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

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

MISS 
SLOVENIJE 
2006
Sanda in 
Tamara 
v finalu

Zadnja stran, 
str. 16

PETER ŽIGANTE, 
direktor 
Savaprojekta Krško: 

„Ni nam vseeno, kako 
bo ustanovljena 
regija Posavje.“ 

Gospodarstvo, str. 4

JANEZ KOPRIVEC, 
direktor Silika:

„Slovenci smo pod-
jetni ljudje, drugače 
ne bi bilo naše zgod-
be o uspehu.“  

Pogovor, str.3

ANDREJ GOLOB, 
inženir kmetijstva:

„Za zajtrk z užitkom 
pojem skodelico sve-
žega domačega krav-
jega mleka.“

Zadnja stran, str.16

Osrednja proslava krškega občinskega praznika

Nove priložnosti – 
zagotovilo za razvoj
SENOVO – 7. junija, prav na dan, ki ga občina Krško obeležuje v spomin na slo-
venske izgnance in prve krške borce, je na Senovem potekala slavnostna seja Ob-
činskega sveta Občine Krško. Ob kulturnem programu, ki sta ga oblikovala Pihalni 
orkester DKD Svoboda Senovo in Simfonični orkester Glasbene šole Krško z izva-
janjem avtorskih kompozicij senovskega ustvarjalca Dejana Učakarja, je krški žu-
pan Franc Bogovič podelil letošnja občinska priznanja za delo in dosežke tako na 
gospodarskem področju kot pri razvoju lokalne skupnosti. Čestitkam ob prazniku 
so se pridružili tudi župani sosednjih občin Kristijan Janc, Ivan Molan in  Andrej 
Kocman ter dekan Fakultete za logistiko dr. Martin Lipičnik.

V Domu XIV. divizije sta ob že 
omenjenem kulturnem progra-
mu zbrane nagovorila župan 
Bogovič in slavnostni govornik 
Izidor Pečovnik, ki opravlja du-
hovniško službo v katoliški mi-
siji v Berlinu. Bogovič je pou-
daril največje investicije, pa 
tudi naravno katastrofo v me-
secu avgustu v minulem letu, 
med projekti prihodnosti pa 
med drugim izpostavil gradnjo 
hidroelektrarn na spodnji Savi 
in izgradnjo vzporedne infra-
strukture, začetek izgradnje 
16 km dolgega kanalizacijske-
ga omrežja po občini iz naslova 
kohezijskega sklada Evropske 
unije, nadaljnjo širitev poslov-
nih con v Žadovinku, Drnovem, 
Vrbini itd. Bogovič je nagovor 
strnil z besedami: 
“Naše gospodarstvo se klub 
pretresom razvija in krepi. 
Krška podjetja po statistiki 
ustvarjajo največ prihodka v 
naši regiji in zaposlujejo ne-
kaj več kot polovico vseh Po-
savcev. Vse več je dinamičnih 
manjših in osrednjih podje-
tih – jeder, ki ponujajo nove 
priložnosti in dajejo zagoto-
vilo za razvoj. Zato z zaupa-
njem in velikimi pričakovanji 
zrem v prihodnost in sem opti-
mist. Toliko energije imamo, ki 
se še ni v celoti izkazala, to-
liko priložnosoti, ki jih znamo 
in še zmoremo izkoristiti, toli-
ko in toliko parov rok, za kate-
re verjamem, da jih znamo po-
vezati za skupno delo in toliko 
stvari se da še izboljšati, da se 
imamo česa veseliti.” 
Slavnostni govornik Izidor Pe-
čovnik pa se je v svojem go-
voru navezal predvsem na po-

dobnosti dveh mest, kot sta 
Krško in Berlin, z mislijo, da 
sta obe mesti iz težav in kata-
strof izšli kot zmagovalca ozi-
roma so tako v Krškem kot v 
Berlinu zmagali upanje, obno-
va in hiter razvoj. Pečovnik si-
cer po rodu ni iz Posavja, ven-
dar preko svojega službovanja 
podpira delovanje slovenskih 

društev v Nemčiji, katerih čla-
ni so tudi rojaki iz krške občine 
in Posavja.

Žibretu in družbi 
Savaprojekt 
najvišje občinsko 
priznanje
Krški župan je v nadaljevanju 
podelil tudi občinske nagra-
de za letošnje leto. Priznanje 

so prejeli: Marjana Sečen za 
uspešno delo na področju soci-

V okviru osrednje prireditve je potekala tudi otvoritev 
na 4.000 m2 razširjenega senovskega pokopališča na 
Dovškem, ki so ga predali v uporabo župan Franc Bogovič, 
predsednik sveta KS Senovo Jože Ribič in Vlado Grahovac v 
imenu izvajalca del, družbe Kostak. Investicija v razširitev 
pokopališča in ureditev 88 dvojnih in osem enojnih grobov 
ter 70 talnih žarnih površin, je znašala 50 milijonov tolarjev.

Obrat celuloze ne 
bo dočakal jeseni
KRŠKO - Uprava Vipapa Videm Krško je na redni seji 
v četrtek, 8. junija, določila 31. avgust 2006 kot 
končni datum prenehanja proizvodnje celuloze. Kot 
so zapisali v sporočilu za javnost, sta glavna razlo-
ga za sprejem te odločitve pomanjkanje lesa oziro-
ma vedno težje zagotavljanje zadostnih količin lesa 
za nemoteno proizvodnjo celuloze ter nadaljevanje 
negativnega finančnega vpliva te proizvodnje na po-
slovanje celotnega podjetja. Predvideno je bilo sicer, 
da bo obrat celuloze deloval še do 31. oktobra letos.

Uprava podjetja je ob tem spre-
jela in potrdila program razre-
ševanja presežnih delavcev, ki 
se bo izvajal v naslednjih me-
secih, obravnavala pa je tudi 
predlog sistemizacije delovnih 
mest ter predlog plačnega mo-
dela, ki naj bi veljala v podjetju 
po prenehanju proizvodnje celu-
loze. Oba predloga bodo posre-
dovali najprej sindikatu Pergam 
v podjetju, končni verziji pa naj 
bi uprava predvidoma potrdila 
na naslednji seji, še piše v spo-
ročilu za javnost. Uprava je po-
novno preverila potek priprav na 
skupščino, ki bo predvidoma v 
prvi polovici julija, ter obravna-
vala aktivnosti v zvezi s prostor-
sko ureditvijo območja tovarne 
po zaustavitvi obrata za proiz-
vodnjo celuloze. Kot je znano, 
bo z zaprtjem omenjenega obra-
ta brez dela ostalo več kot 350 
delavcev. P. Pavlovič 

Roman Molan, predsednik 
sindikata Pergam v Vipapu: 
“Odločitev uprave podjet-
ja je sigurno presenečenje, 
ker se je vseskozi govorilo 
o datumu 31. oktober 2006. 
Uprava je sprejela program 
presežnih delavcev ne gle-
de na to, da smo mi še imeli 
možnost posredovanja pri-
pomb oziroma v nobeni fazi 
niso upoštevali naših pri-
pomb. To je dejansko eno-
stranska odločitev uprave 
podjetja. Poimenskega sez-
nama presežnih delavcev 
nimamo, uprava je rekla le, 
da imamo v kadrovski služ-
bi vpogled vanj, vendar to 
ni to. Upam, da bomo glede 
na zakonodajo in vse osta-
lo ta seznam vendarle do-
bili.”

BREŽICE - V nedeljo, 4. junija, je na glavni brežiški ulici, 
v starem mestnem jedru, potekala že peta »Parada 
valetnikov«. Tokratne parade so se poleg osnovnošolcev 
iz brežiške občine udeležili tudi osnovnošolci iz OŠ Raka 
in OŠ Kostanjevica na Krki. Valetniki, ki se poslavljajo 
od osnovnošolskih klopi, so se zavrteli v ritmih četvorke. 
V kulturnem programu so sodelovale tudi mlade plesalke 
skupine Show girls, člani Folklorne skupine iz OŠ Artiče in 
skupina Zvezdice.  

Direktor Savaprojekta Peter Žigante, Nikolaj Žibret in 
ravnatelj OŠ Senovo Vinko Hostar
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Posavski obzornik iskan tudi pri 
rojakih v Zagrebu

ZAGREB - Prejšnji teden sta se v Zagrebu sestala pred-
sednik KPD Slovenski dom Zagreb in predsednik Zveze 
Slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc in direktor 
Zavoda Neviodunum ter odgovorni urednik Posavske-
ga Obzornika in TV Krško Silvester Mavsar. Srečanje je 
bilo namenjeno prvim pogovorom o medsebojnem so-
delovanju.

Zamisel o srečanju, ki naj bi v nadaljevanju pomenilo medseboj-
no sodelovanje, je tlela že nekaj mesecev, dozorela pa ob znan-
stvenoraziskovalnem srečanju » Z jezikom brez meja«, ki ga je 
v začetku maja organiziral Svet Slovenske nacionalne manjšine 
mesta Zagreb v sodelovanju z vodstvom zagrebškega KPD Sloven-

ski dom. Ob srečanju je predsednik Darko Šonc nazorno pred-
stavil projekte, ki potekajo v Slovenskem domu, informacije o 
projektih Zavoda Neviodunum, njegovega časopisnega dela Po-
savskega obzornika in TV Krško s studijem v Brežicah ter založni-
štva pa Silvester Mavsar. Rezultat pogovora obeh sogovornikov 
je sklep o številnih možnostih dobrodošlega sodelovanja, ki bo v 
naslednjih tednih tudi  podrobneje opredeljeno. 

Kot je dejal predsednik Šonc, rojaki, ki se na različne načine na-
hajajo ali celo bivajo (»vikendaši« ali tisti, ki redno zahajajo k 
sorodnikom) na področju Posavja, prejemajo Posavski obzornik 
in ga prineso v Slovenski dom. Zanje, predvsem pa za rojake, ki 
nimajo tako pogostih stikov z rodnimi kraji, je to zelo zanimi-
vo branje in ga, za razliko od nacionalnih časopisov, na časopisni 
polici Slovenskega doma vedno tudi zmanjka, kar pomeni, kako 
pomembne in željene so novice in zanimivosti »od doma«.

Znano je namreč, da ima beseda nesluteno moč, beseda o lju-
deh, zlasti domačih, ne glede na njihovo dejavnost ali poreklo, 
pa še poseben in privlačen pomen. Kot ima nenazadnje obmej-
ni medij moč posredovati novice o življenju ljudi z obeh strani 
meje, ima moč pokazati na probleme in jih tudi reševati ter lah-
ko pripomore k ljubeznivejšem, upoštevajočem in razumevajo-
čem soživljenju. Meje so namreč v glavah posameznikov ali pa 
jih je naredila politika oziroma so jih naredili politiki.

Natja Jenko Sunčič

DRUŽI JIH USTVARJANJE - Ob obisku v Slovenskem domu 
v Zagrebu smo se srečali tudi s  kreativno skupino, ki se 
druži in ustvarja že od decembra 2005. Osem udeleženk 
kreativnih delavnic, ki jih vodi slikar Jakov Šimunović, se 
sestaja dvakrat tedensko in pridno ustvarja. Kar nekaj 
časa so izdelovali bidermajerske šopke s papirja, sledilo 
je umetniško poslikavanje velikonočnih jajčk. V času 
velikonočnih praznikov so svoje izdelke tudi predstavile 
na razstavi v prostorih Slovenskega doma. Prav sedaj 
se lotevajo nove tehnike, slikanja rož na steklo. Mentor 
udeleženke spodbuja pri njihovem delu, tudi tokrat 
bodo v svoje izdelke, v katere vpletejo tudi etnološke 
elemente, vložile veliko ustvarjalnega truda. P.B.

nadaljevanje s 1. strani

“V Sevnici je potrebno 
ponuditi možnost izbire...”
    
V Občinskem odboru stranke LDS Sevnica so na zadnji 
dan meseca maja na Vrhu pri Boštanju predstavili kan-
didata za župana na jesenskih volitvah, in sicer 53-let-
nega univerzitetnega diplomiranega inženirja elektro-
tehnike Bojana Lipovška. Slednji že deseto leto vodi 
sevniško javno podjetje Komunala in kot predsednik že 
drugi mandat svet Krajevne skupnosti Sevnica.  V pro-
stem času športni rekreativec in aktivist s soprogo in 
dvema otrokoma živi v Sevnici, z gurmansko žilico pa 
rad, kakor pravi, poprime tudi za kuhalnico.

