev Posavja Fanfare leta 
2000, zdaj pa pripravlja novo 
pesniško zbirko. V pogovo-
ru je izpostavila pomen, pod-
poro in vzpodbudo Silva Ma-
vsarja pri njenem pesniškem 
oblikovanju. V primerjavi de-
lovanja kot novinarka ali kot 
pesnica je dejala, da sta to 
dva svetova, da je tudi sicer 
v človeku skritih veliko po-
sebnosti, različnosti in sve-
tov, kjer je marsikaj odvisno 
od okolja, v katerem živimo. 
Kot novinarka in voditeljica 
je vsekakor močno izposta-
vljena, kot pesnica ne, in jo 
ljudje morda niti ne vzamejo 
resno, je pa ustvarjanje tež-
je ob velikih negativnih stva-
reh, s katerimi se pri svojem 
osnovnem delu vsekakor vsa-
kodnevno sooča.

Maja Vidmar je avtorica pe-
sniškega prvenca razdalje te-
lesa, slovenska kritika ga je 
zelo dobro sprejela, Majo pa 
označila za erotično pesni-
co. Sledi zbirka Način veza-
ve in nato ihta smeri, ki je 
izbor prvih dveh zbirk. Sode-
lovala je v almanahu Preliva-
nja in je potem izdala še ob 
vznožju in Prisotnost. Nje-

na poezija je prevedena v hr-
vaščino, srbščino, italijanšči-
no, angleščino in nemščino. 
Maja sodeluje na slovenskih 
literarnih večerih in festiva-
lih, kot predstavnica sloven-
ske poezije pa tudi v tujini. 
Pravi, da je pisanje zelo izpo-
stavljeno početje in po objavi 
zbirke klic odgovornosti »kaj 
bom pa sedaj napisala?«. Pre-
jeti nagradi nista vplivali na-
njo kot pesnico, pač pa je 
bila to potrditev, zlasti potr-
ditev in vpliv na starše in na 
domače okolje ter nova od-
govornost. Pri ustvarjanju je 
nihče ni oviral, vzpodbudo pa 
ji je dajal Jože Snoj.

Sicer pa sta obe gostji pou-
darili, da je bilo druženje s 
takšnimi, ki so pisali prije-
tno in ustvarjalno, za ustvar-
janje pa je nujno čutenje, 
motiviranost, da je poezija 
tisto, kar »jaz trenutno po-
trebujem« in »da sem to, kar 
sem in sem sproščena«. Ta-
mari je v poeziji pomemben 
ritem, težko sprejema omeji-
tve, Maji pa melodija in pra-
vi, da je v literaturi nasploh 
veliko mejnega. Besedno igro 
med Majo, Tamaro in Stanko 
so melodično dopolnili zvoki 
violine in klavirja učenk Pie 
Kržan in Jerneje Vakselj ter 
profesorja Martina Šušterši-
ča iz krške glasbene šole, li-
kovno sceno za Mesto besed 
pa je prispevala Marjanca 
Vežnaver-Kljun.

Natja Jenko Sunčič

turnih programov in priredi-
tev tudi z razstavami, s čimer 
bodo nedvomno ne le oboga-
tili samo notranjost objek-
ta, temveč tudi sam kulturni 
utrip v mestu Krško. Z igra-
njem na marimbo je otvori-
tev Borčičevih del popestril 
Jože Bogolin, nakar se je do-
gajanje preselilo v dolenj-
ski muzej Novo mesto, kjer 
je bila dve uri kasneje odpr-
ta še ena razstava Borčiče-
vih grafik, in sicer z naslovom 
Preproste reči. Na obeh loka-
cijah bodo Borčičeva dela na 
ogled do 15. aprila. 

Bojana Mavsar

BreSTaNiCa - V petek so člani Kulturnega društva Svoboda Bresta-
nica dodobra napolnili dvorano, saj so obiskovalcem uprizorili ko-
medijo Tretje ležišče, ki jo je napisal domačin Vasja Ocvirk, pri-
redila sta jo Miloš Mikeln in Jože Zupan, režirala pa Margareta 
Marjetič. S kulturnim dogodkom so obenem počastili tudi sloven-
ski kulturni praznik in podelili Prešernova priznanja.
Začetek letošnjih prireditev, ki jih pripravljajo člani Kulturnega 
društva Svoboda Brestanica, je bil slovesno obarvan, saj so s pode-
litvijo Prešernovih plaket počastili slovenski kulturni praznik. Bro-

nasti plaketi sta prejela Bojan Cizel in Boštjan Omerzel. Srebrna 
in zlata je bila dobitnikoma sicer podeljena že na osrednji občin-
ski proslavi ob kulturnem prazniku, vseeno pa so se srebrnemu 
Štefanu Marjetiču in zlatemu prejemniku Jožetu Terašu zahva-
lili za vso prizadevnost tudi v domačem kraju. V nadaljevanju ve-
čera so premierno uprizorili komedijo Tretje ležišče, v kateri se 
je predstavila igralska zasedba domačih igralcev Matjaž Krajnc, 
Bojan Cizel, Nik Škrlec, Žiga Kump, Manca Vaš, Andrej Resnik, 
Karmen Kerle, Helena Krajnc, Matic Krajnc in Tomaž Breznikar. 
da je predstava uspela, so zaslužni še scenograf Janez Kavčič, še-
petalki Vesna Butkovič in Ana Samec, kostume je pripravila Ina 
Čebular, masko Irena Kožuh, luči pa Drago Butkovič. ostali sode-
lavci Lado Rola, Jože Zidar, Stanko Kožuh, Maksi Mešiček, Mir-
ko Avsenak in Bernarda Marjetič. Predstavo so v domačem kraju 
ponovili še v soboto.  M. K. M.

Brestaniški	gledališčniki	na	
Tretjem	ležišču

Brestaniški gledališčniki so poskrbeli za smeh med 
obiskovalci.

društvo študentov Brežice obvešča,
da vozi dŠBus še vedno vsako nedeljo,
vendar po spremenjenem voznem redu: 

smer LJUBLJANA
ob 17.45 z brežiške aP 
ob 18.00 s krške aP
ob 18.15 na raki (ob hitri cesti) 
ob 18.45 Novo mesto

INFO in rezervacije
andrej Supančič ( 031 832 715)

CENA: SAMO 3,4 € (LJ, MB) in 2,5 € (NM)

smer MARIBOR
ob 18.00 s krške aP
ob 18.15 z brežiške aP
ob 18.20 iz Župelevca izpred trgovine
ob 18.30 z Bizeljskega-gostilna Še-
koranja

INFO in rezervacije
Katja Kordelc ( 031 880 343)
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Slovesnost ob slovenskem 
kulturnem prazniku v Sevnici
SeVNiCa – V sredo, 7. februarja, na predvečer slovenskega 
kulturnega praznika, je potekala v Kulturni dvorani Sevnica 
slovesnost v spomin na velikana slovenske besedne umetno-
sti, velikega slovenskega poeta Franceta Prešerna. Slavno-
stna govornika sta bila župan občine Sevnica Kristijan Janc 
in podžupanja Breda Drenek Sotošek.

V slavnostno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
je vse zbrane z zapeto Zdravljico popeljala vokalna skupina 
Corona iz Boštanja. Zgodbo Prešernovega življenja je sko-

zi zanimiv monolog predstavil Sinjo Jezernik,  preoblečen 
v Prešernovo podobo. Z recitacijami skrbno izbranih Prešer-
novih pesmi sta se predstavila Smilja Radi in Mirko Ratej. 
Prečudoviti zvoki violine, ki jih je iz tega zahtevnega inštru-
menta izvabljal 7-letni violinist Teofil Milenkovć, so pouda-
rili bistvo povedanih besed ob recitaciji pesmi Strunam. Z 
bogatim in zanimivim glasbenim vložkom se je predstavila 
tudi glasbena šola Sevnica (Mateja Ratajc na klavirju,  Ja-
smina Levičar na citrah, vokalista Andreja Perc in Marjan 
Hribar). Smilja Radi

Tanja Grabrijan

Podoživetje Prešerna so z odličnim glasbenim vložkom 
zapolnili učenci Glasbene šole Sevnica.

Župan Kristijan Janc je ob zaključku kulturnega 
programa izpostavil pomen kulture v Sevnici, ki se 
odraža na vedno višjem nivoju.

KrMeLJ - KS in dKŠd Svoboda Krmelj sta izvedla proslavo ob 
kulturnem prazniku. Nastopala je moška vokalna skupina Lira. 
Lepe misli ob kulturnem prazniku je prispeval Dušan Močnik, ki 
se je obregnil zoper novodobne kapitaliste, za katere je kultu-
ra nepotreben strošek. Pravi odgovor je v umetniški ustvarjal-
nosti slehernega  krajana, v izlivu notranjega duha, ki ga čutijo 
domači kulturniki, ljudje vseh generacij, ki jim ni žal del časa 
porabiti za bogatenje slovenske besede. Mlade Krmeljčanke in 
Krmeljčani so poskrbeli za sceno, luč, glasbo... Nastopala je še 
ženska pevska skupina Lokvanj. Študent in študentke “tretje ži-
vljenjske univerze” Sevnica pa so se predstavili z recitalom Pe-
snikov navdih. Pesmi so ustvarile Gabrijela Kolar, Vida Križnik, 
Nevenka Vahter in Berta Logar.recitirale so Marija Starič, Mi-
lena Papež, Anica Kos in Berta Logar. Pesniku je vdihnil ži-
vljenje Franci Kos. Fotografije je ustvarila in prikazala Judit 
Zgonc. Zamisel, režija in scenarij pa je delo Alenke Vahter. 
Polna dvorana kulturnega doma v Krmelju in zadovoljni obisko-
valci so potrdili besede Francija Permeta, študenta TŽU: "Kul-
tura je v Krmelju doma".  Berta Logar

"Kultura	je	v	Krmelju	doma"

Kultura je vse, kar nas obdaja: slike, pesmi, recitacije, arhitek-
tura, glasba, odnosi med ljudmi, lepe misli… Menda smo edina 
država na svetu, kjer je  kulturni praznik tudi državni praznik 
in dela prost dan. Seveda to ne pomeni, da smo bolj kulturni 
od drugih narodov, kultura pa nas objema cel mesec februar. V 
ponedeljek, 12. 2., smo imeli na naši šoli kulturni dan. Učenci 
predmetne stopnje smo lahko izbirali med devetimi delavnica-
mi, kjer smo raziskovali našo kulturno dediščino. Priprave so po-
tekale skoraj cel februar, dopoldne pa smo svoje ugotovitve str-
nili in predstavili drug drugemu.
Učenci smo polni domišljije, kreativnosti in inovativnosti, če 
le dobimo prave teme. Na predstavitvah delavnic smo to tudi 
dokazali. Tako smo poslušali tolkalce, ki so se naučili dve pe-
smi, ogledali smo si kratek prizor iz srednjega veka – sojenje pri 
prangerju, poučili smo se o šahu, Plečniku, obredih v življenju, 
ljudskih modrostih in navadah, obiskali smo okoliške cerkve in 
kozolce. Leto kulture 2007 smo začeli z razgibanimi delavnicami 
in trudili se bomo, da bo imel vsak naš dan pridih kulturnosti.