Kakor je na predstavitvi dejal 
Andrej Štricelj, predsednik 
okoli stočlanskega sevniške-
ga občinskega odbora LDS, v 
stranki menijo, da je prav, da 
dobijo občanke in občani sev-
niške občine na volitvah mož-
nost izbirati tudi med ljudmi, 
ki do sedaj niso kandidrali in 
prinašajo v kraj in občino svež 
veter. “Dejstvo, da je stranka 
LDS na državnem nivoju v opo-
ziciji, ne pomeni”, je poudaril 
Štircelj, “da občinski odbor ne 
deluje, temveč je ta s svoji-
mi člani, ki so zastopani v ob-
činskem svetu, vselej deloval 
konstruktivno z vsemi stranka-
mi, tako v prejšnjem manda-
tu, ko je bilo razmerje moči 
v koaliciji drugačno, kot v se-
danjem, v katerem so si in si 

občinski svetniki prizadevajo 
za razvojno naravnanost ob-
čine, ko so začeli predvsem 
na pobudo direktorja Kopitar-
ne namenjati veliko več pro-
računskih sredstev v gospo-
darstvo.” 
Kakor pa je dejal ob predsta-
vitvi kandididata podpredsed-
nik LDS stranke dr. Matej Lah-
kovnik, je prepričan, da lahko 
Bojan Lipovšek v primeru iz-
volitve uspešno parira velikim 
izzivom, ki bodo potekali po-
spešeno v posavskemi prosto-
ru še v naslednjem desetlet-
ju, ne zgolj samo na področju 
energetike, temveč tudi pri 
turizmu, logistiki in kot po-
membnem projektu k izgrad-
nji tretje razvojne osi, zara-
di česar občina, ki razvojno 
še vedno zaostaja za sloven-
skim povprečejem, potrebu-
je večjo dinamiko na podjo-
ču gospodarstva, podjetništva 
in obrti.
Prve delovne izkušnje si je Bo-
jan Lipovšek kot pripravnik, 
kasneje pa projektant in vod-
ja inženirskega biroja med 
leti 1978 in 1982 nabiral v Ko-
vinarski v Krškem, nakar se 
je za dve leti zaposlil kot sa-
mostojni projektant in vod-
ja projektov v Regionu Breži-

ce. Leta 1985 se je zaposlil v 
domačem kraju, kjer je služ-
boval kot projektant razvoja, 
vodja inženiringa in direktor 
podjetja INES Sevnica, ki ga 
je ustanovilo sevniško podjet-
je Lisca za razvoj industrijske 
elektronike. Leta 1996 je pre-
vzel vodenje novoustanovlje-
nega javnega podjetja Komu-
nala Sevnica, pri ustanovitvi 
katerega je tudi aktivno sode-
loval. Sicer pa se je Lipovšek 
aktivno vključeval tudi v delo 
v kraju in si prizadeval za nje-
gov razvoj, med drugim pri iz-
gradnji lokalnega telefonskega 
omrežja, napeljavi plinovoda, 
izgradnji lokalnega krajevne-
ga omrežja kabelske televizije 
in ustanovitvi Zavoda sevniške 
kabelske televizije, pri izgrad-

nji teniških igrišč in spremlja-
jočih objektov pri bazenu, bo-
disi preko volonterskega dela 
ali kot član sveta Krajevne 
skupnosti Sevnica, ki ji pred-
seduje od  leta 1999 dalje. 
Ne glede na to, da je član 
občinskega odbora  LDS Sev-
nica vse od leta 1996, se na 
dosedanjih volitvah ni pojav-
ljal kot član politične stran-
ke, predvsem, kakor pravi, je 
moral kot človek dozoreti tudi 
v tej smeri in da ne namerava 
kandidirati na volitvah zaradi 
funkcije, pač pa kot pozna-
valec delovanja gospodarskih 
javnih služb, z znanjem in iz-
kušnjami pridobivanj doma-
čih in evropskih sredstev, kot 
poznavalec srednjih in dolgo-
ročnih potreb infrastruktur-
ne ureditve krajev po občini, 
predvsem pa kot lokalpatriot, 
ki je bil vselej predan doma-
čemu kraju, za katerega vidi 
kot največji potencial za na-
predek in dolgoročen mlade.

“Prepričan sem, da je moja 
odločitev za kandidaturo v 
Sevnici en dober zgled za lepo 
število ljudi, ki imajo poten-
cial, energijo in voljo, da z 
njimi skupno pripomorem k 
večjemu razvoju in napredku 
kraja in občine kot celote”. In 
kakor dodaja: “Četudi bi špe-
kuliral in rekel, da na volitvah 
nimam nobenih možnostih, bi 
kandidiral na volitvah ne gle-
de na izid. Verjamem v to, da 
je potrebno Sevnici ponuditi, 
jaz upam, kvalitetno opcijo, 
in da imajo ljudje možnost iz-
bire med kandidati, ob tem pa 
tudi to, da si LDS na letošnjih 
volitvah zasluži samostojnega 
kandidata”.

Bojana Mavsar

Kandidatka za županjo Breda Drenek Sotošek

»Sevnica potrebuje celega 
človeka…«
Območna organizacija Socialnih demokratov je za-
dnji majski dan izbrala za predstavitev kandidatke za 
županjo. Breda Drenek Sotošek, magistra farmacije, 
specialistka farmacevtske informatike in samostojna 
podjetnica, se je volivcem predstavila že leta 2002, 
ko je prav tako kandidirala za županjo in bila izvo-
ljena v občinski svet, ter leta 2004, ko je kandidirala 
na državnozborskih volitvah. Prepričana je, da velja 
poskusiti tudi v tretje, saj premore dovolj pozitivne 
energije, izkušenj, znanja, kreativnosti, marljivosti 
in vztrajnosti, da bi s tem lahko pripomogla k boljši 
prihodnosti in kvaliteti življenja v Sevnici.

Breda Drenek Sotošek je že 
na prejšnjih lokalnih volitvah 
pred štirimi leti kandidirala 
za županjo, izvoljena pa je 
bila v občinski svet, kjer de-
luje kot predsednica odbora 
za kulturo, odbora za zdrav-
stvo, ter kot članica odbora 
za finance. Tako si je nabrala 
dovolj izkušenj, s katerimi bi 
lažje uresničila svoje cilje, ki 
si jih je postavila kot ponovna 
kandidatka za županjo občine 
Sevnica. V mandatu občinske 
svetnice, ki se počasi izteka, 
je bila aktivna v številnih po-
budah, s svojim delom pa je 

vseskozi dokazovala, da rada 
pomaga in skrbi za dobro po-
čutje občanov. Podprla je mla-
de, da so dobili prostor za de-
lovanje, prizadeva si za razvoj 
turizma in neokrnjenost na-
rave, za revitalizacijo gradu, 
podala je pobudo za izgrad-
njo mostu preko Save, s ka-
terim bi bila omogočena pove-
zava starega mestnega jedra z 
naseljem Log, ter pobudo za 
ustanovitev iniciativnega od-
bora za izgradnjo novega kul-
turnega doma v Sevnici, zav-
zema pa se tudi za nadaljnji 
obstoj Srednje šole Sevnica. 
V prihodosti vidi turizem kot 
eno glavnih razvojnih panog v 
gospodarstvu, še naprej se bo 
zavzemala za ohranitev kul-
turne dediščine, boljše pro-
metne povezave, odprtje no-
vih delovnih mest ter za enako 
in vsem dostopno zdravstvo in 
socialno varnost. 

Sicer pa Breda Drenek Soto-
šek ni prepoznavna samo kot 
političarka, ampak jo obča-
ni največkrat srečujejo v vlo-
gi farmacevtke, saj je lastni-
ca Lekarne pod Sv. Rokom. Kot 
samostojna podjetnica je ob-

čanom ponudila tudi storitve 
kozmetičnega salona Studio B. 
Poleg Papirnice Metka, ki je v 
starem delu Sevnice, ima Bre-
da Drenek Sotošek tudi Gale-
rijo Ana, v kateri razstavljajo 
svoja dela umetniki, galerija 
pa služi tudi za literarne več-
ere, delavnice in tečaje. So-
toškova je tudi predsednica 
Društva Trg Sevnica, ki se tre-
nutno pripravlja na uprizoritev 
igre Pod svobodnim soncem na 
sevniškem gradu, v kateri se 
tudi sama pojavi v vlogi dvo-
rne dame.

Sotoškova je prepričana, da 
bo prišla v drugi krog jesen-
skih volitev, cilj Območne 
organizacije Socialnih demo-
kratov pa je, da bi v novi se-
stavi občinskega sveta prido-
bili vsaj pet svetniških mest. 
Breda Drenek Sotošek je tudi 
obljubila, da v primeru izvo-
litve za županjo ne namerava 
kandidirati za poslanko v dr-
žavnem zboru, saj po njenem 
mnenju Sevnica potrebuje ce-
lega človeka, ki bo deloval le v 
dobrobit občanov.

Tanja Grabrijan

Z leve proti desni: Predsednik OO SD Sevnica Franci 
Sotošek, kandidatka za županjo Breda Drenek Sotošek in 
glavni tajnik SD Uroš Jauševec.

nega dela v občini Krško, Jože 
Požun za uspehe v podjetništvu 
in za pomoč pri društvenem de-
lovanju v kraju in občini ter 
Teniški klub Krško 20-letnici 
uspešnega delovanja. Znak ob-
čine Krško je prejela Osnovna 
šola XIV.divizije Senovo oziro-
ma v njenem imenu Vinko Ho-
star, in sicer za vključevanje 
šole, učencev in učiteljskega 
zbora v društvene aktivnosti v 
kraju in za uspešno vzogjno-iz-
obraževalno delo. 
Najvišji priznanji, veliki znak 
Občine Krško, sta prejela za živ-
ljenjsko delo in večletne uspe-
he trajnega pomena za občino 
Nikolaj Žibret ter ob 30-letnici 

delovanja in za izjemne uspehe 
in dosežke na gospodarskem po-
dročju družba Savaprojekt. Ži-
bret, ki zase pravi, da  je bil  
v prvi vrsti vedno šolnik, je 
opravljal v svoji poklicni karieri 
različna dela in funkcije. Začel 
je kot športni učitelj in kasne-
je ravnatelj na krški šoli Jurija 
Dalmatina, opravljal tudi funk-
cijo podpredsednika Izvršnega 
sveta Občine Krško in bil vodja 
Sektorja za investicije in podse-
kretar na Ministrstvu za šolstvo 
in šport, v okviru katerega si je 
prizadeval za izgradnjo vrtcev, 
šol in športnih objektov tudi na 
območju Posavja. 

Bojana Mavsar

Kandidat za župana Bojan Lipovšek

Z leve proti desni: podpredsednik LDS dr. Matej Lahovnik, 
kandidat za župana Bojan Lipovšek, in predsednik OO LDS 
Sevnica Andrej Štricelj 
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Kolumna

Več Duha, več Ljubezni! 
Izmed misli v spominski knjigi, sta mi dve 
zasegli duha, napisani pred pol stoletja. 
Najprej: »Ne kaži svetu, da si nesrečna, ker 
svet ni občutljiv, še manj, da si srečna, ker 
svet je nevoščljiv.« Takrat se mi še sanja-
lo ni, kaj naj bi pisano pomenilo, pa se me 
je pomen napisanega vseeno globoko dotak-
nil. Postopoma od manj zavednega k zaved-
nemu. Da ne členim, s kakšno močjo sem se skozi svojih pet desetle-
tij z obema pojmoma potem še srečevala. Svoje sreče in nesreče sem 
v glavnem premlela v sebi, ker je človek pač najprej najbližje sebi, tu 
in tam tudi, k sreči, s katero zares dobro prijateljico, da, tudi s pri-
jateljem. Teh ni za bataljon, so pa takšni, ki jim pravimo »in« in zato 
silno dragoceni.

Moj prijateljski krog je razseljen od domačega kraja pa tja po vsej Slo-
veniji, do Londona in drage mi Juge (kaj morem, sem takšna, kakršna 
sem), zato bolj ali manj dopolnjen krog nima niti časa niti priložnosti, 
da bi obdeloval vse naše sreče in nesreče tukaj in zdaj in po zapored-
nih črkah analiz. A so tudi po mesecu, dveh ali po pol leta, milo reče-
no, konstruktivne in, kar najbolj odtehta, prijateljske. Prave, z vsebi-
no. Brez ozadij, ko si lahko brez zadržkov povemo vse prednosti svojih 
sreč in osebnostnih rasti, zalitih iz naših nesreč. In smo si lahko med 
seboj to, kar smo. Pravkar me je napolnil prijateljičin pozdrav iz Si-
monovega zaliva, kjer je na oddihu s partnerjem. Kako jima privoščim 
in kako zelo sem zanju vesela!

To je - od srca k srcu. A tako je med prijatelji in med ljudmi, ki ima-
jo radi ljudi.

Človeška življenja niso oaze sreč in blagostanja. Naših sreč ne moremo 
postaviti v oazo in jih občudovati in nesreč ne pokriti s pokrovom, da 
ne bi uhajale. Oboje je znotraj nas in oboje se zrcali na naših licih, v 
naših očeh, v upognjeni in težki hoji, v nasmehu in smehu. Pred ljud-
mi je oboje pogosto težko skriti. Mogoče spontano iščeš razumevanje, 
soglasje pri nepravih bitjih. In se scvreš, da še bolj boli. In bitje, če 
to sploh je, se naslaja nad tvojo bolečino. Zlasti, če je predmet nasla-
de uspešen. Zlahka ti jo zagode pri letnem dopustu. Ko si želiš morja 
in sonca, pa ti oddih naslika in pravico nakloni v mavrico časa krizan-
tem. Kako prebuditi takega duha? Ga napotiti v misijon, da bi se soo-
čil z bedo njemu neznanega sveta? Mu naložiti delo v Hospicu, bolniš-
nici, da bi prepoznal, kako krhko je človeško življenje? 

Ne glede na to, kakšne so naše življenjske poti, si slehernik zasluži 
spoštovanje kot človeško bitje. Kljub vsej duhovni literaturi, je ilu-
zorno pričakovati, da bomo živeli zgolj notranje sončne dni. Se zju-
traj pogledali v ogledalo in si začivkali – danes bomo pa srečni! Vsak iz-
med nas je občasno na tleh, v smeteh in v skrbeh. To osebno gnetenje 
v prahu nas sicer zgnete iz sivine, a smo koga bližnjih med tem na ža-
lost uspeli raniti. Verjamem, da nehote. In ne preračunano. Vsa oseb-
na kalvarija pa je bližnjica do madeža, da si prislužiš nalepko z mož-
nimi negativnimi karakternimi označbami. Prav zato moja življenjska 
filozofija deluje po načelu, da ima vsak človek v sebi veliko dobrega 
in zalogo svetlega.

Človek je duhovno bitje. Vsaj bil bi naj. Eliksir za svojega duha sem 
že od nekdaj iskala v pridigah pri maši. K razmišljanju sta me najprej 
vzpodbudili nejevera, da ne rečem žalost prijateljice in nalepke poni-
ževanj znancem ter petminutni televizijski prispevek pred binkoštno 
nedeljo. Namreč, za Veliko nočjo so binkošti drugi največji cerkveni 
praznik in je praznik razlitja sv. Duha 50. dan po Veliki noči.. Tako te-
meljni, ustavni kodeks novozavezanega ljudstva, Cerkve, ni več črka, 
ampak Duh, ki oživlja in Jezus je deloval v moči sv. Duha. Lahko bi se, 
morali bi se bogatiti z njegovimi sadovi. Veseljem, upanjem, odpuš-
čanjem, tolažbo, razumevanjem, bogatenjem in spodbujanjem drug 
drugega…

Pri nedeljski maši je v domači cerkvi duhovnik krstil še ne enoletno 
Stello. Mala Zvezdica je s staršema in botri z meni nepričakovano po-
trpežljivostjo prestala krst in več kot enourno mašo. Vzporedno z bo-
goslužjem in krstom sem se napajala ob mladi mamici, ki je, na moje 
veliko presenečenje, pripeljala v vozičku k maši svojega korenjaka. 
Malo je poslušal, malo racal in korakal med kristjani, malo popil iz 
svoje stekleničke, ob vsem tem pa je mamica z neverjetno lahkotnost-
jo in ljubeznivostjo sodelovala pri maši.

Po meni je botroval sv. Duh.

Druga misel, ki me je vodila:« V življenju je vse polno zmot, brez njih 
prehodi svojo pot. Če kdaj te hudo doleti, pogumno vsemu se upri.« 
Ni ga, ki bi ga hudoba in nadutost drugega hranili, osrečili. Naj si za 
pomoč prikličem Pedra Opeka, bojevnika upanja in upornika, ki gradi 
boljši svet, in, ki pravi, da ne veruje prav dosti, vendar pa mu to, kar 
veruje, hkrati pomeni vse. Bog je Ljubezen. In živel bo za to sporočilo, 
za to, da ga bo prenašal vsem… Kajti, po Pedru Opeki, noben ateistični 
učenjak ne more dokazati, da Boga ni, in noben duhovnik ne more do-
kazati, da Bog je, razen s svojim življenjem in brezmejno ljubeznijo. 

Kdo smo, »vsevedni«, da bi lahko sodili? Zato – več Duha in več Lju-
bezni.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

V sevniško občino ste pri-
šli, kot ste takrat dejali, tudi 
zato, ker je tu veliko brezpo-
selnih in ste verjeli, da boste 
lažje našli delavce, zdaj pa 
imate pri tem težave. Kaj je 
po vaše vzrok za to?
To, kar ste omenili, je eden 
od razlogov, zakaj smo prišli v 
Sevnico. Pričakovali smo več-
jo možnost izbire kadra, ker 
je bilo tu več iskalcev zaposlit-
ve kot v Ljubljani. Z mojega vi-
dika sta problema dva. Eden je  
naša intenzivna dejavnost, saj 
delamo v štirih izmenah, zato 
ljudje, ki imajo možnost, raje 
poiščejo eno- ali dvoizmen-
sko delo. Drugi problem pa je 
ta, da ni pravega profila iskal-
cev zaposlitve. To okolje je bilo 
večinoma tekstilno, lesarsko in 
kovinarsko orientirano, mi pa 
delamo na segmentu orodjar-
skih dejavnosti in predelave 
gume. Za tak posel specializira-
nih ljudi tukaj ni, ni niti tovrst-
nih firm, zato nimamo možnosti 
prevzeti delavcev kakšni drugi 
firmi. Zdaj delamo največ na 
tem, da bi sami izobrazili ne-
kaj ljudi, zato jih nekaj tudi 
štipendiramo. 
Trenutno se je proizvodnja kar 
popolnila in selekcionirala, 
manjka pa nam strokovnega ka-
dra. Kljub temu, da še iščemo 
ljudi, imamo od vsega začetka 
tudi nekaj najetih delavcev, kar 
poskušamo počasi zmanjševati. 
Posel nam tako raste, da pove-
čujemo število redno zaposle-
nih. Leta 2003 smo na Radni za-
čeli s 30 ljudmi, zdaj pa imamo 
73 zaposlenih.

Napovedujete pa še nadaljnjo 
širitev proizvodnje in nove 
zaposlitve. Kdaj in koliko?
V načrtu imamo permanent-
no rast. Lani smo dosegli 25-
odstotno, letos načrtujemo 
20-odstotno, kar pomeni tudi 
linearno toliko kadra več. Proiz-
vodnjo širimo samo na tej loka-
ciji, na matični lokaciji širimo 
samo orodjarno. Od omenjenih 
73 delavcev smo jih letos zapo-
slili 12, načrtujemo pa še kakš-
nih 10 novih zaposlitev. Stro-
kovnega kadra bi si želeli malo 
več, ampak bomo videli, kaj 
bomo lahko dobili. Iščemo teh-
nologe, izmenovodje, orodjar-
je za vzdrževanje orodij, vse s 
področja strojništva.

Kakšne pa so vaše izkušnje z 
odprtostjo lokalne skupnosti 
za nove investicije podjetni-
kov? Kaj bi na tem področju 
lahko še izboljšali?
Na splošno težko komentiram, 
ker smo tukaj kupili prostore 
prejšnjega podjetja, zato nis-
mo imeli opravka s pridobitvijo 
raznih soglasij in dovoljenj, pri 
katerih se obrtnikom ali pod-
jetnikom ponavadi zatakne.  
Kolikor imam izkušenj s samo 
občinsko upravo, so pozitivne. 
Res lahko potrdim, da je flek-
sibilna in kooperativna, tako da 
vse, kar od njih in tudi od upra-
vne enote potrebujemo, hitro 
rešijo. Nimam pa tako dobrih 
izkušenj z Zavodom za zaposlo-
vanje, ker nam ne morejo za-

Pogovor z Janezom Koprivcem, direktorjem podjetja Siliko 

»Le zadovoljen delavec je 
dober delavec«
Eno izmed podjetij, ki je s svojim prihodom v Posavje, natančneje v prostore nekdanje Jutranjke na Radni, 
precej pripomoglo k reševanju brezposelnosti po propadu tradicionalnih industrijskih panog v naši regiji, je 
zagotovo tudi Siliko d.o.o., gumarstvo, orodjarstvo, plastika. Podjetje s sedežem v Brezju v občini Dobrova 
zahodno od Ljubljane je zraslo iz delavnice v domači garaži Janeza Koprivca, v dobrih 20 letih pa je postalo 
največji proizvajalec gumi-tehničnih izdelkov na slovenskem trgu. Večino izdelkov izvozijo, predvsem za po-
trebe nemške avtomobilske industrije (Mecedes, BMW, skupina VW). Nedavno so dvema certifikatoma kakovo-
sti pridali še certifikat kakovosti v avtomobilski industriji (o tem pišemo na strani 4). V Siliku, ki slovi tudi po 
urejenosti prostorov in okolice podjetja, je na dveh lokacijah zaposlenih že 110 ljudi, od tega 73 na Radni. 
Potrebujejo še nove delavce, vendar kljub precejšjemu trgu proste delovne sile v Posavju ne dobijo ustrez-
nih. Ravno o tem sva začela pogovor z lastnikom in direktorjem podjetja Janezom Koprivcem.

gotoviti ustreznega kadra. Ne 
morem kriviti prav njih, ker 
takšnega kadra pač nimajo, 
vendar ne dobimo tistega, kar 
smo pričakovali. 
 
V prvih mesecih letošnjega 
leta ste v podjetju uvedli kar 
nekaj novih pridobitev, kar se 
tiče proizvodnje. Za kaj gre in 
kaj prinašajo?
Vsako podjetje išče svoj pros-
tor pod soncem. Mi s svojo de-
javnostjo iščemo tržne niše, 
kjer bi lahko glede na ceno de-
lovne sile  Sloveniji še uspeli 
pridobiti tržno področje. Eno 
od teh področij je tekoč sili-

kon, kjer so izdelki z višjo do-
dano vrednostjo, z več znanja, 
z večjo natančnostjo. Upam, 
da bomo pridobili zadosti veli-
ko tržišče, da se bo ta investici-
ja nekako upravičila. 

Kje se ljudje v vsakdanjem 
življenju srečamo z izdelki va-
šega podjetja, kaj konkretno v 
nekem avtomobilu je vaše iz-
delave?
Izdelki z našega področja niso 
za široko potrošnjo, zato smo 
redko v neposrednem stiku z 
njimi. Kar se avtomobilov tiče, 
izdelujemo dele, ki so v vsakem 
avtomobilu okrog motorja, vrat, 
prehodov, kablov… Seveda pa 
ima vsak pralni stroj, ki je pro-
izveden v Sloveniji, naše gumi-
ce, pa tudi vsak kotliček v stra-
nišču. Izdelujemo elemente, ki 
so potrebni za stvari, s katerimi 
se vsak dan srečujemo, gre pa 
za »drobovje«, ne pa za tisto, 
kar na zunaj vidimo.  

Siliko ima certifikat kakovosti 
ISO 9001:2000, okoljski certi-
fikat ISO 14001:2000, zdaj pa 
ste pridobili še avtomobilski 
certifikat ISO TS 16949. Kaj to 
pomeni za podjetje?
Ta zadnji certifikat je nadgrad-
nja prejšnjih in je pomemben 

za avtomobilsko industrijo. To 
je vstopnica za krog dobavite-
ljev, ki so malo bolj »preverje-
ni«, sam certifikat pa ne pome-
ni nič. Avtomobilsko področje 
je kruto, to čutijo tudi naši de-
lavci, saj so zahteve po kakovo-
sti in doslednosti res na nivoju. 
Včasih je težko dojeti, da mora 
biti neka nepomembna gumica 
100-odstotno popolna. Potroš-
niki hočejo tako kvaliteto, zato 
jo moramo kot proizvajalci za-
gotavljati. 

Ste tudi član Slovenskega av-
tomobilskega grozda.
Člani tega združenja smo šele 

kratek čas. Ta avtomobil-
ski grozd predvsem organizi-
ra razna srečanja in kontak-
te, ne moreš pa pričakovati, 
da ti bo nekdo kar pripeljal po-
sle. Upam, da bodo ti kontakti 
na dolgi rok uspešni in da bo to 
članstvo prineslo pozitiven uči-
nek. Je pa dobro, da se ljudje 
z enakimi problemi in z enako 
filozofijo dela srečujemo in si 
tudi sami med sabo izmenjamo 
kakšno izkušnjo. Sam bi si že-
lel več sodelovanja v branžah, 
da nismo preveč »vrtičkarski«, 
ampak da med sabo gojimo do-
bre odnose. 