Člani novinarskega krožka OŠ Raka

Kultura	je	vse

obstaja abeceda tišine. Učimo se je 
lahko tudi iz knjig. Ne moremo pa si 
domišljati, da je tiha knjižnica kot 
prostor. Na Senovem zagotovo ne. Vrvež otrok in mladine ji daje 
drugačen, igriv in družaben pečat. K temu zagotovo nagovarja tudi 
vabljiv prostor, ki udobno vabi, da sedete v enega izmed njegovih 
kotičkov in se prepustite branju, igranju z otroki, prelistavanju ča-
sopisov, pisanju domačih nalog, izdelovanju plakatov, brskanju po 
internetu ali pa se  preprosto zazibate v pogovor. otroci k nam še 
posebej radi zahajajo - zaradi druženja med seboj, risanja, igra-

nja družabnih in didaktičnih iger, 
gledanja filmov in poslušanja pra-
vljic. Knjižničarka Klavdija jim je 
odprla vrata že v marsikatero do-
mišljijsko deželo in potovanja še 
ni konec. Tu in tam jih povabi-
mo na kakšno zanimivo predsta-
vo, kjer se sprostimo in nasme-
jimo celo odrasli. Svoj trenutek 
oddiha najdejo pri nas tudi mnogi 
starši. Medtem ko otroci gradijo 
svojo domišljijo, si oddahnejo z 
revijo v roki ali brskanjem po po-
licah. Srednješolci najhitreje za-
puščajo naš prostor, ker nimajo 
več toliko prostega časa. Sposo-

dijo si učbenik ali knjigo za domače branje in že hitijo. Še največ 
časa za iskanje in branje knjig si vzamejo ostali naši člani. Ti nas 
radi povprašajo po kakšni uspešnici ali predlogu za branje. Včasih 
se skupaj z njimi srečamo na literarnem večeru in pokramljamo z 
ustvarjalci. Pa vendar naše delo ne zajema le brezbrižnega mine-
vanja časa. Zelo lepo sodelujemo z oŠ Senovo, kar nas še posebej 
veseli. Z izbiranjem primernih in prijetnih knjig otroke uvajamo v 
svet samostojno brane besede. Pravkar so v pripravi tudi priporo-
čilni seznami knjig, za katere naj bi po strokovnih merilih veljalo, 
da jih otroci z motnjami branja lažje in z več veselja berejo. Ve-
dno pa se starši za tovrstno pomoč lahko obrnejo na knjižničarko. 
S starši se pogovarjamo tudi o pomenu branja. Zaključne razrede 
opremljamo z znanjem samostojnega iskanja gradiva po računal-
niških bazah. a to, upamo, so le začetki k še plodnejšemu sodelo-
vanju. Prav tako nas veseli, da v tej knjižnici svoje literarne veče-
re pripravlja dKd Svoboda. ob tej priložnosti se za organiziranje in 
vodenje teh zahvaljujemo gospe Ani Breznikar. Boža Ojsteršek, 
pomočnica ravnatelja oŠ Senovo, pa je naš podporni steber že od 
samih začetkov, zato zahvala v prvi vrsti prav njej. 
To je mlada knjižnica. Svojo priložnost je dobila pred dvema leto-
ma. da odraste vsem nam v veselje, vas vabimo, da jo obiščete in 
jo tudi s svojimi predlogi in željami skupaj z nami zgradite v po-
membno središče dogajanja in priložnosti. Pričakujemo vas ob po-
nedeljkih in četrtkih med 12. in 18. uro. otroci, vi pa ne pozabite 
na druženje ob pravljicah, ki oživijo vsak četrtek ob 17. uri.

Renata Vidic, vodja Izposojevališča Senovo

Dve	leti	izposojevališča
na Senovem

BIG BAND KRŠKO, koncert, 
za oranžni abonma in izven, 
nedelja, 25.2., ob 17. uri

V.NUSSDORFER in pater dr. K. GRŽAN:
Javna tribuna na temo odvisnosti, nasilja ter zlorab med in 
nad mladostniki, 
torek, 27.2., ob 19. uri

DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Predstavitev joge in jogijskih tehnik v teoriji in praksi -  
dr. Vojka Bole Hribovšek.
ponedeljek, 5.3., ob 19. uri

ŠPAS TEATER: 5 ŽENSK.COM
komedija, za izven,  
v četrtek, 8.3., ob 20.30

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

www.car.si/kulturni-dom-kk

Nato so podelili priznanja KS 
Senovo, ki so jih prejeli Mar-
tina Reberšek, Anton Re-
mih, Cvetličarna irena - Ma-
tej Omerzel s.p. ter rudar 
Senovo d.o.o. Priznanje z 
znakom KS Senovo se pode-
ljuje za izjemne uspehe in 
dosežke, dobitniki so bili Ma-
rija Krušič, Miro Krušič ter 
Franc Margon. Priznanje z 

Da bomo drug do drugega ljudje
SENOVO – Na osrednji prireditvi, ki jo je pripravila Krajevna skupnost Senovo, so v petek, 9. februarja, 
obenem počastili slovenski kulturni praznik in praznik krajevne skupnosti. Pihalni orkester Senovo je 
zaigral slovensko himno, zbrane sta pozdravila župana občine Krško Franc Bogovič in predsednik KS Se-
novo Vlado Grahovac. Letošnji slavnostni govornik je bil domačin Vladimir Mlinarič, doktor medicine, ki 
je nanizal nekaj misli o času minevanja, o minevanju časa in o življenju, ki ga skozi čas živimo: „Mnoge 
stvari se ne spreminjajo, vse na nek način ostaja enako, pa vendar moramo vedno znova živeti tako, da 
bomo drug do drugega ljudje, da si bomo pomagali, da bomo na ta način rasli v dobro.“ 

velikim znakom KS Senovo, 
ki ga podeljujejo za večletne 
uspehe in enkratne izjemne 
dosežke trajnejšega pome-
na, pa sta prejeli gledališka 
skupina dKd Svoboda  Seno-
vo  in Lovska družina Senovo, 
katere člani obeležujejo 80-
letnico delovanja. Najvišje 
priznanje pa je naziv častni 
krajan, ki ga je tokrat pre-

jel Anton Seher. Seherjeva 
družina se je priselila v raj-
henburg, njegov oče je služil 
kruh v premogovniku na Se-
novem, kjer je anton obisko-
val osnovno šolo ter preživljal 
otroška leta, ki so se vanj 
zelo  usidrala, zato se je po 
upokojitvi zavzeto lotil raz-
iskovalnega dela. Leta 1986  
ob 190-letnici  premogovnika 
na Senovem je izšla Zgodo-
vina premogovnika Senovo. 
Zgodovina Premogovnika Se-
novo služi kot edini dostopni 
vir o senovskem premogovni-
ku mnogim za spoznavanje in 
nadaljnje raziskovanje, zato 
je Seher s to knjigo posta-
vil svojevrsten spomenik se-
novskemu premogovniku. Na 
prireditvi je bila podelje-
na tudi Prešernova bronasta 
plaketa Damjanu Medvešku, 
srebrni pa sta Jože Šoln ter 
Folklorna skupina dKd Svobo-
da Senovo prejela že na osre-
dnji občinski proslavi v Kr-
škem.

Prireditev je povezovala Vla-
sta Moškon, za glasbeni utrip 
je poskrbela Petra Cigler, 

skozi letne čase pa so zbra-
ne popeljali učenci osnov-
ne šole XiV. divizije Senovo, 
ki so pripravili zanimiv odrski 
nastop. Srečanje se je nada-
ljevalo v avli doma, kjer so si 
krajani izmenjevali najrazlič-
nejše ideje, predvsem pa že 
vsi nestrpno pričakujejo, da 
se uresničijo besede predse-
dnika Grahovca, ki je napo-
vedal, da bodo v kraju dobili 
novo središče, saj se bo se-
dež krajevnega urada in kra-
jevne skupnosti preselil v t.i. 
rudniško stavbo. 

V minulem tednu pa so na Se-
novem počastili krajevni pra-
znik tudi s športnimi dogodki, 
saj je Turistično društvo že na-
slednje jutro organiziralo po-
hod po poteh XiV. divizije s Se-
novega na Bohor, društvo za 
praktično streljanje je pripra-
vilo dan odprtih vrat na streli-
šču, v nedeljo pa so v spomin 
andreja Strnada izvedli me-
morialni hitropotezni šahovski 
turnir, v soboto, 17. februarja, 
pa še tradicionalni humanitar-
ni malonogometni turnir. 

M. Kalčič M. 

Anton Seher (desno) je postal častni krajan Senovega.

10. regijsko tekmovanje 
mladih glasbenikov Dolenjske

14. in 15. februar 2007, Glabena šola Krško

Poleg odličnih rezultatov si bomo letošnje 
tekmovanje vsi skupaj zapomnili po odlični 

organizaciji, na kar smo na naši šoli zelo ponosni. 
Veliko truda je bilo vloženega v to tekmovanje, 

saj menimo, da si mladi tekmovalci vso to 
pozornost in trud tudi zaslužijo. 

Razšli smo se polni vtisov, novih spoznanj in 
veselja, da se drugo leto zopet srečamo.