V vašem podjetju imate men-
da kar stroge zahteve, kar 
se tiče urejenosti prostorov, 
za kar skrbijo sami delavci, 
brez čistilk, poudarek pa da-
jete tudi dobrim odnosom in 
vzdušju v firmi (interno gla-
silo Gumarček, »gumižuri«). 
Kakšna je vaša filozofija na 
tem področju?
Moja filozofija je, da je le za-
dovoljen delavec dober dela-
vec. Kako to doseči, ni pravila, 
saj smo vsi individualisti. H ka-
kovosti in doslednosti nas silijo 
naši kupci. Odličnost se meri na 
vsakem koraku, banalno rečeno 
od stranišča naprej. Poskušamo 

slediti zahtevam zaposlenih, 
jim zagotoviti primerne delo-
vne pogoje, kar se tiče kvali-
tete, pa ni popustkov. Nimamo 
možnosti tolerance in to prena-
šamo naprej na delavce. Razu-
mem, da je včasih težko in da 
se kdo ne počuti dobro, če dobi 
robo zavrnjeno. Ampak to je le 
stotinka stroškov v primerjavi s 
tem, kaj bi bilo, če bi se to po-
javilo na trgu. 

Vsako leto pripravite tudi dan 
odprtih vrat. Kako še druga-
če vzdržujete dobre odnose z 
okoljem, v katerem delate?
Naša firma dela precej zaprto, 
saj ne proizvajamo potrošnih 
dobrin in se ne srečujemo z in-
dividualnimi kupci. Drugače pa 
smo odprti za vse, vsakdo lah-
ko pride na obisk. Enkrat letno 
imamo dan odprtih vrat, tako 
da naši sosedje in okolica lahko 
pogledajo, kako delamo. Naša 
dejavnost ekološko ni sporna, 
tako da kakšnih večjih vplivov 
na okolje nimamo.
Kar se tiče raznih društev in 
organizacij, poskušamo prisluh-
niti njihovim željam po spon-
zorstvih. Vsem seveda ne mo-
remo ugoditi, saj imamo nek 
letni fond, ki ga država tole-
rira, poleg tega pa dobivamo 
prošnje na obeh lokacijah, na 
katerih delujemo. Prisluhne-
mo, kolikor lahko.

Osebno ste že več kot 20 let 
podjetnik. Kako ocenjujete 
podjetnost ne le Posavcev, 
ampak Slovencev nasploh?
Slovenci smo podjetni ljudje, 
pri nas se zelo veliko dela za 
tujino, drugače seveda ne bi 
bilo naše zgodbe o uspehu. Mis-
lim, da te male firme držijo do-
sti močno podporo družbi, so 
stabilne, ker se borijo za svoj 
obstoj, ne delajo zato, ker bi 
jim dajali kakšne olajšave, am-
pak zato, ker verjamejo v svoje 
projekte. Imamo neko perspek-
tivo, okolje pa ne sledi trendu, 
ki je trenutno v svetu – zniževa-
nje cen kot posledica globaliza-
cije. Slovenija ni davčno prijaz-
na država, vendar upam, da se 
bodo določene stvari spremeni-
le, predvsem na zaposlovalnem 
in davčnem področju. 
Ljudje se borijo za svojo eksi-
stenco in vsak mora najprej po-
skrbeti sam zase. Menim, da 
mora biti država samo korek-
tiv, ne pa sistemsko reševati 
eksistencialnih problemov. Za 
podjetnika so pomembni samo 
pogoji: davčno okolje, drob-
na papirologija, ki je je ved-
no preveč, fleksibilnost dela, 
pa zavest ljudi, da se je po-
trebno za svoje preživetje in za 
svoj standard potruditi najprej 
sam z dobrim delom.  

Precej firm se odloča za seli-
tev proizvodnje v dežele s ce-
nejšo delovno silo, imate tudi 
vi takšne načrte?
To je v dolgoročnem planu. Če 
se bo ta trend še stopnjeval, 
nas bo prisilil v to. Kratkoročno 
pa nimamo takšnih načrtov.  

Peter Pavlovič
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CKŽ 46, 8270  Krško, 
Tel: 488 10 52, 
center@rra-posavje.si

PROIZVODNJA – MAJ 2006  

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 2006 

KOEL     - kurilno olje ekstra lahko
MIX  - zemeljski plin + kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka 
TA1 in TA2

112.757  4 3

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizv. 
 enota Gorivo

SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3 Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 KOEL 250 1700 379 450 20 100 6 6

PB 3 KOEL 99 1700 314 450 6 100 1 6

PB4 MIX 10,7 1700 98,7 150 19,0 100 0 2

Želijo ostati v pokrajini, ki so jo sooblikovali
KRŠKO - Podjetje Savaprojekt s sedežem v Krškem je ob svoji 30-letnici nedavno prejelo veliki znak občine Kr-
ško, že pred nekaj meseci pa so za storitev inženirja, pri kateri »orjejo ledino v slovenskem prostoru«, kot 
pravi  glavni direktor Peter Žigante, pridobili certifikat ISO 9001:2000. V Savaprojektu so ponosni tudi, da so 
s svojim urbanizmom bistveno vplivali na izgled posavske pokrajine, za razliko od nekaterih drugih uspešnih 
podjetij pa želijo svoj sedež obdržati v Krškem.

Savaprojekt je vrtcu Leskovec – enoti Mali princ, 
osnovnima šolama XIV. divizije Senovo in dr. Mihajla 
Rostoharja Krško ter družini Sokolovič podarilo nekaj 
računalnikov. Direktor Peter Žigante je darila izročil 
ravnateljema Vinku Hostarju in Andreju Romihu, 
vzgojiteljici Petri Urek in predstavnikom vrtičkarjev ter 
direktorici CSD Krško Marjani Sečen (z desne proti levi).

Korenine Savaprojekta sega-
jo sicer že v leto 1947, ven-
dar nastanek podjetja datira 
v leto 1975. Poosamosvojitve-
no lastninjenje se je zaklju-
čilo leta 1997, tako da danes 
kompletno družbo obvladuje 
deseterica ljudi. Zaposlujejo 
50 ljudi v glavnem iz posav-
skih občin, pa tudi iz novome-
škega, celjskega in ljubljan-
skega področja. Imajo tudi 
poslovno enoto v Ljubljani.

Na očitek, da so preveč na-
slonjeni na »občinske« po-
sle, Žigante odgovarja, da le 
10 do 15 odst. letnega prome-
ta ustvarijo v Posavju. V pri-
vatnem sektorju dobijo 60, 
v javnem pa 40 odst. poslov. 
Samo v tem trenutku imajo 
»aktivnih« 120 pogodb, vred-
nih preko 400 milijonov tolar-
jev, v izvedbenem delu pa kar 
80 do 100 milijard tolarjev. 

Savaprojekt je pobudnik in 
(so)ustanovitelj številnih 
strokovnih in stanovskih zdru-
ženj, kot pravi Žigante, goji-

jo dober odnos tudi s konku-
renčnimi firmami, v katerih 
dela tudi veliko nekdanjih 
Savaprojektovih zaposlenih. 

»Želimo obdržati sedež v tej 
regiji in v občini Krško, zato 
nam ni vseeno, kako bo usta-

novljena regija Posavje«. Po-
leg slovenskega jih še naprej 
zanimajo predvsem južni trgi, 
predvsem države nekdanje 

Jugoslavije, zahodni trgi pa 
so zanje, pravi Žigante, pre-
cej zaprti. Sicer pa so v družbi 

Siliko z avtomobilskim 
certifikatom kakovosti
RADNA PRI BOŠTANJU - Podjet-
je Siliko, ki deluje v nekdanjih 
prostorih Jutranjke na Radni pri 
Boštanju, sicer pa ima sedež v 
Brezju pri Ljubljani, je v za-
četku letošnjega leta  uspešno 
prestalo certifikacijsko presojo 
in pridobilo avtomobilski certi-
fikat kakovosti ISO TS 16949. V 
petek, 9. junija, je direktorju 
Janezu Koprivcu certifikat po-
delil minister za gospodarstvo 
mag. Andrej Vizjak, sevniški žu-
pan Kristijan Janc pa je podjet-
ju izročil zahvalno listino. 
Podjetje Siliko je med največji-
mi proizvajalci gumi-tehničnih 
izdelkov na slovenskem trgu. 

60 % proizvodnje izvozijo na trg 
EU, predvsem za nemško avto-
mobilsko industrijo, so tudi po-

memben dobavitelj slovenske 
industrije bele tehnike, elek-
tro, sanitarne in gradbene in-
dustrije. Menijo, da jim bo pri-
dobljeni certifikat (imajo že 
certifikata ISO 9001:2000 in ISO 
14001:2000) v pomoč pri uspeš-
nem nastopanju na zahtevnem 
evropskem trgu.
Ko so konec leta 2003 odprli po-
slovno enoto na Radni, so omo-
gočili zaposlitev 30 delavcem, 
večinoma bivšim delavcem Ju-
tranjke. Danes na Radni zapo-
slujejo že 73 delavcev, skupaj 
pa je v podjetju zaposlenih 110 
ljudi. Slovesno podelitev certi-
fikata v lepo urejenih prostorih 

podjetja so začinili s tradicio-
nalnim »gumi-žurom«. 

P. Pavlovič

Minister Andrej Vizjak, direktor Silika Janez Koprivec in 
predstavnik certifikacijske hiše ob podelitvi certifikata

POBUDA SKUPNOSTI LEADER+
NOVOST in PRILOŽNOST ZA REGIJO POSAVJE

Center za razvoj podeželja Posavje je upravljavec Razvojnega programa podeželja regije Posavje, 
ki je temeljni strateški in programski dokument regije za področje razvoja podeželja. Dokument bo 
sestavni del nastajajočega Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013.
Razvojni program podeželja regije Posavje bo osnova za koriščenje sredstev tudi iz pobude LE-
ADER+, ki je ena od štirih pobud skupnosti, financirane iz evropskih strukturnih skladov. 
Prednostne strateške teme za LEADER+: 
- kvalitetno izkoriščanje naravnih in kulturnih virov; 
- izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih; 
- dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom (razvoj skupne infrastrukture in dejavnosti za pomoč 

manjšim proizvodnim enotam); 
- uporaba znanja in izkušenj ter novih tehnologij za večjo konkurenčnost proizvodov in storitev 

na podeželskih območjih
Pogoji za koriščenje sredstev LEADER+: na lokalnem nivoju oblikovana t.i. Lokalna Akcijska Skupi-
na (LAS), katere ključna naloga je zagotavljanje LEADER partnerstva: to je načrtovanje in izvaja-
nje projektov v skladu s pristopom od spodaj navzgor, ki temelji na lokalnem povezovanju v mreže 
in ustvarjanju sinergij med partnerji v skupini in dodaja novo vrednost proizvodom in storitvam.
Kdo sestavlja LAS: 
- posamezniki in interesna društva; 
- javne institucije in 
- gospodarski subjekti in zasebniki.

Zmožnost delovanja LAS pa pomeni izpolnjevanje minimalnih kriterijev, in sicer sposobnost LAS za 
informiranje in spodbujanje lokalnega okolja, pripravo in izbor projektov, nadzor nad njihovim iz-
vajanjem, vodenje procesov, povezanih s plačili, in poročanje.
Kako in kdaj oblikovati LAS: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v skladu z evrop-
skimi usmeritvami oblikovalo kriterije za vzpostavitev LAS po Sloveniji in objavilo javni razpis za iz-
bor podeželskih območij, kjer ti delujejo, in ki bodo neposredno upravljali s sredstvi Leader+ v skla-
du s sprejeto razvojno strategijo območja in izbranimi projekti za njeno uresničevanje.
Ključne prvine nove politike razvoja podeželja za obdobje 2007-2013: 
- poudarek na partnerstvu, 
- pristopu od spodaj navzgor in 
- vključenost lokalnih udeležencev 
 (odgovornost posameznika 
 in institucij za razvoj) 
LEADER+ lahko bistveno prispeva k uresni-
čevanju lizbonske strategije, saj lahko z iz-
borom pravih razvojnih projektov v regiji v 
okviru LEADER+ sredstev ustvarimo nova de-
lovna mesta in nove možnosti na podežel-
skih območjih, zlasti za mlade in ženske, za-
gotovimo najboljšo možno rabo tehnologije 
in spodbujamo inovativnost.  K tem ciljem 
in strateškim ciljem razvoja regije Posavje 
bo usmerjeno tudi delovanje Centra za raz-
voj podeželja Posavje kot upravljavca RPP, 
ko bomo v prihodnjih mesecih v sodelovanju 
s partnerji nadaljevali aktivnosti za vzposta-
vitev LAS za območje regije Posavje.
Več o pobudi LEADER+ in primerih dobrih praks si lahko preberete na
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/.

Pripravila: Darja Planinc, v.d.direktorice 

Kontakt: Center za razvoj podeželja Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško  
tel: 07 488 10 52, e-naslov: center@rra-posavje.si; darja.planinc@rra-posavje.si

Spletna stran: http://www.center-posavje.si

v zadnjih šestih letih 2,5-krat 
povečali promet, nekajkrat 
tudi dobiček, tako da je znat-
no zrasla tudi dividenda nji-
hovih delnic. Z 11 štipendisti 
je Savaprojekt absolutni re-
korder med posavskimi firma-
mi, s čimer želi priti do last-
nega strokovnega kadra.

Projektov na območju Posav-
ja, pri katerih so sodelovali v 
zadnjem času je precej, ome-
nimo le Grieshaberjevo stav-
bo in Agipov bencinski servis 
na Drnovem ter Kostakovo in 
Eurospinovo stavbo v Krškem, 
znaten delež pa so prispeva-
li tudi pri pripravi prostorskih 
dokumentov za nove daljno-
vode ter hidroelektrarne na 
spodnji Savi. Infrastrukturni 
posegi v naš prostor so prilož-
nost za razvoj, je prepričan 
Žigante, oviro pri tem pa vidi 
v sodelovanju posavskih občin 
»s figo v žepu«. 

P. Pavlovič

Prva Agipova 
črpalka v Posavju

DRNOVO – V petek, 9. junija, 
so podžupanja Občine Krško 
Ana Nuša Somrak, predstavnik 
italijanskega veleposlaništva v 
Sloveniji, in najemnik lokala in 
bencinske črplake Sebastjan 
Veličevič, na Drnovem odpr-
li Agipov bencinski servis, prvi 
na območju Posavja in osmi v 
Sloveniji. Investitor in lastnik 

družba Savaprojekt Krško je 
v ureditev objekta, ki so ga s 
predpogodbo že prenesli v last 
družbe Agip, vložila preko 400 
milijonov tolarjev. B.M.

www.savaprojekt.si
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KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200Pomemben delež podjetnikov
KRŠKO - Na krški izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storit-
ve - AJPES so  predstavili poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 
2005. Podjetnikov je bilo na območju Posavja v primerjavi z letom 2004 za dva odstotka 
več in tudi sicer je za naše območje značilen visok delež podjetnikov v primerjavi s šte-
vilom gospodarskih družb. Oboji, tako podjetniki kot gospodarske družbe, pa se v sloven-
skem merilu v večini ekonomskih kategorij, tako po številu zaposlenih, po prihodku kot po 
dodani vrednosti, uvrščajo na deveto mesto med dvanajstimi statističnimi regijami.

Skupno je 2.265 posavskih samo-
stojnih podjetnikov z 2.761 za-
poslenimi v minulem letu ustva-
rilo 45.373 milijonov tolarjev 
prihodkov, kar je za 4,8 % več 
kot v letu 2004, kljub temu pa je 
bila razlika med dohodkom pod-
jetnikov in negativnim poslov-
nim izidom ali neto dohodkom  
podjetnikov za 3,7 % slabša kot 
leto pred tem.  Večino ali preko 
99 % vseh prihodkov so ustvari-
li z rednim poslovanjem, ob tem 
pa tudi za 414 milijonov tolar-
jev negativnega poslovnega izi-
da. Po besedah Marijane Malus, 
vodje statistike, informatike in 
registrov na AJPES-u, je za Po-
savje značilen visok delež pod-
jetnikov v primerjavi s števi-
lom gospodarskih družb, saj jih 
je bilo v minulem letu 2,5-krat 
več kot družb. Ob tem opažajo 
tudi vse večjo vlogo samostoj-
nih podjetnikov pri zaposlova-
nju v primerjavi z gospodarskimi 
družbami, v katerih se pravilo-
ma število zaposlenih nekoliko 
zmanjšuje, čeprav je bilo v  mi-
nulem letu v gospodarskih druž-
bah osem zaposlenih več, kar pa 
je veliko manj kot pri podjetni-
kih, kjer se je število zaposlenih 
povečalo kar za 4,7 %.
Največ podjetnikov, 832, je v 
občini Krško in ti so zaposlova-
li povprečno 1.051 delavcev.  Od 
tega se jih največ ukvarja s pre-
delovalno dejavnostjo, podjetni-
ki iz dejavnosti gradbeništva pa 
so zaposlovali največ delavcev. 
Krški samostojni podjetniki so 
v minulem letu ustvarili skupno 
dobrih 17.700 milijonov tolarjev 
prihodkov. Skupno so poslovali 
pozitivno, čeprav z minimalnim 
poslabšanjem v primerjavi z le-
tom 2004. Podjetniki občine Bre-
žice, teh je 765 in so zaposlovali 
863 delavcev, so poslovne rezul-
tate glede na leto 2004 poslab-
šali, saj se je negativni poslovni 
izid povečal za več kot dvakrat 
in je znašal 217 milijonov tolar-
jev. Podjetniki iz občine Sevnica 
so bili edini, ki so kot celota re-
alno izboljšali rezultate poslova-
nja glede na leto 2004 z 9,9 od-
stotka boljšim neto poslovnim 
izidom. 668 podjetnikov z okoli 
850 zaposlenimi je ustvarilo 14 
milijard prihodkov. V sevniški ob-

čini so najbolj uspešni samostoj-
ni podjetniki - gradbinci, najslab-
še pa so poslovali gostinci. 

Gospodarske družbe v Posavju so 
skupno ustvarile prihodke v viši-
ni 229 milijard tolarjev. Po be-
sedah Andreja Zupančiča, vod-
je izpostave AJPES-a v Krškem, 
je bilo v letu 2005 v 930 druž-
bah 9.395 zaposlenih. V gospo-
darstvu Posavja imajo največjo 
ekonomsko moč družbe iz obči-
ne Krško, teh je 381, ki so za-
poslovale 4.900 ljudi in ustvari-
le tudi dobrih 70 % posavskega 
dobička. Prednjači predeloval-
na dejavnost, poleg te pa daje 
močan gospodarski pečat krški 
občini tudi dejavnost oskrbe z 
električno energijo, plinom in 
vodo, k višini ustvarjenega do-
bička v občini Krško pa so največ 
prispevale družbe z dejavnost-

jo poslovanja z  nepremičnina-
mi, najema in poslovnih storitev.  
Skupno so gospodarske druž-
be v občini Krško ustvarile oko-
li 144.860 milijonov tolarjev či-
stih prihodkov, za dobrih 7.400 
milijonov tolarjev čistega dobič-
ka in okoli 950 milijonov izgube. 
Prav toliko družb kot v krški ob-
čini, 381, je bilo v brežiški obči-
ni, le da je bilo v teh zaposlenih 
enkrat manj oseb ali 2.180 de-
lavcev. Brežiške družbe so ustva-
rile petino prihodkov posavskega 
gospodarstva in podoben delež 
prihodkov od prodaje na tujem 
trgu. Največ družb se ukvarja 
z dejavnostjo trgovine, popra-
vilom motornih vozil in izdel-
kov široke porabe, vendar so ob 
nasploh skupnem uspešnem po-
slovanju ravno v tej dejavnosti 

Andrej Zupančič in Marijana Malus

družbe  v masi izkazale negati-
ven poslovni izid  v višini oko-
li 150 milijonov tolarjev. Čistih 
prihodkov od prodaje so breži-
ške gospodarske družbe ustvari-
le za 43 milijard, za 2.400 mili-
jonov tolarjev čistega dobička in 
kar za 980 milijonov ali največ 
v Posavju čiste izgube. Enkrat 
manj ali 168 sevniških družb je 
ustvarilo za 32.400 milijonov to-
larjev čistih prihodkov, 660 mi-
lijonov čistega dobička in okoli 
360 milijonov čiste izgube. 
Povprečna mesečna obračuna-
na bruto plača na območju Po-
savja je v lanskem letu znašala 
235.376 tolarjev na zaposlene-
ga, še vedno pa je v primerja-
vi s povprečno plačo gospodar-
skih služb v Sloveniji nižja za 
7,5 %. Glede na zgoraj navede-
ne številke in gospodarsko moč 
posamezne občine pa se višina 

osebnih dohodkov razlikuje tudi 
po občinah. V občini Sevnica je 
povprečna bruto plača znašala 
197.204 tolarjev, v občini Bre-
žice 215.341 tolarjev in v občini 
Krško 262.328 tolarjev. Ponekod 
pa so plače precej presegle pov-
prečno plačo v Sloveniji, kot de-
nimo v dejavnosti oskrbe z elek-
triko, plinom in vodo za 50,7 %, 
v rudarstvu za 43,7 %, na podro-
čju zdravstva in socialnega var-
stva pa so višji od slovenskega 
povprečja za 35.5 %. Izračunana 
dodana vrednost na zaposlenega 
v Posavju je znašala 7.408 tisoč 
tolarjev in je bila za 6,3 % višja 
kakor v Sloveniji, kjer je znašala 
6.965 tisoč tolarjev. 

Srečanje podeželskih razvojnih jeder
BIZELJSKO - Na povabilo in v organizaciji Centra za razvoj podeželja Posavje je 31. 
maja v prostorih razstavno-prodajnega prostora na Bizeljskem potekalo nacionalno 
srečanje vseh desetih podeželskih razvojnih jeder, ki na lokalnem nivoju izvajamo 
nacionalni program podjetništva na podeželju. Nacionalni nosilec programa je 
JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, program pa podpirata tudi 
Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Elektrarniške račke 
Za bodočo hidroelektrarno Blanca potekajo pri-
pravljalna dela in ob teh delih se vzporedno bele-
žijo premnogi dogodki. Slednji je potrdil Kostakovo 
poslanstvo, to je skrb za ohranjanje okolja in na-
rave. Sredi tamkajšnjega gradbišča je račji par pred 
časom naredil gnezdo. Tega so delavci iz družbe Kostak d.d. zaščitili in raco, ki je 
pridno sedela na jajcih, skrbno čuvali pred gradbeno mehanizacijo. Kljub njihovi bud-

nosti pa je kači uspelo 
iz gnezda odnesti nekaj 
jajc. Iz preostalih se je 
izvalilo pet mladih račk, 
ki se pripravljajo na prvi 
spust v jezero, katero je 
nastalo ob gradnji. 
Očitno račjemu paru niti 
hrup niti stalna priso-
tnost delavcev, ki dela-
jo marsikdaj tudi ponoči, 
nista mogla preprečiti, 
da bi opravila svoje po-
slanstvo. Delavci so pre-
pričani, da bo račja dru-
žina še naprej ostala na 
gradbišču elektrarne.

Osrednji namen srečanja je bil v 
predstavitvi javnega razpisa za 
sofinanciranje delovanja in izva-
janja aktivnosti podeželskih raz-
vojnih jeder v letu 2006. Skozi 
usposabljanja in svetovanja, ki 
jih tako kot Center za razvoj po-
deželja Posavje izvajajo tudi vsa 
ostala podeželska razvojna je-
dra, se želi spodbuditi podjet-
ništvo na podeželju in pospešiti 
razvoj mikro oblik podjetništva 
s ciljem trajnega zagotavljanja 
dodatnega dohodka na podeže-
lju. Zato mora biti delo Centra 
za razvoj podeželja Posavje v 
okviru tega programa usmerjeno 
v posamezne tematske skupine. 
Ob koncu leta mora biti rezultat 
dela s skupino registracija de-
javnosti (dopolnilna dejavnost 
na kmetiji, osebno dopolnilno 

delo ali druga oblika dejavnosti) 
in (samo)zaposlitev vsaj enega 
člana tematske skupine. 
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Center za razvoj podeželja Po-
savje bo nadaljeval delo s te-
matskima skupinama »roko-
delci« in »potencialni nosilci 
različnih oblik dopolnilnih de-
javnosti« z namenom razvoja 
novih produktov, storitev in pod-
jetniških povezav na podeželju.
Od 2. do 3. junija je z razsta-
vo rokodelskih izdelkov in pre-
stavitvijo svojih storitev center 
sodeloval tudi na 3. čezmej-
nem turističnem srečanju v Sa-
moboru.