GLASBENA ŠOLA KRŠKO
Kolodvorska 2, 8270 Krško
Tel.: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50
e-pošta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Vabilo k sodelovanju

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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Športna zveza Sevnica, ki 
ji predseduje Robert Perc, 
združuje 34 klubov, ki skupaj 
štejejo 2600 članov. Športni-
ki s svojimi odličnimi nasto-
pi presegajo občinske meje 
in navdušujejo z odličnimi re-
zultati tudi na državni in celo 
mednarodni ravni. Za športni-
co leta 2006 so bile predlaga-
ne Tina Kukec (Judo klub Kr-
melj), Maja Teraž (atletski 
klub Sevnica) in Marja Zida-
rič (Karate klub Hypo). La-
skavi naziv je osvojila atleti-
nja Maja Teraž, ki je dosegla 
1. mesto na državnih prven-
stvih za mlajše mladinke na 
1500 m, 3000 m in 5000 m, na 
ostalih državnih prvenstvih pa 
je osvojila še tri druga in dve 
tretji mesti.

Že	sedmič	proglasili	športnike	leta
SEVNICA - Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica organizirala že 7. 
tradicionalni izbor športnikov leta. Preteklo leto so najbolj zaznamovali: Maja Teraž, Andrej Cešek, Ka-
rate klub Hypo, dekliška nogometna ekipa OŠ Tržišče in Ludvik Cvirn.

Za naziv športnik leta so se 
potegovali štirje kandida-
ti: Denis Štih (Judo klub Kr-
melj), Borut Veber (atletski 
klub Sevnica), Marko Stopar 
(Karate klub Hypo) in  Andrej 
Cešek (ippon rucanor Sevni-
ca). Že drugo leto zapored 
je  postal športnik leta andrej 
Cešek, državni prvak v  ju-jit-
su pri mladincih do 62 kg in 
mladinski evropski prvak. Za 
naziv športne ekipe leta sta 
se potegovali moška ekipa Ša-
hovskega kluba Milana Majc-
na in ekipa Karate kluba Hypo 
v sestavu Marko Stopar, Rok 
Črepinšek in Denis Orač. 
Naziv so osvojili karateisti z 
zmagami na članskem shoto-
kan prvenstvu v tradicional-
nem karateju, na državnem 

prvenstvu v športnem karate-
ju, na grand prix turnirjih v 
avstriji, Postojni in Sevnici. 

Tudi v 
lanskem 
letu se 
je na-
daljeval 
u s p e h 
dekliške 
n o g o -
m e t n e 
e k i p e 
oŠ Trži-
šče (le-
tnik 91 
in mlajše), ki je že drugič za-
pored osvojila 2. mesto na 
državnem prvenstvu osnov-
nih šol, in s tem najboljši šol-
ski rezultat v letu 2006. Za 

športno osebnost leta so bili 
predlagani Miran Grubenšek 
(predsednik društva borilnih 
veščin ippon), Roman Dobo-
všek (športni pedagog na oŠ 
Tržišče) in Ludvik Cvirn (Ša-
hovski klub Milan Majcen). 
Laskavi naziv je pripadel sle-
dnjemu, in sicer za dolgole-
tno skrb za razvoj šahovske 
dejavnosti ter prispevek k 
številnim uspehom in ugledu 
šahovskega kluba. 

izbor športnika leta, ki je po-
tekal v novem Športnem domu 

Sevnica, so popestrili plesna 
skupina, mažoretke, Big Band 
Sevnica in člani Telovadnega 
društva Sokol Brežice. 

Tanja Grabrijan

Aleksandra Voglar, sicer čla-
nica Posavskega alpinistične-
ga kluba, kjer mlade plezal-

ce trenira športno plezanje, 
se že desetletje udeležu-
je alpinističnih odprav izven 

evrope. Lani  se je udeleži-
la slovenske odprave v gorov-
je Karakorum na severovzho-
du Pakistana, kjer je plezala 
v samostojni ženski navezi 
z Ljubljančanko Tino Di Ba-
tista in Mariborčanko Tanjo 
Grmovšek. aleksandra, Tina 

Večer	s	„TranGOgirls“
KRŠKO - Krčanka Aleksandra Voglar je bila lani avgusta in septembra del sloven-
ske alpinistične odprave v pakistansko gorovje Karakorum (o tem smo poročali tudi 
v našem časopisu) in je v navezi s še dvema slovenskima vrhunskima alpinistkama 
preplezala najmogočnejši granitni stolp na svetu. Svoj izjemen dosežek so plezal-
ke zabeležile tudi s kamero in fotoaparatom in ga pred tednom dni predstavile na 
večeru ženskega alpinizma, naslovljenem TranGOgirls, v Kulturnem domu Krško.

in Tanja so navkljub nestabil-
nemu vremenu in težavami z 
zdravjem preplezale kar ne-

kaj smeri v granitnih stolpih 
doline Trango, med kateri-
mi izstopa 6251 metrov viso-
ki stolp Nameless Tower, ki so 
ga preplezale celo v alpskem 

stilu, kar pomeni brez prej fi-
ksiranih vrvi, v enem zamahu 
do vrha in nazaj v dolino. To 
je bil prvi pristop ženske na-
veze na ta ali na kateri koli 
vrh daleč naokoli in je doži-
vel precejšen odmev tudi v 

mednarodni javnosti. 
Številne fotografije in doku-
mentarni film, ki je nastal na 
podlagi posnetkov z odpra-
ve, so trenutno najboljše slo-
venske alpinistke predstavile 
najprej na festivalu gorniške-
ga filma v Cankarjevem domu 

v Ljubljani, nato pa še v Kul-
turnem domu Krško, kjer se 
je zbralo kar lepo število 
udeležencev. 

P.P.
Foto: arhiv A. Voglar

Ženska naveza: Tanja Grmovšek, Aleksandra Voglar in 
Tina Di Batista

Brez sodobne tehnologije tudi v visokogorju ne gre.

Začrtana smer v 
granitnem stolpu

Pri plezanju so jim bile v 
pomoč razpoke v steni.

Luka in Maja 
v Italiji 
KrŠKo – Plesalca Plesnega 
kluba Lukec Luka Vodlan in 
Maja omovšek sta tekmova-
la na mednarodnem plesnem 
tekmovanju v Bassanu del 
grappa v italiji. V kategori-
ji starejših mladincev sta bila 
9. v standardnih in 10. v la-
tinsko ameriških plesih. Tek-
movala sta tudi v članski ka-
tegoriji, kjer pa sicer nista 
dosegla vidnejše uvrstitve.

Molanova tretja v 
Zagrebu
BreŽiCe - Brežiška strelka z 
zračno pištolo Simona Molan 
je svoj nastop za reprezen-
tanco Slovenije na dvoboju 
s Hrvaško v Zagrebu odlič-
no opravila. S 365 krogi je za 
šest krogov izboljšala oseb-
ni rekord in z enakim rezul-
tatom kot štiri leta starejša 
Hrvatica Kristina Mohr osvo-
jila 3. mesto. Za slovensko  
reprezentanco je tekmovala 
tudi druga tekmovalka breži-
škega strelskega kluba gabri-
jela Pešec, ki pa ni imela svo-
jega dne in je končala na 6. 
mestu. 

Osmi	»Leon«
KrŠKo - gimnastično društvo 
rain Krško je v telovadnici 
oŠ J. dalmatina Krško pripra-
vilo 8. pozivni turnir v ženski 
športni gimnastiki v spomin 
na olimpionika Leona Štuklja. 
V novem nivojskem sistemu 
tekmovanja so se v ekipnem 
in posamičnem mnogoboju 
pomerile telovadke iz Šd Ta-
bor Ljubljana, Šd Studenci 
Maribor in gd rain Krško v 4. 
državnem nivoju. V posamič-
nem mnogoboju je zmagala 
ana Vodeb, 4. je bila Lara Ži-
bert, 5. Maruša Metelko, 12. 
Nastja Modic in 13. doroteja 
imperl. ekipa gd rain Krško v 
postavi Vodeb, Žibert, Metel-
ko, imperl in Modic je le za 
desetinko točke zgrešila naj-
višjo stopničko in osvojila 2. 
mesto.

Grand	Prix	bo	tudi	letos!
KrŠKo – Ljubitelje spidveja bo zagotovo razveselila novica, da 
bo tudi letos, že šesto leto zapored, v Krškem potekala dirka za 
veliko nagrado Slovenije, in sicer 22. septembra. To bo predza-
dnja med desetimi dirkami letošnje grand Prix serije. domače 
občinstvo bo lahko ponovno držalo pesti za Mateja Žagarja, ki 
si je z lanskim 7. mestom v gP seriji privozil direktno uvrstitev 
v letošnjo serijo.
Kar nekaj let pa je trajalo, da so v aMd Krško vzgojili mlado ge-
neracijo spidvejistov in letos se jih bo dirk udeleževalo kar šest, 
ob izkušenemu izaku Šanteju (ki bo letos tekmoval tudi v 1. 
poljski spidvej ligi za klub iz Poznana) še pet mladih: davor Volk, 
Matija duh, Samo Kukovica, aleksander Čonda in aljoša remih, 
ki bo letos tekmoval prvič. iz vrst aMd Krško sta tudi dva nova 
spidvejska sodnika, ki sta uspešno opravila potrebne izpite, to 
sta damjan Turšič in gregor Žigante.

Krčani	preko	Preventa	v	
četrtfinale	pokala
KrŠKo - V osmini finala pokala Slovenije sta se prejšnjo sredo v 
Športni dvorani pri SŠ Krško pomerili ekipi rK Krško in prvoligaš 
Prevent iz Slovenj gradca. Prvoligaši so polčas dobili s 15:8, v 32. 
minuti srečanja vodili že z 9 zadetki prednosti, nato pa zaigrali 
precej podcenjevalno, kar so domačini izkoristili si v zadnjih se-
kundah rednega dela tekme priigrali podaljške (26:26). Po prvih 
dveh petminutnih podaljških je bil rezultat izenačen na 29, nato 
pa so domačini prestavili v višjo prestavo in slavili z rezultatom 
35:30 ter se tako uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije.