Darja Planinc

Program sofinancira 
Ministrstvo za šolstvo in šport

Program sofinancira 
Evropska unija

V okviru projekta »Center vseživljenjskega učenja 
Posavje« bo na Ljudski univerzi Krško do septembra 2006 
odprto Središče za samostojno učenje. Točke SSU pa bodo 
tudi v Sevnici, na Senovem in v Brežicah.
Na kratko vam tokrat predstavljamo,
KAJ SO SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE.

To so središča, ki spodbujajo in tešijo VEDOŽELJNOST-
organizirajo in nudijo možnost samostojnega učenja vsem 
odraslim. V Sloveniji jih poznamo že dobrih 10 let. 
Izkušnje so zelo pozitivne.
To so s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo 
in učnimi gradivi opremljeni učni prostori – namenjeni 
pridobivanju, utrjevanju ali izpopolnjevanju znanja. Na voljo 
so tudi strokovno usposobljeni svetovalci, mentorji in 
informatorji, ki vam pri učenju pomagajo z informacijami 
in nasveti.
Učenje poteka individualno in samostojno. Čas, ritem in 
vsebino učenja udeleženci prilagodijo lastnim potrebam in 
možnostim.
Udeleženci pri učenju uporabljajo ustrezno učno gradivo 
za samostojno učenje – CD-rome, videokasete, priročnike, 
učbenike… V zadnjem času so v nekaterih 
središčih po Sloveniji na voljo tudi e-gradiva, ki nastajajo s 
pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije. 
Načrtujemo, da bomo tudi v partnerstvu projekta CVŽU 
Posavje razvili nekaj novih e-gradiv.
Najbolj pomembno pa je, da bodo storitve v Središču za 
samostojno učenje brezplačne.

Delavnice orientalskega trebušnega plesa
Minuli konec tedna sta v LEKOS Galeriji Ana v Sevnici pod vodstvom Amine 
Pillich potekali delavnici orientalskega trebušnega plesa. Amina, po pokli-
cu sicer diplomirana socialna delavka, že dobrih pet let pleše avtentični 

egipčanski in arabsko – turški ples. Tako je v 
petek galerija zaživela v pisanih barvah 
tančic, v soboto pa so se udeleženke uči-
le ballady/saidi tehnike, ki je značilna za 
egipčanski stil. Čarobnost, igrivost in pred-
vsem ženstvenost, ki jo izraža orientalski 
trebušni ples, si lahko pričarate še v petek, 
16. junija, med 17. in 21.30 uro, ko bo po-
udarek na nubijskem plesu. Sicer pa tečaj 
orientalskega plesa še vedno poteka vsak 
torek med 20. in 21.30 uro v LEKOS Galeriji 
Ana v Sevnici, medtem ko sta krška in tre-
banjska skupina že zaključili s tečajem, ki 
se bo nadaljeval v jeseni. T.G.Ples s tančico
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Leskovška cerkev unikatna 
v Srednji Evropi
LESKOVEC - V okviru praznika KS Leskovec je 5. junija v Jožefo-
vi dvorani v Leskovcu potekalo predavanje podiplomske študent-
ke umetnostne zgodovine Daše Pahor z naslovom Župnijska cer-
kev sv. Device Marije v Leskovcu pri Krškem in njen nastanek v 
času protestantizma. Kot je povedala Pahorjeva, je bila leskov-
ška župnijska cerkev verjetno zgrajena okoli leta 1540 v času pro-
testantom naklonjenega župnika Martina Duelacherja. Cerkev je 
v osnovi gotska, vendar so nekateri elementi, predvsem kapiteli, 
zelo renesančni, kar kaže, da so cerkev gradili italijanski mojstri. 
Verjetno gre za isto delavnico, ki je gradila tudi bližnji Šrajbar-
ski turn. O “protestantskem poreklu” cerkve priča tudi napis na 
lepo izklesani kamniti prižnici. Vsekakor gre za unikatno cerkev v 
srednjeevropskem prostoru, kar je bilo doslej premalo poudarje-
no, je povedala Alenka Černelič Krošelj iz Valvasorjevega razis-
kovalnega centra, sicer urednica publikacije “Adam Bohorič, Jurij 
Dalmatin in Krško”, v kateri je izšel članek Pahorjeve. Publikacija 
je nastala kot rezultat istoimenskega projekta in delno tudi spo-
mladanskega simpozija z naslovom Vloga in pomen “krških” pro-
testantov. P.P. 

Obnovili vaško „štirno“
VELIKA VAS - Tukaj so konec maja svečano odprli obnovljeno vaško 
„štirno“, kot v teh krajih pravijo vodnjaku, pri Martinovi cerkvi. Od-
kar imajo vsa gospodinjstva vodovod, „štirna“ seveda nima več takš-
nega pomena kot v preteklosti, ko je bila pomemben vir preživetja. 
Pri njej so namreč napajali živino, ki so jo gnali z vaške gmajne, bila 
je tudi pomembna postaja za „furmane“. Starejši krajani pripove-
dujejo, kako je leta 1952 vanjo padla breja krava, preživela in kas-
neje povrgla zdravega telička. 

Ta simbol kraja je z leti načel zob časa, zato krajanom seveda ni 
mogla več biti v ponos. Po obnovi Martinove cerkve so se na pobudo 
Jožka Žarna zato odločili, da obnovijo še „štirno“, milijonski zalo-
gaj pa jim je uspel s finančno pomočjo Krajevne skupnosti Leskovec 
pri Krškem in donatorjev ter z veliko prostovoljnega dela. Vodo iz 
obnovljene “štirne” je na otvoritvi izčrpal Zvone Vizler, v korito pa 
sta jo zlila podžupanja Nuša Somrak in predsednik sveta KS Leskovec 
mag. Vojko Sotošek, saj je bila to prva v nizu prireditev ob prazniku 
KS Leskovec. Z nastopi so jo popestrili velikovaški otroci, udeleženci 
pa so se okrepčali ob dobrotah velikovaških gospodinj. P.P.

Obnovljena “štirna” na Martinovem trgu v Veliki vasi

Srečanje posavskih veteranov 
vojne za Slovenijo
CERKLJE OB KRKI - V soboto, 3. junija, je v Vojašnici Cerklje ob 
Krki potekalo tradicionalno srečanje veteranov vojne za Sloveni-
jo iz Posavja. Na prireditvenem prostoru se je zbralo nekaj 100 
posavskih veteranov in ker je bilo srečanje posvečeno 15-letni-
ci vojne za Slovenijo, je bilo druženje še toliko bolj svečano. Ob 

pričetku je vse zbrane pozdravil predsednik PO ZVVS za Posavje 
Mitja Teropšič, ki je v svojem govoru poudaril pomen odločnosti 

Slovenske teritorialne obram-
be in vseh, ki so se junija 1991 
uprli težnjam JLA, da bi s silo 
pokorila Slovenijo in njeno že-
ljo po samostojni državi. Vse 
zbrane je povabil na ogled raz-
stave fotografij »Štab v vojni«, 
ki jih je v obdobju vojne posnel 
fotograf Črt Čargo. 
Po ogledu razstave smo se vsi 
zbrani napotili do hangarjev 
Slovenske vojske, kjer je bila 

osrednja proslava, ki sta jo kot osrednja govornika obeležila Er-
nest Breznikar in Rajmund Veber, ki sta v obdobju vojne pove-
ljevala enotam Teritorialne obrambe in Milice v Posavju. Poseben 
pomen proslavi so dali s svojo prisotnostjo in pozdravnimi bese-
dami poslanec v DZ Stane Pajk ter župana Občine Krško Fran-
ci Bogovič in Občine Brežice Ivan Molan. V nadaljevanju smo si 
ogledali film RTV Slovenija, posvečen dogodkom in bojem v Po-
savju leta 1991, ki ga je posnel Jože Grajžl. Po ogledu filma je 
sledilo druženje ter seznanitev z opremo in oborožitvijo Sloven-
ske vojske.           Tekst in foto: Samo Hajtnik

Osrednja govornika Ernest 
Breznikar in Rajmund Veber

Udeleženci srečanja v Vojašnici Cerklje ob Krki

Z gibanjem in plesom obeležili 
dan šole 
KOPRIVNICA - Z glasbo, plesom in športnimi aktivnost-
mi so na osnovni šoli Koprivnica učenci s profesorji in 
svojimi starši 1. junija obeležili dan šole, ki so ga le-
tos posvetili okroglemu jubileju telovadnice. 

Osnovna šola Koprivnica je s 106 učenkami in učenci v letošnjem 
šolskem letu resda šola z najmanjšim številom učencev v obči-
ni Krško, vendar je zato njen pomen toliko večji za kraj, kraja-
ne in njihovo skupno sobivanje tako v vsakodnevnem kot v kultur-
nem utripu kraja. In da je telovadnica zanje res velikega pomena, 
so ob dnevu šole pokazali s pestrimi plesnimi in telovadnimi toč-
kami učenke in učenci devetletke, od najmlajših do najstarejših.  
Ogledalo si jih je veliko število staršev, ki so se v drugem delu pro-
grama z njimi pomerili tudi v športnih igrah na zunanjem šolskem 
igrišču. Ples, gibanje in druženje pa ni bila edina aktivnost, s ka-
tero so obeležili svoj dan, saj so ob deseti obletnici izgradnje te-
lovadnice na ogled postavili tudi pregledno razstavo fotografij o 
poteku gradbenih del, od prve zasajene lopate za izkop temeljev 
do slavnostne otvoritve 12. aprila 1996. B.M.

Festival posavskih vin 
KOSTANJEVICA NA KRKI - “Večstoletna tradicija in pomembnost 
Kostanjevice na Krki  na različnih področjih vinogradništva in vi-
narstva v preteklosti in danes je rodila idejo, da v obliki festivala 
vin obogatimo ponudbo prireditev  vinogradnikov in vinarjev v Po-
savju. Zadali smo si cilj, da  prvič v zgodovini  s skupno  priredit-
vijo povežemo  belokranjski, bizeljsko- sremiški in dolenjski  vino-
rodni okoliš,” pravijo organizatorji festivala vin vinorodne dežele 
Posavja. 6. junija so že opravili strokovno ocenjevanje vin, v pet-
ek, 16. junija pa se bo na prireditvenem prostoru v Galeriji Boži-
dar Jakac ob 17. uri začela predstavitev sodelujočih vinarjev, ob 
18. uri vodena degustacija, ob 19. uri bo slavnostni koncert ob 10-
letnici ženskega pevskega zbora AKŽ Pod Gorjanci, ob 21. uri pa 
še slavnostna otvoritev festivala. V soboto, 17. junija, bo festival 
poleg galerije zajel tudi mesto Kostanjevica na Krki.  Ob 11. uri 
pripravljajo voden ogled razstave slikovnega, knjižnega in publi-
cistično-časopisnega gradiva vinorodnih okolišev Posavja, ob 12. 
uri predstavitev vinskih vitezov, ob 13. uri še eno vodeno degusta-
cijo, nato pa se bodo predstavili belokranjski (ob 14. uri), bizelj-
sko-sremiški (ob 15. uri) in dolenjski (ob 17. uri) vinorodni okoliši. 
Ob 18. uri bodo sledile še vodene degustacije z vmesnimi točkami 
kulturnega programa. V nedeljo, 18. junija, bo v prostorih kosta-
njeviške osnovne šole ob 9.30 uri predstavitev knjige Miloša Ko-
vačiča “Trgovec z življenjem”, ob 17. uri vinogradniška povorka 
po mestnih ulicah, ob 18. uri pa pri Lamutovem likovnem salonu 
še slavnostni koncert in predstavitev društva Žumberak. Festival 
se bo zaključil v petek, 23. junija, s strokovnim posvetom “Rak 
vinske trte – omejen ali splošen problem”, ki bo potekal v prosto-
rih galerije. P.P.

Mototrening kot opozorilo motoristom
DOBOVA - V organizaciji Avtošole Posavc in Policijske uprave Krško 
je 3. junija v Dobovi potekala prireditev Mototrening 2006 - pred-
stavitev spretnostnih voženj z motornimi kolesi. Vaje so demon-
strirali inštruktorji AŠ Posavc na motornih kolesih Honda CBF ter 
predstavniki PP Krško na motornih kolesih BMW.  Predstavitev je 
bila  usmerjena predvsem v izpopolnjevanje v spretnostni vožnji 
z motornimi kolesi, njen namen pa je bil opozoriti voznike mo-
tornih koles, da so zaradi pomanjkanja izkušenj in precenjeva-
nja svojih sposobnosti prepogosto žrtve prometnih nesreč. Zato 
je treba dati poudarek preventivnemu delovanju in osveščanju o 
nevarnostih vožnje z motornim kolesom ter tako zmanjšati števi-
lo prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles. 