Brežiški	atleti	blestijo
BreŽiCe - Člani atletskega kluba FiT Brežice so v Novi gorici tek-
movali na državnem dvoranskem prvenstvu. Maja Petan je bila v 
teku na 60 m ovire z rezultatom 8.84 4., državni rekorder Jure 
rovan pa je v skoku s palico trikrat podrl začetno višino 510 cm 
in ostal brez uvrstitve. Na državnem prvenstvu so se v Celju po-
merili tudi starejši mladinci. rok deržanič je zmagal v teku na 
60 m z ovirami in z 8.08 le za 2 stotinki zaostal za slovenskim re-
kordom, v skoku v daljino pa je bil 2. Povratnik po poškodbi de-
nis Butara je bil 2. v teku na 60 m ovire in 4. v skoku v daljino, 
bron pa je v teku na 60 m ovire osvojila Maruša deržanič. Mitja 
ogorevc je v teku na 60 m le za stotinko zaostal za medaljo, Ta-
dej Srpčič pa je bil v teku na 60 m ovire 8. Marko Špiler pa se 
je izkazal v Slovenski Bistrici na državnem prvenstvu v suvanju 
krogle, kjer je že drugič letos postavil državni rekord za mlajše 
mladince – 5-kilogramsko kroglo je sunil 18.19 m daleč.

Mladi „Celulozarji“ solidni
KrŠKo - Plavalci krškega Celulozarja so se pomerili na dveh dr-
žavnih prvenstvih. V Celju so tekmovali mlajši dečki in deklice, 
Krčani pa so osvojili ekipno 13. mesto. Nika Bizjak je bila 9. na 
100 m hrbtno, prav tako tudi Leon deržič na 50 m hrbtno, Bine 
Bajc je bil 12. na 100 m hrbtno, Nina Vodeb pa 14. na 200 m pr-
sno. Na državnem prvenstvu za starejše dečke (do 12 let) in de-
klice (do 10 let) pa je do najvišjih uvrstitev priplaval Haris ame-
ti, ki je v svojem letniku osvojil 4. mesto na 50 m prosto, bil pa 
je še 6. na 400 in 7. na 100 m prosto. odlično je tekmoval tudi 
Matija omerzel, ki je na 100 m hrbtno osvojil 7. mesto, bil pa je 
še 10. na 100 m mešano in 400 m prosto. Preboj med najboljših 
10 je uspel tudi Nejcu Zakšku na 100 m delfin in ani-Luciji Bog-
danovič na 100 m prsno. Žal so krški plavalci na tem prvenstvu 
plačali tudi visok davek vadbe v neustreznih razmerah - zaradi 
napak pri štartu in obratih je bil v hrbtni tehniki kar trikrat dis-
kvalificiran Haris ameti, prav vsakič pa bi se z doseženim časom 
uvrstil na oder za zmagovalce. Podobno se je godilo tudi Matiji 
omerzelu na 200 m hrbtno. Žal v nobenem od šolskih bazenov, 
kjer trenirajo mladi plavalci, ni štartnih blokov s prijemališči in 
označb za orientacijo, torej možnosti vadbe štartov in obratov, 
ki so ravno v hrbtni tehniki najpomembnejši, enostavno ni. 

PoSaVJe - Zveza motoklubov Slovenije je podelila pokale dr-
žavnim prvakom v spretnostni vožnji z motornimi kolesi za leto 
2006. Med dobitniki pokalov je bilo tudi kar nekaj motoristov iz 
MK Posavje: denis dolinšek iz Sevnice (1. mesto v kat. 100 do 350 
ccm), gregor Vodopivc iz Brestanice (2. mesto v kat. 350 do 750 
ccm), rado Hribar iz Loke pri Zidanem Mostu (3. mesto v kat. 
nad 750 ccm), Primož Knez iz Tržišča (2. mesto v kat. enduro, 
cross, supermoto do 650 ccm), iztok Bence iz Boštanja, Toni Ja-
nežič iz Tržišča in denis dolinšek iz Sevnice (prva 3 mesta v kat. 
chopper) ter Karmen rednak iz Sevnice in Polona Kukovičič s Se-
novega (1. in 3. mesto v kat. lady cup). Tekmovanja v spretno-
stni vožnji z motornimi kolesi so odlična priložnost, da motorist 
izpopolni in nadgradi znanja iz obvladovanja motornega kolesa, 
kar je lahko pogoj za preživetje, ko se motorist znajde v kritični 
situaciji in je potrebno pravilno in hitro odreagirati.

Posavci so spretni motoristi

KrŠKo - odprto prvenstvo Krškega za dekleta do 16 let, ki ga 
je na svojih igriščih pripravil Teniški klub Krško, je ponovno za-
znamoval uspeh domače tekmovalke. Tokrat je blestela 14-letna 
Hana Umek, ki je brez izgubljenega niza osvojila prvenstvo. V fi-
nalu je svojo nasprotnico, dašo orlič iz TC otočec, ugnala z izi-
dom 2:0 (6:4, 6:0). Hana je po tem uspehu zastopala državno re-
prezentanco do 14 let na svetovnem pokalu v Minsku, kot trener 
slovenske reprezentance pa jo je spremljal trener Bojan Žičkar. 

Hana	osvojila	OP	Krškega
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ce, na katerem so uprizorili 
obešenje nekdanjega iraške-
ga diktatorja. 
iz dogodkov in oseb, ki so 
vsega, kar se je pomembnega 

zgodilo v novi občini v minu-
lem letu, so se kostanjeviški 
šelmarji pošteno ponorčevali 
tudi na ponedeljkovem obč-
nem zboru Prforcenhausa in 
poskrbeli za salve smeha nav-
dušenih obiskovalcev, ki so 
do zadnjega kotička napolnili 

Še pred nekaj desetletji so ča-
sopise in druga sredstva ob-
veščanja polnile vesti o vi-
etnamskih vojnih grozotah. 
Vietnamska vojna se je po 
55 dneh hudih spopadov kon-
čala  30. aprila 1975 z zavze-
tjem Saigona, prestolnice vla-
de Južnega Vietnama, ki je 
uživala podporo Zda. Komu-
nistična oblast Severnega Vi-

etnama, ki je na oblasti še 
danes, je nato 2. julija 1976 
združila oba dela Vietnama v 
socialistično republiko s pre-
stolnico Hanoi, Saigon pa pre-
imenovale v Ho Ši Minh. Veči-
na Vietnamcev, le-teh je okoli 
83 milijonov,  nima spomi-
nov na krvavo zgodovino dr-
žave, saj sta bili dve tretjini 
prebivalcev rojeni po koncu 
krvave vojne. danes je zdru-
ženi Vietnam izredno zanimi-
va dežela. Pestrost pokrajine, 
prisrčnost ljudi in živahnost 
starodavnih kultur smo udele-
ženci potopisnega predavanja 

Vietnam	in	Kambodža	–	
deželi	starodavnih	kultur
SEVNICA – V Mladinskem centru v Sevnici je v petek, 2. februarja, potekalo potopisno preda-
vanje o Vietnamu, deželi, ki so si jo mnogi zapomnili po ameriški vojaški operaciji in števil-
nih žrtvah v času ameriške ofenzive, in o Kambodži, kjer je v sedemdesetih letih preteklega 
stoletja potekala ena najbolj krvavih državljanskih vojn. V državljanski vojni, ki je trajala vse 
do leta 1998,  je bil komunistični režim Rdečih Kmerov  neposredno ali posredno kriv za smrt 
skoraj petine prebivalstva. V Kambodži še danes predstavljajo velik problem pehotne mine. 
Vsaka hoja zunaj poti ali stez predstavlja resno nevarnost. 

v MC-ju v Sevnici spoznavali 
ob predvajanju barvnih diapo-
zitivov,  ki sta jih  na  šest te-
dnov trajajočem potovanju po 
aziji posnela popotnika Nika 
Zorko in Matej Krajnc. Tako 
smo spoznali Hanoi, vietnam-
sko glavno mesto, in občudo-
vali veliko jezero sredi mesta. 
S posebno ladjico smo pluli po 
zelo široki reki, kjer so na nas 

naredili poseben vtis vršaci, 
štrleči visoko iz morja in po-
raščeni z zelenim gozdom ter 
obkroženi z lesenimi hišicami 
na vodi. obiskali smo nekda-
njo cesarsko prestolnico, ne-
kaj templjev; bili navdušeni 
nad ribiškimi kraji in njihovi-
mi posebnimi čolni. Spozna-
li smo Saigon ali po novem Ho 
Ši Minh City, ki je pravo ve-
lemesto s številnimi hoteli, z 
nakupovalnimi centri, s pala-
čami, s parki… Ustavili smo se 
na tržnici, kjer je bila vsa po-
nudba, predvsem sadja in ze-
lenjave, lepo razporejena po 

tleh. iz zelene dežele, s šte-
vilnimi riževimi polji in nasa-
di čaja, iz Vietnama, smo se 
ob predvajanju diapozitivov 
preselili v sosednjo Kambod-
žo, kjer popotnika skoraj na 
vsakem koraku spremljajo po-
dobe minule državljanske voj-
ne. Za začetek smo se usta-
vili v glavnem mestu, v Pjon 
Penu. Sledil je obisk templjev, 
ki so neme priče neke davne, 
že izginule civilizacije, in ob-
čudovali čudovito izklesane 
podobe na številnih kamnih. 
Kambodža je zelo revna deže-
la, ceste so prašne in luknja-
ste, hiše visoke in ozke. Zaradi 
bližine džungle so opice v par-
kih nekaj povsem vsakdanje-
ga. V njej živi veliko ameri-
čanov, ki pomagajo pri obnovi 
dežele, zato Kambodža poča-
si postaja podobna potrošni-
škemu zahodnemu svetu, kjer 
je tudi življenje dražje (in za-
radi številnih neeksplodira-
nih min iz državljanske vojne 
tudi bolj nevarno) kot v so-
sednjem Vietnamu. Prečudo-
vito potovanje, četudi ob di-
apozitivih, je bilo nepozabno 
in če koga mika podobna izku-
šnja, si jo lahko privošči (z le-
talsko povratno karto, z vizo 
za Vietnam in Kambodžo ter 
za 6 tednov bivanja) za pribli-
žno 500 tisoč nekdanjih tolar-
jev po osebi. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

SeVNiCa – V soboto, 10. februarja, sta se v MC Sevnica na mal-
ce drugačen način predstavila Tone Kregar in Jernej Dirn-
bek, glavna vokalista skupine Mi2. Z literarno glasbeno pred-

stavitvijo pesniške zbirke »Mi2 pišema poezije, Bori jih pa 
riše« sta se ob spremljavi akustične kitare sprehodila po svo-
jih najbolj posrečenih besedilih, ki prvenstveno sicer sodijo 
na področje rockovske poezije, obenem pa brišejo oziroma 
presegajo meje med različnimi vidiki urbane, popularne, a 
vendarle nekonvencionalne ustvarjalnosti. V zbirki se naha-
ja 26 pesmi, ki jih je s karikaturami opremil Bori Zupančič, 
spremno besedo pa sta napisala Jure Potokar in Matjaž Kme-
cl. Besedila odlikuje prava mera humorja in kritike v  različ-
nih življenjskih situacijah.

T.G.

»MI2	pišema	poezije...«

KrŠKo - Že osmo leto zapovrstjo so se v krškem hotelu City 
na pustno soboto, 17. februarja, v organizaciji ZPM Krško in 
dPM levi breg v velikem številu zbrale male, večje in tudi 
največje maske ter si ob animaciji prostovoljcev ter zvokih 
ansambla duo Fantasy privoščile veliko mero plesa in zaba-
ve, za konec pa se še posladkale s slastnim krofom.

Otroško pustno rajanje

Zabavale so se male in velike pustne maske.

KoSTaNJeViCa Na KrKi - Med 
tradicionalnimi pustnimi pri-
reditvami v Posavju ima za-
gotovo posebno mesto ko-
stanjeviška Šelmarija, katere 

tradicija menda sega celo 
150 let nazaj. Letos so zače-
li že v soboto s pustnim ra-
janjem pod šotorom, največ 
obiskovalcev pa po tradiciji 
privabi nedeljska pustna po-
vorka. Tudi letos je bilo kaj 
videti: tradicionalne kosta-

Šelmarija	do	zore!
njeviške maske in pihalni or-
kester, skupino dobovskega 
Fašjenka, šentjernejsko god-
bo, maske iz Kanala ob Soči 
in kurente iz Markovcev ter 

seveda številne parodije na 
dogodke, ki so zaznamova-
li leto doma in po svetu: pu-
stna skupina iz Malenc se je 
lotila gradnje kostanjeviške 
obvoznice, videli pa smo tudi 
najbolj slavno romsko druži-
no v Sloveniji in vozilo pravi-

kulturni dom („dom je naš!“, 
so skupaj s šelmarji zape-
li obiskovalci). Temperaturo 
so dvigovali še domači pihalci 
s Hinijem na čelu in plesalke 

iz skupine Harlekin. Na „naj-
bolj demokratičnih volitvah“ 
je bil za novega predsednika 
kostanjeviških norcev name-
sto Mateja izbran Kičo. Šel-
marija se je, kot je v navadi, 
na pepelnično sredo zaključi-
la s pogrebom kurenta. P.P. 

Malenški gradbinci na pustni povorki

Obiskovalcev pustne povorke je bilo „kot listja in trave“

Šelmarji so se ponorčevali tudi iz nove občinske oblasti.

Prisega novega predsednika Prforcenhausa

BreŽiCe, doBoVa – V zadnjih letih vse bolj odmevno dobovsko 
pustovanje Fašjenk, ki ga tamkajšnje Turistično društvo pri-
pravlja deveto leto zapored, se je začelo na predpustni petek 
z izidom pustnih novic in simboličnim prevzemom oblasti na 

občini Brežice. dobovske maske so se zopet bučno zbrale pred 
občinsko stavbo in od ljudstva demokratično izvoljenemu žu-
panu Ivanu Molanu ni preostalo nič drugega, kot da občinski 
ključ preda županu iz vrst Fašjenka. 
Fašjenk se je v soboto nadaljeval z velikim pustovanjem v do-
bovi, ponedeljek je bil namenjen otroški povorki in rajanju, 
torek tradicionalnim pustnim likom - koscem in oračem, v so-
boto pa se bo zaključil s povorko iz Loč do dobove, v kateri bo 
sodelovalo preko 1000 mask iz vse Slovenije in celo Hrvaške. 
Takrat bo Fašjenkov župan oblast spet predal dobovskemu ro-
jaku Molanu.  P.P.

Fašjenk prevzel oblast

Predaja občinskega ključa Fašjenku

Valentinov 
pohod 
KoZJe - Planinsko društvo 
Bohor Senovo je v sodelova-
nju s Turističnim društvom 
Kozje v soboto, 17. febru-
arja, že trinajstič organizi-
ralo tradicionalni  pohod iz 

Kozjega na Bohor. Pd Bohor 
Senovo je pohod prvič izve-
dlo leta 1995 kot malo daljši 
rekreacijski pohod, ki naj bi 
člane pripravil na novo po-
hodniško sezono. dober glas 
pa se je hitro širil in letos se 
nas je, da bi počastili dan 
ljubezni, zbralo skoraj 300 
pohodnikov. Na štartu v Koz-
jem je vsak udeleženec do-
bil medeno srce, potem pa 
smo se tako stari kot mla-
di skupaj povzpeli na Vetr-
nik, oslico in mimo debele-
ga vrha do Koče na Bohorju. 
Pohodnikom je Td Kozje na 
dveh lokacijah priskrbelo to-
ple napitke, planinska koča 
pa je bila skoraj premajhna 
za veliko število pohodnikov, 
ki so vsi prišli na cilj varno in 
razmeroma hitro. Pohodniki 
so bili s Senovega, Krškega, 
Brežic, Brestanice, Leskov-
ca, radeč, Ljubljane, Šen-
tjurja, Celja, Podčetrtka ter 
celo iz Pivke in Maribora, da 
ne naštevamo ostalih manj-
ših krajev. 

M. Krušič
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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  

Zato so se po besedah Loj-
zeta Štiha, predsednika ob-
močnega združenja NoB Kr-
ško, kakor tudi v Krajevni 
skupnost mesta Krško, ki v 
spomin na prve krške bor-

ce praznuje krajevni pra-
znik, odločili, da bodo sku-
šali nastanek in pomen prve 
borbene skupine ter njeno 
uničenje širše osvetliti. Med 
drugim nameravajo organi-
zirati nekaj posvetov in k so-
delovanju povabiti priznane 
zgodovinarje iz vse Sloveni-
je ter pridobiti iz nemških 
arhivov gradivo o zajetju, 
zasliševanju in streljanju pr-
vih krških borcev. Zaključke 
nameravajo strniti tudi v pu-
blikacijo, v kateri bodo do-
godke izpred petinšestdese-
tih let primerno ovrednotili. 
V zvezi s prvo krško borbeno 
skupino se namreč večkrat 
zastavlja vprašanje, ali so 
bili njeni člani dejansko bor-
ci, glede na to, da v tistem 
obdobju še niso aktivno so-
delovali v nobenem oboro-
ženem spopadu, a predvide-
vajo, kakor pojasnjuje Štih, 
da je njihovo borbeno delo-
vanje preprečilo zajetje, saj 
iz zanesljivih virov vedo, da 
so imeli fantje v programu 
miniranje železniške posta-
je, s čimer bi ovirali nemški 
vojaški promet, kakor tudi 

Neznanke o prvih 
krških in slovenskih 
upornikih
KRŠKO - V lanskem letu je minilo 65 let, kar so bili zaje-
ti in ustreljeni prvi krški borci, ki veljajo na Slovenskem 
za prvo oboroženo skupino, ki se je že poleti leta 1941, 
takoj po fašistični okupaciji Posavja in Obsotelja, s svo-
jim delovanjem uprla okupatorju. V Območnem združe-
nju borcev in udeležencev NOB Krško menijo, da si zato 
ustreljeni člani skupine Ivanka Uranjek – Angelca, Jože 
Grabnar, Peter Jernejc, Rado, Milan in Zdenko Kaplan, 
Rajko in Franc Kastelic ter Anton in Franc Preskar zasluži-
jo, da njihova imena in dejanja ne poniknejo v času poza-
be ali zanikanja, saj so dali kot prvi v bran svoje domovi-
ne življenja in spodbudili formiranje različnih oblik upora 
proti okupatorju.

miniranje mostu čez Savo in 
bivališče nemških enot, ki so 
bile nastanjene v nekdanji 
meščanski šoli. Po teh na-
črtovanih akcijah bi bil spo-
pad z nemško vojsko neiz-

bežen, vsekakor pa temu v 
prid govori tudi dejstvo, da 
so že razpolagali z večjo ko-
ličino orožja in  razstreliva, 
s katerim so se oskrbeli v se-
novskem in krmeljskem ru-
dniku. Njihove  namene je 
vsekakor spoznal tudi šef 
nemške civilne uprave na 
spodnjem Štajerskem, ki je 
ukazal skupino zaslišati po 
hitrem postopku in vse čla-
ne ustreliti. Kako je prišlo 
do zajetja skupine, obsta-
ja sicer več med seboj zelo 
podobnih zapisov, v združe-
nju borcev pa so se oprli na 
kronologijo dogodkov, ki jo 
je opisal pokojni zgodovinar 
dr. Tone Ferenc v knjigi Kr-
ško skozi čas. Klub temu pa, 
da bi še dodatno osvetlili do-
godke o delovanju posame-
znikov in skupine, pozivajo 
krajane, zlasti starejše ob-
čane Krškega, ki bi razpola-
gali še s kakšnim podatkom, 
da to sporočijo na območno 
združenje borcev in udele-
žencev NoB Krško.

B. M.

Vabi k vpisu v 

 - osnovno šolo za odrasle – 7.,8. in 9. razred 
 - tečaj računalništva – osnovni, nadaljevalni
 - tuje jezike - nemščina, angleščina
 - usposabljanje za voznika viličarja 
 - tečaj knjigovodstva , strojepisja…

In na brezplačna srečanja študijskih skupin: 

TOREK, 27. 02.2007 ob 17h:
Ogled  BAROČNE SAMOSTANSKE KNJIŽNICE in 
GALERIJE v Kapucinskem samostanu Krško (s 
strokovnim vodstvom).