Za čistejši Kozjanski park
PODSREDA - Od 5. do 9. junija so v Kozjanskem parku v okvi-
ru dneva okolja in zelenih dni še bolj intenzivno izvajali akcije 
čiščenja in urejanja okolja. Urejali so okolico izvira, imenova-

nega Štok, ki je bil nekoč pomemben vir pitne vode prebivalcev 
trga Podsreda. Danes ima izvir Štok status naravne vrednote. 
Čistili so tudi divje odlagališče ob geološki poti na Rudnici.

Ponovno s pesmijo proslavili 
praznik
BRESTANICA - V Posavju je preteklost še posebej zazna-
movana, saj so bili njeni prebivalci v času druge sveto-
vne vojne povečini izseljeni. Spomin na njihovo vrnitev 
so krajevni prazniki. Krajevna skupnost Brestanica svo-
jega praznuje tudi v okviru krškega občinskega praznika.

Slovesno prireditev so pripravili na brestaniškem gradu in jo po-
imenovali Brestanica poje, saj je petje že od nekdaj prepoznav-
ni znak tega okolja. Slovensko himno je zapel MoPZ Svoboda pod 
taktirko Janka Avsenaka. Tudi dvorana je bila pretesna za obis-
kovalce, ki so se zgrnili na hrib in se prepustili toku dogajanja. 
Vezno besedo je podajala Margareta Marjetič, predsednik sveta 
KS Brestanica Franci Živič pa se je dotaknil dosežkov preteklega 
leta, saj jim je uspelo dokončati dela na pokopališču, preplastiti 
nekaj cest z asfaltom ter še marsikaj postoriti. Podžupanja obči-
ne Krško Nuša Somrak pa je krajanom čestitala in jim zažela še 
veliko kulturnih, športnih in delovnih dosežkov.

V programu, ki je sledil, pa so se najprej predstavili Otroški zbor-
ček iz vrtca, ki ga vodi Tatjana Mešiček, nato so zapeli in zaigra-
li šolski Otroški zbor in skupina predmeta Ansambelske igre pod 
vodstvom Stanke Macur in ob klavirski spremljavi Martina Šu-
šteršiča. Zapel je tudi Cerkveni mešani zbor pod vodstvom Mo-

nike Habinc Rostohar. Svoje pevsko poslanstvo pa je še enkrat 
izvedel MoPZ Svoboda pod dirigentsko palico pevovodje Janka Av-
senaka, ki je za svoje 30-letno delo z zborom prejel tudi krajevno 
priznanje. Priznanje brestaniške krajevne skupnosti pa je preje-
lo še Odbojkarsko društvo Brestanica, ki je s svojimi dosežki pre-
raslo športne okvire in se uveljavilo tudi izven krajevnih meja. V 
prostorih Fabjančičeva galerije pa so odprli likovno razstavo z na-
slovom Stane in prijatelji. Nato pa je v sproščenem vzdušju pod 
idiličnimi grajskimi oboki sledilo še družabno srečanje. M.K.M.

Tudi na Senušah v spomin na 
izgnance
SENUŠE – V soboto popoldan, 10. junija, so krajanke in krajani 
KS Senuše s prireditvijo in družabnim srečanjem obeležili krajev-
ni praznik, ki ga, kakor ostale krajevne skupnosti v izselitvenem 
pasu med drugo svetovno vojno, posvečajo izgnanin in njihovi vr-
nitvi na domove. Vse prisotne so ob kulturnem programu, ki ga 

je povezovala Doroteja Jazbec, oblikovali pa harmonikarji Pla-
ninski orli, dekliški instrumentalni sestav Mlade Stražanke, re-
citatorji in ljudski pevci Roženkravt, pozdravili predsednik sve-
ta KS Alojz Lekše, direktor občinske uprave Krško Franc Glinšek 
in Franci Žičkar, predsednik Krajevnega odbora Društva izgancev 
Leskovec pri Krškem. B.M.

Razstava grafik v Galeriji Krško
V Galeriji Krško se z razstavo „Vmesni prostori“ predstavlja aka-
demska grafičarka Irma Gnezda iz Vojskega pri Idriji. Mlada umet-
nica, sicer podiplomska študentka grafike, ustvarja v ne prav po-
gosti tehniki, vrsti jedkanice, imenovani „vernis mou“, za katero 
je značilna velika mehkoba osnovne risbe. Obdelane grafične ploš-
če tiska na platno dimenzije 140 x 70 cm, ki dopušča večkratno in 
obojestransko tiskanje. Gnezdova je raztavljala že na več skupin-
skih razstavah, razstava v nekdanji cerkvi sv. Duha v Krškem pa je 
njena četrta samostojna. Na ogled je do 22. junija. P.P.

Fotografije Nika Rovana
KRŠKO - V Mladinskem centru Krško razstavlja Nik Rovan iz Kr-
škega, dijak Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljublja-
ni. Nik se je v okviru DZMP Krško najprej začel ukvarjati z video 
produkcijo, s fotografijo pa se ukvarja šele zadnji dve leti. Foto-
grafira predvsem koncerte, na katerih skuša v objektiv ujeti glas-
benike in skupine, ki izvajajo »hardcore-punk« glasbo. Pri foto-
grafiranju rad eksperimentira s svetlobo, gibanjem, kontrasti in 
še išče svoj fotografski slog in izraz. Svojo prvo samostojno raz-
stavo je naslovil Foto-Core, na ogled pa bo do konca julija. P.P.

Razstava varovancev VDC Krško - Leskovec

V Zdravstvenem domu Krško so razstavljene risbe in slike uporabni-
kov VDC Krško – Leskovec, ki so nastale pod mentorstvom strokovne-
ga sodelavca, skupinskega habilitatorja Uroša Srpčiča, profesorja li-
kovne umetnosti. Razstava bo na ogled vse do 11. septembra. P.P. 

»Mavrica izza duše«
BREŽICE - V avditoriju Posavskega muzeja Brežice so konec maja 
predstavili novo knjigo posavskega rojaka dr. Milana Jazbeca, ki 
je izšla ob 760-letnici prve omembe njegove rojstne vasi Pohan-
ce. Avtor, ki je znan predvsem kot pisec strokovnih del, se je to-
krat posvetil leposlovnemu pisanju. Knjiga »Mavrica izza duše« je 
roman o diplomaciji, kateri se dr. Milan Jazbec poklicno posveča 
že vrsto let. Že pred nekaj leti je bil odlomek iz romana objav-
ljen v antologiji Fanfare, izboru  novejših literarnih del avtorjev 
iz Posavja, ki ga je izdal Zavod Neviodunum. P.B.
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Dobovčani praznovali v Selah
SELA PRI DOBOVI - Krajevna skupnost Dobova sedmega junija obeležuje krajevni 
praznik, ki ga posveča vrnitvi izgnancev. Vsako leto ob tem pripravi vrsto priredi-
tev, za svečano sejo sveta KS pa menjajo lokacijo - letošnje praznovanje se je za-
čelo v Selah pri Dobovi z otvoritvijo javne razsvetljave.

Poleg župana sta trak prerezala še predsednik Krajevne 
skupnosti Dobova Mihael Boranič ter predsednik Vaške 
skupnosti Sela Jože Šoštarec, Godba na pihala iz Loč pa je 
zaigrala ob slovesnem trenutku.

Sela pri Dobovi je svet Krajev-
ne skupnosti izbral za letošnje 
slovesno praznovanje svojega 
krajevnega praznika, kajti v 

vasi so prižgali prvi del javne 
razsvetljave in s tem omogočili 
varnejšo pot pešcem, kolesar-
jem in voznikom. Investicija 
javne razsvetljave je znašala 
nekaj več kot 9,5 milijona to-
larjev in je bila sofinancirana 
tudi s strani brežiške občine. 
Župan Ivan Molan je krajanom 
čestital za ta dogodek ter iz-
razil zadovoljstvo, da so tudi 
Sela, njegova rojstna vas, do-
bila javno razsvetljavo. 
Sledila je svečana seja sveta 
KS, ki so jo s programom pope-
strili učenci iz dobovske osnov-
ne šole. Predsednik Boranič je 

prisotne nagovoril z besedami, 
da je izgnanstvo zaznamova-
lo življenje v Dobovi in njenih 
osmih vaseh. Nato je nadalje-

val, da je iz njihovih krajev iz-
šlo veliko pomembnih ljudi, 
tudi sedanji župan je domačin. 
Poudaril je, da so zadovoljni, 
ker je mejna železniška posta-
ja obnovljena, kmalu pa priča-
kuje tudi rešitev problema z 
zapornicami. Končana je tudi 
obnova stare osnovne šole, 
prav tako so zaključeni posegi 
na pokopališču, čakajo pa na 
rešitev težav, ki jih povzroča-
jo narasli vodotoki. Boranič je 
zadovoljen z delovanjem dru-
štev in s sodelovanjem z občin-
sko upravo ter vesel, da so do-
bili krajevni urad ter so tako v 

preteklem letu uspeli uresniči-
ti večino začrtanih aktivnosti, 
v bodoče pa se bodo posveti-
li tudi utrjevanju sosedskih od-
nosov s Hrvaško. 

Na seji so podelili tudi krajev-
na priznanja, ki so jih preje-
li Prostovolno gasilsko društvo 
Sela pri Dobovi, Zvonko Bla-
žinč ter Vladka Guček. Turi-
stično društvo Dobova pa je 
predstavniku Malega Obreža 
izročilo priznanje za najbolj 
urejen kraj. 

Tudi popoldne so v Selah na-
daljevali slovesno, kajti obe-
ležili so 60-letnico delovanja 
domačega prostovoljnega ga-
silskega društva (njegov pred-
sednik je Jože Lepšina), ki je 
v preteklem obdobju poskrbe-
lo za prenovo in ureditev ga-
silskega doma, nabavilo veli-
ko opreme in se obogatilo še z 
drugim gasilskim vozilom. Po-
leg tega njegovi člani organizi-
rajo najrazličnejše aktivnosti, 
pripravijo vsakoletno kresova-
nje, zato se je tudi nedeljsko 
družabno srečanje in prijetno 
vzdušje raztegnilo dolgo v noč. 
M.Kalčič Mirtič

Praznik leskovške KS v spomin izgnancem
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Z glasbenim programom Lovskega pevskega zbora LD Kr-
ško pod taktirko zborovodkinje Natalije Mustar Kranjc, z razstavljeno zbirko starega 
orožja  in s podelitvijo plaket Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, so krajanke 
in krajani ter člani leskovškega sveta Krajevne skupnosti 2. junija z osrednjo prire-
ditvijo v domači šoli obeležili krajevni praznik.

Krajevna skupnost Leskovec pri 
Krškem obeležuje 1. junij kot 
krajevni praznik v spomin na 
vrnitev interniranancev iz ta-
borišč kakor tudi v spomin na 
vse, ki so v izseljeništvu v tu-
jini med drugo svetovno vojno 
izgubili življenja. Kakor je ob 
tej priložnosti povedal pred-
sednik sveta Krajevne skupno-
sti Leskovec pri Krškem Vojko 
Sotošek, je za njimi razgibano 
leto, v katerem so med večji-
mi projekti dokončali v dolžini 
skupno dveh kilometrov nape-
ljavo javne razsvetljave v Ve-
nišah, na dokončanje oziroma 
sploh začetek del, ki jih bo na-
daljeval novoizvoljeni Svet KS, 
pa čaka ureditev trga ali kakor 
mu pravijo domačini: leskov-
škega placa. V Krajevni skup-
nosti pa podpirajo tudi društve-
na dogajanja, med katerimi sta 
najbolj aktivni in z največ čla-
ni tamkajšnje Kulturno društvo 
in Strelsko društvo Leskovec. 
Na osrednji prireditvi, pred za-

četkom katere so se na sveča-
ni seji sestali tudi člani sveta 
KS, so podelili tudi dve prizna-
nji oziroma plaketi KS Lesko-
vec pri Krškem, ki jo je prejelo 
že omenjeno leskovško Strel-
sko društvo za športne rezlul-
tate in vključevanje mladih 
tako v klubsko kot v društveno 
delovanje, in Borisu Resmanu, 
ki se ukvarja z umetnim kova-
štvom. Resman je namreč tako 
z izdelanimi kovanimi izdel-
ki kot z donatorskim vložkom 
prispeval k urejenosti večih 
leskovških objektov, med dru-

SKUPINSKA SLIKA S POSLANCEM 
– Na vabilo poslanca Bojana 
Ruglja so predstavniki učencev 
z vseh osnovnih šol v občini 
Sevnica v mesecu maju obiskali 
zgradbo, v katerih deluje 
najvišje zakonodajno telo naše države. Učenci so si z vodičem ogledali prostore Državnega zbora, izvedeli nekaj o njegovi 
zgodovini, nato pa so se s poslancem Rugljem pogovarjali o načinu dela v parlamentu, njegovi sestavi itd. Sprejel in pozdravil 
jih je tudi predsednik Državnega zbora dr. France Cukjati.

gim tamkajšnjega pokopališča 
in gasilskega doma. Svečano 
podelitev je spremljal kultur-
ni program, ki ga je s petjem 
prispevalo 14 pevcev Lovskega 
pevskega zbora Lovske družine 
Krško, ki v letošnjem letu obe-
ležuje deset let delovanja. Is-
točasno pa je zbiratelj Ladislav 
Abram na ogled postavil tudi 
zasebno  zbirko starega strel-
nega vojaškega orožja in opre-
me, največ s poreklom iz druge 
svetovne vojne. 