SREDA, 28.02.2007 ob 16h:
Ustvarjalna delavnica – reliefne slike, poslikave blaga…

Informacije: 
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, 07/488 11 73.

Spomenik prvim krškim borcem pred OŠ Krško

Bojan Rugelj je, kakor je 
pojasnil, ogorčen nad trikra-
tnim znižanjem proračun-
ske postavke investicij v vo-
dooskrbo. Ta je v preteklem 
letu tako kot leta pred tem 
znašala 25.000 evrov, v leto-
šnjem proračunu pa so po-
stavko neupravičeno okle-
stili na borih 8.346  evrov. 
rugelj pri tem poudarja, da 
ne gre za nov projekt, kakor 
mu je bilo očitano pri vložitvi 
amandmaja, saj je bil idejni 
projekt za sanacijo vodne-
ga zajetja na odseku Pecelj 
– Taborniški dom narejen že 
pred tremi leti. Ker je osta-
lo orehovo zaradi gradnje 
He Boštanj brez vodnega za-
jetja oziroma tamkajšnjega 
zajetja iz t.i. Vintarjevega 
vodnjaka, so ga nadomesti-
li s priključitvijo orehovega 
na sevniški vodovod, na ka-
terega je priključeno že pre-
ko 5000 prebivalcev. do te-
daj se je mesto Sevnica, po 

katerem so v preteklih letih 
že v celoti zamenjali saloni-
tne cevi, v celoti napajalo 
iz vodnega zajetja iz vrtine 
pri Stillesu, ker pa količina 
vode ni več zadoščala, so 
po približno štirih letih po-
novno odprli ventil in spro-
stili vodo iz vodnega zajetja 

Amandma	»visok«,	vendar	ne	v	
primerjavi	z	zdravjem	občanov
SEVNICA – Sevniški občinski svet, ki je v začetku meseca z združeno prvo in drugo obravnavo proraču-
na tako rekoč že zacementiral letošnjo občinsko blagajno, je slednjega sprejel samo z enim amandma-
jem, ki ga je vložil svetnik stranke SDS Bojan Rugelj. Vloženi amandma, ki se je nanašal na zamenjavo 
dotrajanih vodovodnih salonitnih cevi na odseku Pecelj – Taborniški dom, je spremljal tudi odprt dia-
log nestrinjanja med županom Jancem in Rugljem, zaradi česar je Rugelj, ki je bil med drugim štiri leta 
podpredsednik Nadzornega sveta podjetja Komunala, osem let pa predsednik Odbora za vodooskrbo pri 
občinskem svetu, amandma obrazložil tudi na nekaj dni kasneje sklicani tiskovni konferenci.

dolna nad Sevnič-
no, ki pa priteče 
po še nezamenja-
nih salonitnih ce-
veh.  Ker mu je 
bilo očitano, da je 
vložil amandma v 
višini kar 146.000 
evrov, za katere-
ga pa ni predla-
gal finančnega po-
kritja investicije, 
je rugelj pouda-
ril, da je potreb-
no narediti she-
mo sofinanciranja 
samo še za zame-
njavo 3,4 km dol-
gega odseka, saj je 

2,6 km že saniranega. V koli-
kor proračunske postavka ne 
bi znižali, bi lahko za zame-
njavo salonitnih cevi ob so-
financiranju krajevne sku-
pnosti in podjetja Komunala 
zagotovili več kot polovico 
sredstev, še sploh, ker ob-
čina Sevnica podjetju Komu-

nala še ni izplačala sredstev 
za izvedena dela pri sanaci-
ji po neurju, ki so ocenjena 
na 58.400 evrov. Zanimivo 
je tudi, pravi rugelj, da ni 
bilo s strani odbora za vodo-
oskrbo, ki ga v tem manda-
tu vodi Joško Kovač, poda-
ne nobene pripombe na tako 
drastično znižano postavko 
investicij v vodooskrbo, sam 
pa se kot član odbora te seje 
zaradi obveznosti v Ljublja-
ni ni mogel udeležiti. Kot je 
še poudaril rugelj, se bo ob-
čina v letošnjem letu zadol-
žila za ve več kot 1.251.000 
evrov, predvsem na račun 
investicij v cestno infra-
strukturo, zato v primerja-
vi s tem vloženi amandma 
ni visok niti finančno neizve-
dljiv, predvsem s stališča, da 
je neoporečna voda osnovna 
dobrina, do katere so upra-
vičeni vsi Sevničani.

Bojana Mavsar

ODMEVI, OBVESTILA

Bojan Rugelj
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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 

Glavni 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 28. februar. Za 
točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah od-
govarjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
8. marca 2007.

KAM V POSAVJU

Četrtek, 22. 2.
ob 19.00 v oŠ Koprivnica: literarno glasbeni večer „ogleda-
lo src“, osrednji gost Janez dolinar
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje 
Petre Jazbec o Maroku

Petek, 23. 2.
ob 16.00 v MC Sevnica: delavnica »Kam po maturi?« - delav-
nica poklicne orientacije za srednješolce 
ob 19.00 v SMC Sevnica: filmski večer po izboru gledalcev
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): hardcore koncert - Xva-
seline childrenX in evazija

Sobota, 24.2.
ob 14.00 v Ločah: povorka 9. mednarodnega pustnega kar-
nevala, ob 15.00 prihod povorke v dobovo, ob 17.00 vese-
la sedmina v dvorani kulturnega doma z ansamblom Breži-
ški flosarji
ob 19.00 v MC Sevnica: „First chance festival 2007“ – ce-
lovečerni festival za mlade neuveljavljene glasbene skupi-
ne in ustvarjalce
ob 19.00 v SMC Sevnica: 2. don Boskov turnir - zračni hokej, 
pikado in namizni hokej
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): metal koncert - Sweet 
Sorrow, dickless Tracy in obnounce

Nedelja, 25. 2.
ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: koncert Big banda Krško, 
za oranžni abonma in izven

Torek, 27. 2.
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje Vlaste Nus-
sdorfer in patra dr. Karla gržana z naslovom „Živeti brez 
nasilja in odvisnosti!“

Sobota, 3. 3.
ob 10.00 na atletskem štadionu Brežice: zimsko državno pr-
venstvo v metih
ob 19.00 v kulturni dvorani v Sevnici: javna predstavitev 
tečaja gledališke igre pod mentorstvom grege Močivnika in 
damjana Kolovrata (Šentjakobsko gledališče Ljubljana)
ob 21.00 v TVd Partizan v Boštanju: 5. obletnica delovanja 
ŠKd mladi Boštanj in  koncert skupine orlek

Nedelja, 4. 3.
ob 18.00 v zadružnem domu Bizeljsko: veseloigra v izvedbi 
dramske skupine »Samotarji« iz Sp. Hoč

Ponedeljek, 5.3. 
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predstavitev joge in jo-
gijskih tehnik v teoriji in praksi
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Prireditve med 22. februarjem in 7. marcem

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 

primeru, da bo mali oglas daljši od 
20 besed, ga bomo skrajšali. Pridru-
žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list rS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 

navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg. M. Gubca 3, 8270 Krško.

OBVESTILA

Oddam brezplačno v najem 
lepo oskrbovan vinograd v 
Koprivnici. Tel.: 041 587 034

Oddam brezplačno v najem 
vrt in trtno brajdo, v Sevni-
ci nad hišno št. Planinska 61. 
Tel.: 031 742 043

Oddam v obdelavo manjši vi-
nograd z zidanico, na lepi lo-
kaciji v bližini Krškega. 
Tel.: 041 832 558

Oddam v najem opremljeno 
enoinpolsobno stanovanje. 
Tel.: 041 756 323 

Prijaznim ljudem oddam 
nemškega ovčarja, starega 
eno leto. Tel.: 07 49 22 285

Kupim še uporabne spre-
dnje luči za Volvo S 40, letnik 
1999. Tel.: 040 397 400

Kupim rabljen avto Škoda 
(dizel). Tel.: 041 527 195

Kupim manjšo starejšo hišo, 
vseljivo. Tel.: 031 277 235

Kupim zemljišče za obdelo-
vanje vrta v Brežicah ali bli-
žnji okolici. 
Tel.: 051 377 734

Kupiva vseljivo hišo ali bival-
ni vikend, po možnosti z ne-
kaj zemlje, na sončni legi, do 
55.000 € (13 mio SiT). 
Tel.:  040 726 392

V najem vzamem enoinpol-
sobno stanovanje v Krškem 
(nujno). Tel.: 041 408 525

Prodam osebni avto Volkswa-
gen Polo 1,9 Sdi, lepo ohra-
njen, s klimo, garažiran, sve-
tlo sive metalik barve. 
Tel.: 041 823 388

Prodam osebni avto Ford es-
cort CLX, l. 92, 1,6/16 V/5 
vrat, bordo barve, redno ser-
visiran, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 328 032

Prodam avto opel Corsa 1,2, 
letnik 3/2005, prevoženih 
14.300 km, garažiran, meta-
lik srebrne barve. 
Tel.: 07 49 79 343

Ugodno prodam renault 19, 
letnik 89, lahko tudi po delih, 
neregistriran. Prodam tudi ra-

bljen štedilnik na drva, star 5 
mesecev. Tel.: 031 340 901

Poceni prodam nov električ-
ni skuter Leoch d, K 24250-3. 
Tel.: 07 49 64 314

Prodam Škodo Felicio, nere-
gistrirano, letnik 1998. 
Tel.: 040 569 279

Prodam renault 19, 1,4 rT, 
letnik 95, tehnično brezhi-
ben, metalik modre barve, 
servo volan, el. pomik stekel 
in ostala oprema. 
Tel.: 041 756 064

Prodam ali oddam v najem 
poslovni prostor na Senovem, 
primeren za pisarniško ali 
drugo mirno dejavnost. 
Tel.: 031 524 010

V Čelah prodam vinograd 
in pašnik v skupni izmeri 22 
arov. Tel.: 041 469 350

Prodam vinograd s 400 trta-
mi in vikendom, elektrika, 
asfalt, na lepi sončni legi v 
Mrzlavi vasi. 
Tel.: 07 49 59 537

Prodam 18 arov zapuščene-
ga vinograda na Bizeljskem. 
Tel.: 031¸208 550

Prodam rabljeno spalnico, 
dobro ohranjeno (postelja, 3-
delna omara, komoda), okoli-
ca Krškega, cena 100 €. 
Tel.: 031 569 209

Prodam domača hrasto-
va vrata (107 x 208), 4 okna 
(121 x 121), okno (71 x 81) 
ter okno (81 x 81). 
Tel.: 07 49 59 528

Ugodno prodam kotno sede-
žno garnituro, raztegljivo le-
žišče. Tel.: 03 56 88 227

Prodam okno 80 x 60, ter-
mopan zastekljeno, poceni. 
Tel.: 49 64 412

Prodam gumi voz z železno 
konstrukcijo in dva 80-litrska 
bakrena bojlerja. 
Tel.: 041 740 845

Prodam manjši lesen šank, 
primeren za vikend ali zidani-
co, s pripadajočimi elementi, 
leseni nadstrešek, 3 x vitrina, 
3 x stol. Tel.: 041 688 048

Prodam odojke od 25 kg do 
50 kg, hranjeni z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 56 375

Ugodno prodam belo in rde-
če vino. Tel.: 49 51 577 

Prodam dva malo rabljena 
kavča in štedilnik na drva, 
skoraj nov, zelo ugodno. 
Tel.: 031 340 902

Prodam plinsko-električni 
štedilnik gorenje, rabljen 1 
leto, kot nov. 
Tel.: 031 428 583

Prodam motorno hrbtno škro-
pilnico znamke Turbine agro-
mondo, staro 1 leto, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 935 798

Prodam starejšo leseno pre-
šo na sleme, je uporabna, v 
dobrem stanju. 
Tel.: 031 717 624

Prodam pant žago v dobrem 
stanju, brez motorja, potreb-
na obnove. Tel.: 031 671 658

Prodam Zetor 5211-3500 dU, 
neatestirano avtoprikolico 
180 x 130 cm, 240 kock sena 
in 60-litrski kotel za žganje-
kuho. Tel.: 041 552 915

Prodam motokultivator Pan.
agra roko-4, tecumseh 40, 
rdeče barve, zelo malo ra-
bljen, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 897 342

Prodam traktorsko kosilnico 
Sip britev 135 ali zamenjam 
za BLS, cena 590 € s karda-
nom, klicati po 16. uri. 
Tel.: 051 448 414

Prodam 2 nakladalki sena in 
120 kg vinogradniške žice po 
ugodni ceni. 
el.: 07 49 69 474

Prodam veliko polarno sre-
brno lisico (ovratnik), klicati 
med 10. in 13. uro. 
Tel.: 031 618 794

Prodam bukova suha drva v 
paletah, kalana, 25 – 33 cm. 
Tel.: 07 49 64 096 ali 041 734 
859

Prodam mešana metrska 
drva, nudim razžag in prevoz 
do 5 km. Tel.: 031 528 437

Prodam vinske sode od 200 
do 500 l, primerne za okras. 
Tel.: 031 213 825

Prodam kratko nažagana in 
kalana drva - bukev ali hrast, 
lahko tudi metrska mešana. 
Tel.: 041 826 046

Prodam kalano kolje za vino-
grad in suha bukova-gabro-
va drva v kosu ali razrezana. 
Tel.: 041 390 081

Prodam kostanjevo kalano 
kolje dolžine 2 m – 1€ in 3 m - 
1,5 €. Tel.: 031 417 286

Prodam kalano kolje za vi-
nograd in suha bukova drva. 
Tel.: 041 390 081

Prodam orehova jedrca in 
rdeče vino (modra frankinja, 
žametna črnina). 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam rdeče in belo vino, 
letnik 2006, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 446 019

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

Prodam bio pirino moko oz. 
zrnje, cena 1,3 €/kg, klicati 
zvečer. Tel.: 07 49 20 506

Prodam prašiče, težke od 
140 do 170 kg, hranjene z do-
mačo hrano, možen zakol. 
Tel.: 07 49 67 826

Prodam prašiča, težkega 
okrog 110 kg, krmljen z do-
mačo hrano, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 709 544

Prodam dva prašiča, težka 
od 100 do 140 kg, krmljena z 
domačo hrano, možen zakol. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam dva prašiča cca 120 
kg, hranjena z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 67 132

Prodam svinjo za zakol cca 
130 kg, hranjeno z domačo 
hrano, možen zakol. 
Tel.: 07 49 57 316

Prodam kravo simentalko, 
brejo osem mesecev, šesto 
tele, težko 600 kg. 
Tel.: 031 827 482

Prodam prašiča 140 kg, kr-
mljenega s kuhano hrano. 
Tel.: 81 43 023

Prodam škotsko višinsko go-
vedo - 2 telički in bikca, sta-
re 10 mesecev. 
Tel.: 051 304 760 

Prodam hlevski gnoj. 
Tel. 07 49 76 130

Ugodno prodam rabljena 
vhodna vrata, 210 x 95. Tel.: 
051 230 270

Prodam gobeline v okvirju, 
več motivov. 
Tel.: 031 525 582

Stiki - preprost 39-letni fant, 
nekadilec, želi spoznati de-
kle ali mamico, staro od 25 
do 36 let, z željo po resni 
vezi, otrok ni ovira. 
Tel.: 041 925 196

Stiki - moški, 52 let, vdovec, 
bi rad spoznal resno žensko 
za skupno življenje na mojem 
domu (jesen življenja je lah-
ko lepa). Tel.: 040 639 036

Stiki - atraktiven, dobro si-
tuiran in vesel dolenjec (40-
185-95) želi spoznati žensko 
visoke postave, staro do 45 
let, za skupno življenje. 
Tel.: 051 628 266

Stiki – oddam sobo z upora-
bo kopalnice in kuhinje žen-
ski, da mi dela kratek čas na 
deželi. Tel.: 031 426 620

Bralke in bralce 
opozarjamo, naj 
v malih oglasih 
navajajo točne 

telefonske številke! 

Za strežbo v novi kavarni v središču Brežic 
IŠČEMO NATAKARICO.

od kandidatk pričakujemo, da imajo izkušnje v gostin-
stvu, da so samostojne, poštene, urejene in imajo voljo 
do dela, za katerega nudimo redno in tudi stimulativno 
plačilo. delovno razmerje bomo sklenili za določen čas - 
z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 
Vaše pisne vloge pošljite na naslov: Zavod Neviodunum, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. dodatne informacije 
dobite na številki 07 49 05 780 ali na elektronskem na-
slovu: mestni.atrij@posavje.info
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V tem pustnem času imajo glasbeniki veliko 
dela oziroma igranja. 

V Sp. Pohanci deluje mlad ansambel, ki se 
imenuje ansambel Bratov Žerjav. ansambel 
je nastal na pobudo bratov Mateja in damja-
na Žerjava, ki si v ansamblu izmenjujeta bas in 
harmoniko. Poleg njiju pa v ansamblu sodelujejo še Marko Žnida-
rič, ki igra kitaro, pesmi pa z vokali dopolnjujeta Nuša Kovačič in 
Matjaž Ban. ansambel posega po zakladnicah tako narodne kot za-
bavne glasbe. Tako je prav, na mladih svet stoji. Lepo je, kadar se 

mladi ljudje ukvarjajo z naro-
dno-zabavno glasbo, tako vsaj 
vemo, da bo domača pesem 
ostala. Ker so mladi glasbeniki 
doma iz Sp. Pohance, mogoče 
priporočilo redakcije. V artiški 
folklori imajo izdelano odlično 
artiško-posavsko narodno nošo, 

ki bi jo lahko oblekli dekle in fantje iz ansambla Bratov Žerjav, s 
tem bi bili prepoznavni in drugačni od drugih. No, to odločitev v 
vsakem primeru prepuščamo ansamblu. Srečno mladi muzikanti!

abrahama pa v tem letu pra-
znujejo tudi člani pevskega 
zbora Slavček iz Velike Doli-
ne. To ni zanemarljiva oble-
tnica, saj se je od nastanka 
društva, ki je nastalo na po-
budo takratnega učitelja Fran-
ca Smerdela, dogajalo mnogo 
tega. Menjavali so se člani, bilo je kar nekaj prekinitev, leta 1993 
je z vrnitvijo Jožeta Šumlaja zbor zopet začel delovati. Tako fan-
tje prepevajo še danes in imajo za sabo kar lepo število uspešnih 
nastopov. Pred kratkim so prepevali pred vesoljno Slovenijo, saj 
so v živo nastopili v oddaji Studio ob sedemnajstih, na nacional-
nem radiu, ki je potekala iz doma zveze borcev v Slovenski vasi. 
današnjemu  zboru dirigira ignac Slakonja, predsednik društva 
pa je Sandi Šumlaj, ki nadaljuje tradicijo svojega očeta. Sedaj 
vemo, da bo slovenska pesem še dolgo živela na južni meji Posav-
ja in Slovenije. Še na mnoga leta, Slavčki!

Sopranistka Mihaela Komočar iz Leskovca pri Krškem je zaklju-
čila izobraževanje na glasbeni akademiji v Zagrebu in postala 
diplomirana operna pevka. Čestitkam se pridružujemo tudi mi. 
diplomski koncert je pripravila 1. februarja v Muzeju Mimara v 
Zagrebu, nekaj dni pred tem pa je debitirala v Verdijevi operi 
»Ples v maskah« na odru HNK v Zagrebu. Za glavno žensko vlo-
go amelije je dobila odlične ocene, ki ji bodo še kako prav pri-
šle tudi pri nadaljnjem izobraževanja v Franciji. Na vse te uspe-
he so še posebej ponosni v glasbeni šoli Brežice, kjer je Mihela 
pred devetimi leti začela glasbeno pot solo petja pri prof. Mar-
jetki Podgoršek Horžen. Mladi posavski sopranistki, ki nastopa 
po svetu, želimo tudi kakšno vabilo iz ljubljanske opere. 

Kot smo že pisali v eni izmed prejšnjih številk, je ansambel Ma-
jolka, prejšnji ponedeljek uspešno nastopil pred kar 2.200 gle-
dalci v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu. direktni 
prenos so lahko slišali tudi posavski poslušalci na valovih radia 
Kaj in gledalci na TV posnetku. V zagrebški dvorani je bilo opa-
ženih tudi nekaj obiskovalcev iz Posavja.

Se	jih	spomnite	?
Na ogled vam ponuja-
mo zasedbo enega izmed 
zelo znanih posavskih an-
samblov, ki je dolga leta 
uspešno vztrajal na posav-
skih plesiščih. Če ste jih 
spoznali, se nam oglasite 

ali pa nam pošljite še kakšno sliko tega ansambla. Morda pa imate 
v svojem arhivu fotografijo katerega izmed starejših ansamblov, ki 
so delovali na posavskem območju. Vabljeni k sodelovanju.

Po špilu
Navihani posavski muzikant se je v zimskem času vračal z nasto-
pa na Bizeljskem. Ker se iz teh krajev še nihče ni vrnil zgodaj in 
čisto pri sebi, se je to zgodilo tudi basistu evropsko znanega an-
sambla, ki je imel korenine tudi v Posavju. Ker je bila »vidlji-
vost« proti jutru zelo slaba, cestne razmere so bile zaradi snega 
in voznikovega stanja še slabše, ga je obrnilo tako, da je zopet 
gledal nazaj proti Bizeljskem. Vožnjo je nadaljeval kar v smeri, 
kot ga je obrnilo in pot nadaljeval v smeri, od koder je prišel. 
Čez čas je srečal avtomobil prijatelja iz svojega benda, ki je po-
toval domov, basist pa je mislil, da se pelje na Bizeljsko. Vpra-
šal se je, zakaj se vrača nazaj, ko pa je špila že konec. Kdo je 
prej prišel domov, si lahko samo mislite…

Še ena o basistu, pa ne istem. Tudi on se je je vrnil z špila iz sre-
miško-bizeljskega vinorodnega področja. Bilo je lepo poletno in 
toplo jutro. elegantni basist je ob prihodu domov spoštljivo zbu-
dil svojo ženo in ji z navdušenjem povedal, da sta z prijateljem 
iz ansambla zjutraj hranila noje z regradom in, da so ga imeli 
noji izredno radi. Žena, ki ji je bila zaradi prehitrega prebujanja 
noč prekratka, je v polspancu samo rekla: »Lepo sem te prosila, 
da nehaš pit!« iz zanesljivih virov smo izvedeli, da dotični posav-
ski glasbenik ta večer ni popil niti kozarčka.

Vsaka podobnost z resničnimi osebami je zgolj resnična.
Do naslednje številke se lepo imejte in si snemite masko, tako 
vam bo lažje…

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

V okviru priprav za izdelavo letnega PrograMa PrirediTeV v Mestnem atriju Brežice

vabimo k sodelovanju
različne izvajalce iz Brežic, Posavja, Slovenije in Hrvaške

NAMEN IN CILJI PRIREDITEV: 
Programi bodo prvenstveno namenjeni spodbujanju ustvar-
jalnosti v širšem smislu, prijetnemu in koristnemu preži-
vljanju prostega časa, oživljanju starega mestnega jedra 
Brežic, promociji mesta, občine in regije ter predstavitvi 
(promociji) izvajalcev programa in njihove dejavnosti. 
Vstop na večino prireditev bo brezplačen.

PREDVIDENI IZVAJALCI: 
slikarji, fotografi, kiparji, arhitekti, oblikovalci, modni 
kreatorji;
pesniki, pisatelji, recitatorji, igralci, animatorji, lutkarji, 
čarovniki, voditelji oz. moderatorji; 
manjše dramske skupine, lutkovne skupine, izvajalci stand-
up komedij, monodram;
scenaristi, režiserji, snemalci, producenti ter drugi filmski 
in televizijski ustvarjalci;
pevke in pevci, vokalne, vokalno-instrumentalne ali instru-
mentalne zasedbe različnih glasbenih zvrsti;
drugi potencialni izvajalci, kot so avtorji novih knjig in 
predstavniki ter člani različnih društev, klubov, kreativnih 
skupin itd.

KRAJ IN ČAS DOGAJANJA/PRIZORIŠČA:
Mestni atrij Brežice, Cesta prvih borcev 17
kavarna in galerija atrij (od marca 2007) 
terasa pred kavarno (predvidoma od maja 2007)
klub atrij (v drugi polovici leta 2007)

POGOJI SODELOVANJA:
izvajalci sodelujejo oziroma prispevajo svoje vsebine v pro-
gramu prostovoljno in tudi v svojem interesu. izvedbe pro-

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

grama organizator praviloma ne bo honoriral, izjemoma 
bodo izvajalcem povrnjeni določeni stroški, a po vnaprej-
šnjem dogovoru. V znak priznanja za sodelovanje bodo iz-
vajalci prejeli video posnetek in fotografije s prireditve na 
spominskem dVd-ju. Vse prireditve bodo ustrezno najavlje-
ne v Posavskem obzorniku, na programu TV Krško in inter-
nem kanalu KTV Brežice, na spletnem portalu, na radijskih 
postajah in v drugih napovednikih. 

POTREBNI PODATKI:
Pisnim ponudbam za izvedbo programa ali posameznih točk 
priložite kratek opis dosedanjega dela oz. dejavnosti ter 
naslednje podatke:

naslov, ime izvajalca oz. izvajalske skupine
dolžina programa (variantno tudi posamezne točke)
število izvajalcev in spremljevalnega osebja
približno oceno potrebne površine in tehnike za izvedbo
kakšni publiki naj bi bil program namenjen
v katerem obdobju leta, katere dneve in ob katerem času 
predlagate vaš nastop
obvezno navedite tudi vaš naslov za elektronsko pošto.

ROK IN NASLOV ZA PRIJAVE: Prijave zbiramo do 5. mar-
ca 2007 izključno na elektronski naslov: mestni.atrij@po-
savje.info, po potrebi in glede na interes pa bomo program 
dopolnjevali tudi kasneje. Vsem prijavljenim v roku bomo 
odgovorili najkasneje do 22.3.2007 na njihov elektronski na-
slov, z izbranimi izvajalci pa se bomo tudi dogovorili o na-
daljnjih oblikah komuniciranja oziroma pripravah za sode-
lovanje.

•
•
•
•
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kulturno informacijsko in sprostitveno središče (KISS)

Teofil Milenković se je ro-
dil 11. januarja leta 2000 in s 
sedmimi leti je že vrhunski vi-
olinist, ki bo ob podpori očeta 
– enega najboljših pedagogov 
za violino, prof. Zorana Mi-
lenkovića, odrasel v samoza-
vestnega mladega moža sve-
tovne slave. V to smer kažejo 
številna dosežena prva mesta 
v italiji, kjer družina Milen-
ković živi, in osvojene števil-
ne prve nagrade na mednaro-
dnih tekmovanjih. Teofil (oče 
ga ljubkovalno kliče Teki) je 
prvič prijel za violino, ko je 
bil star štiri leta in kmalu je 
začel igrati eno uro na dan – 
spontano,  sproščeno – nih-
če ga ni silil k igranju. Sam je 
pokazal željo in oče, prizna-
ni glasbeni pedagog, je spre-
mljal ta sinov talent ter mu 
ga pomagal razvijati. V me-
secu juliju, leta 2004, je po 
treh tednih redne vadbe že 
zmagal na mednarodnem tek-
movanju v San Bartolomeju v 
italiji in kasneje še na mno-
gih drugih. Je čudežni deček? 
V resnici je zelo mlad ume-

Glasba je skrivnosten svet hrepenenj, 
v katerem ima domišljija prosto pot
SEVNICA – V četrtek, 8. februarja, se je v Kulturni dvorani Sevnica odvijal prečudovit koncert klasične 
glasbe. Praznični večer sta obiskovalcem popolnoma razprodane dvorane polepšala mladi violinist Teofil 
Milenković in priznana pianistka Urška Roškar.

tnik, ki uživa v igranju na vi-
olino in si hkrati želi, da bi 
uživali tudi vsi ostali. glasba 
je zanj tudi neke vrste igra, 
v kateri se mu vedno znova 
z velikim veseljem pridruži-
jo tudi ostali člani družine: 

oče Zoran na violini, mati Ma-
rija Carla na violi, štiriletna 
sestrica Timosena na violini 
in triletni bratec Atanasie na 
čelu. Žal sta v Sevnico prišla 
le oče in sin, ostali so ostali 

doma zaradi bolezni. Na odru 
je mladega Teofila spremlja-
la za klavirjem simpatična 
23-letna Urška Roškar, ki le-
tos zaključuje študij na aka-
demiji za glasbo v Ljubljani. 
Urška je svojo glasbeno pot 

začela z devetimi leti v glas-
beni šoli rogaška Slatina in jo 
nato nadaljevala na Srednji 
glasbeni šoli v Velenju, kjer 
je bil eden izmed njenih pro-
fesorjev tudi priznani sloven-

ski glasbenik Aci Bertoncelj. 
dodatno se je  izpopolnjeva-
la pri domačih in tujih profe-
sorjih. Za seboj ima številna 
tekmovanja doma in v tujini, 
kjer je posegala po najvišjih 
mestih. Pri nekaterih zaigra-
nih skladbah se je glasbeniko-
ma pridružil na violini še Zo-
ran Milenković, oče mladega 
virtuoza. Med gosti pa smo 
opazili znan televizijski obraz 
– Don Corleoneja (Nani Po-
ljanec), ki je večletni prija-
telj družine Milenković in pi-
anistke Urške roškar. Kasneje 
smo v neformalnem razgovo-
ru  izvedeli tudi, zakaj je bil 
na klavirju ves čas koncerta 
postavljen svetel avtomobil-
ček. Teofil ga je dobil v dar 
od don Corleoneja ob priho-
du v Slovenijo in deček se od 
njega ni želel ločiti niti za mi-
nuto. Koncert klasične glas-
be je bil sestavljen iz dveh 
delov. Vsaka zaigrana sklad-
ba je bila nagrajena z bučnim  
aplavzom, ki je povedal več, 
kot bi lahko besede.

Smilja Radi  