B.Mavsar
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Kolesarski maraton ŠTD Balanca Krško
Člani Športno turističnega društva Balanca Krško so se 31. maja 
tako kot že nekaj let pred tem odpravili na kolesarski maraton. 
Letos so izbrali traso Krško – Oglej – Padova, saj je Oglej pove-

zan z našimi kraji kot nekdanji sedež oglejskega patriarhata, v 
katerega je sodila tudi župnija Videm ob Savi, ki je praznova-
la 850-letnico. Na petdnevno pot so se podali Peter Gorjan, Du-
šan Resnik, Miloš Kukovičič, Adam Molan in Aljoša Preskar, v 
spremljevalnem vozilu pa Tomaž Petan. P.P. 

Nastop orkestrov Glasbene šole Krško
Glasbena šola Krško je 31. maja zaključila uspešno šolsko leto 2005/
2006 s koncertom orkestrov njihove šole, na katerem so igrali člani 
pihalnega, godalnega in harmonikarskega orkestra. Ravnatelj Drago 
Gradišek in pomočnica ravnatelja Elizabeta Križanič sta ob tem po-
delila spominska darila letošnjim tekmovalcem ter njihovim men-
torjem, ki so na različnih tekmovanjih dosegli najvišja priznanja, 
ter poudarila, da so ponosni na uspehe učencev. M.K.M.

Koncert Posavskega okteta
Posavski oktet, ki deluje od leta 2000 in je v tem času izvedel že 
preko 60 koncertov, je 31. maja v Dvorani v parku Krško pripra-
vil samostojni koncert. Na njem so pevci zapeli 14 najrazličnej-
ših pesmi, med njimi so bile tudi sakralne, narodne ter dalmatin-
ske. Večer sta popestrila kitarist Zoran Zlatič in vokalistka Petra 
Uršič, ki oktet tudi vodi. M.K.M. 

Odprli učilnico na prostem
V Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki so 1. junija 
odprli učilnico na prostem, ki so jo v tem šolskem letu uredili v 
naravnem okolju šolskega gozdička. Kot je ob otvoritvi poveda-
la ravnateljica Melita Skušek, bo v njej potekal pouk tako nara-
voslovnih kot ostalih predmetov in bo pomemben prispevek k pri-

stnemu in izkustvenemu doživljanju narave pri učencih. Šolarji 
in učiteljice so staršem tudi praktično prikazali, kako bo potekal 
pouk v tej “naravni” učilnici. Pri njeni ureditvi s klopmi, lovsko 
opazovalnico in obvestilno tablo o drevesih in rastlinah v okolici 
šole je pomagalo nekaj donatorjev, precej pa je bilo tudi prosto-
voljnega dela. V kostanjeviški šoli letos sicer praznujejo 100-let-
nico stare šolske stavbe. P.P. 

Razstava grafik Venčeslava Špragerja 
V Dvorani v parku Krško je 1. junija postavil na ogled svoje grafi-
ke Venčeslav Šprager, vsestranski umetnik (arhitekt, pesnik, pisa-
telj, slikar in grafik), ki sicer živi in dela v Nemčiji. Gre za četrto 
v nizu razstav slovenskih umetnikov iz sveta (po Beatriz Tom-
šič Čerkez, Nataši Škof in Zalki Arnšek), ki jih pripravlja Valva-
sorjev raziskovalni center Krško in sledijo ideji o povezavi dvor-
ca Raka s Slovenci po svetu. Razstava Špragerjevih grafik bo na 
ogled do 1. julija. Dan po odprtju razstave je potekala še delav-
nica z umetnikom, naslovljena “Odtisi različnih struktur in njih 
skrivnost”. P.P.

Slikarska kolonija “Ne pozabimo” v Kobilah
V Etnološki zbirki v Kobilah, ki jo na stari domačiji skrbno ure-
jata in z vrsto prireditev popestrita Ljudmila in Lojze Šribar, je 
1. in 2. junija potekala dvodnevna slikarska kolonija z naslovom 
“Ne pozabimo”. Tokrat sta zakonca Šribar v goste povabila šale-
ške likovnike, ki se jim je ob zaključku in otvoritvi razstave pri-
družil tudi predsednik Šaleškega likovnega društva in župan Mest-
ne občine Velenje Srečko Meh. Šaleški likovniki so slikali različne 
kmečke motive, predvsem gospodarske objekte. Ob ustvarjanju 
so si ogledali tudi atelje akademske kiparke Vladke Štoviček, mi-
mogrede pa degustirali tudi v vinski kleti Kmečke zadruge Krško. 
Likovna dela so razstavili v galeriji etnološke domačije, lepo šte-
vilo obiskovalcev pa sta ob tej priložnosti pozdravila in nagovo-
rila tako velenjski župan Meh kot krški župan Bogovič.  Zakonca 
Šribar sta pripravila pogostitev tako za gostujoče likovnike kot za 

Praznično v občini Krško

obiskovalce, vsem skupaj pa so zapeli fantje etno vokalno-instru-
mentalne skupine Bučenski ramplači iz Bučke. B.M.

10-letnica in slovo ljudskih pevcev Roženkravt
Kulturno društvo ljudskih pevcev Roženkravt Krško je ob svoji 
10. obletnici 2. junija pripravilo samostojni koncert “Prav luš-
no je res na deželi”. Večer ljudskih pesmi v hramu Vrbovega Loga 

na Brezovski Gori so popestrili harmonikarji Rudi Javornik, Milan 
Praznik in Jože Zorko, v narečju pa ga je povezovala Bernardka 
Zorko. Roženkravt se po desetih letih petja in druženja sicer po-
slavlja, zato je ob tej priložnosti Sonja Levičar iz krške območne 
izpostave JSKD predsedniku društva Ivanu Grebencu izročila pri-
znanje za 10-letno delo, enajst članov Roženkravta pa je za svo-
je prepevanje prejelo bronaste Gallusove značke. P.P. 

35. pokal mesta Krško v plavanju
Krško je 3. junija že 35-ič gostilo mlade plavalce na tradicional-
nem mednarodnem plavalnem mitingu za pokal mesta Krško, na 
katerem se je zbralo preko 300 tekmovalcev iz 22 slovenskih, hr-
vaških in bosanskih klubov. Med njimi je bila najštevilčnejša seve-
da ekipa domačega Celulozarja (nastopilo jih je kar 35), ki  se je 
odlikovala tudi z odličnimi dosežki. Haris Ameti si je med mlajši-
mi dečki do 12 let priplaval eno zmago in eno drugo mesto, Nejc 
Zakšek tretje in sedmo mesto, Natalija Zbiljski drugo in četr-
to mesto, Matija Omerzel četrto in peto mesto, za presenečenje 
dneva pa je poskrbela 10-letna Ana-Lucija Bogdanovič, ki se je na 
50 m prsno zavihtela na tretje mesto. Štafeti 4 x 50 m prosto deč-
kov (Zakšek, Omerzel, Deržič, Ameti) in deklic (Zbiljski, Voljčan-
šek, Bogdanovič, Vodeb) sta zasedli četrto mesto. Ob tem so Pet-
ru Beriču in Jaroslavu Kovačiču podelili spominski plaketi, župan 
Franc Bogovič pa je obljubil gradnjo novega bazena. B.M.

Mednarodni hitropotezni šahovski turnir
V nekdanji krški Srednji tehniški šoli oziroma v nekdanjih delavni-
cah v soseščini so se 3. junija zbrali šahisti na mednarodnem hi-
tropoteznem šahovskem turnirju, ki ga je pripravil Šahovski klub 
Triglav Krško. Bele in črne figure je po plošči prestavljalo okoli 30 
šahistov iz Posavja, Novega mesta in sosednje Hrvaške. B.M. 

Drenov karate turnir
Tudi v okviru praznika KS Leskovec je Klub borilnih veščin Dren iz 
Leskovca 3. junija pripravil karate turnir za osnovnošolce, ki so 
se pomerili v katah posamezno in ekipno. Tekmovanja se je ude-
ležilo 75 karateistk in karateistov iz petih klubov: KK Brežice, KK 
Hypo iz Sevnice, KK Trebnje, KK Mislinja in domačega kluba Dren. 
V kategorijah posamezno sta KK Trebnje in KBV Dren osvojila po 
enajst medalj, KK Hypo deset, KK Brežice devet in KK Mislinja 
štiri medalje. V kategorijah ekipno so domači tekmovalci osvojili 
pet medalj, tekmovalci KK Brežice štiri, tekmovalci KK Hypo dve 
in tekmovalci KK Trebnje eno medaljo. B.M.

Zeleni festival Vrbovega Loga
Ob mednarodnem dnevu okolja in tednu gozdov je Zavod Vrbov 
Log v sodelovanju z Društvom ljubiteljev fotografije Krško, bre-
žiško območno enoto Zavoda za gozdove in Zvezo ekoloških gi-
banj 3. junija v krški Dvorani v parku ponovno pripravil Zeleni fe-
stival. Prireditev z okoljsko vsebino so letos posvetili drevesom. 
Ob tem so podelili nagrade najboljšim na fotografskem nateča-
ju Društva ljubiteljev fotografije Krško na temo “Drevesa-gozd”, 
na katerem je sodelovalo 63 slovenskih fotografov iz desetih klu-
bov. Sicer pa so med predavanji o drevesih zaigrale Mlade Stra-
žanke. B.M.

30 let z Jankom Avsenakom
Kulturno društvo Svoboda Brestanica je tudi v okviru praznika 
Krajevne skupnosti Brestanica 3. junija pripravilo prireditev z na-
slovom »Peli smo skupaj, 30 let z Jankom Avsenakom«. Zborov-

sko petje v krški občini je z njim tesno povezano, saj se je preda-
jal glasbi kot pevec in zborovodja. V lanskem letu je Moški pevski 
zbor Brestanica praznoval biserni jubilej, letos pa z njimi praznu-
je tudi Janko Avsenak, ki zborovodsko palico uporablja že od leta 
1976. V programu, ki ga je povezovala Vidka Kuselj, so se pred-
stavili še Stanka Macur, Vokalna skupina Solzice, Vinogradniški ok-
tet iz Šentjerneja in senovska folklorna skupina. M.K.M.

“Imejmo se fajn na Vihrah”
Društvo ljudski pevci Pšenični klas Vihre je 3. junija v tamkajš-
njem gasilskem domu pripravilo večer z naslovom “Imejmo se 

fajn na Vihrah”. Dvorana gasilskega doma je bila kar premajh-
na za vse, ki so želeli prisluhniti in si ogledati nastope številnih 
pevskih, glasbenih in plesnih skupin. Poleg domačega Pšeničnega 
klasa so nastopili še: Mateja in Jerneja Žarn, Bučenski ramplači, 
ljudske pevke Žejno, Dušice iz Podbočja, KUD Rudar Glogovac iz 
Hrvaške, ljudski pevci Ajda, Mlade Stražanke in Roženkravti Buč-
ka. Večer so vsi nastopajoči zaključili s skupno pesmijo. P.P. 

Kolesarski vikend KK Olimp
Kolesarski klub Olimp Krško je 3. in 4. junija organiziral kolesar-
ski vikend. Prvi dan so izvedli drugi kronometer za pokal Slovenije 
in pokal občine Krško. Med 120 kolesarji se je tekmovanja udele-

žilo tudi sedem kolesarjev in ena kolesarka domačega kluba. Naj-
boljši je bil Rok Grilc, ki je bil med amaterji A drugi, prvič pa je 
za pokal Slovenije tekmovala tudi najmlajša članica KK Olimp 14-
letna Lorna Pevec in zasedla osmo mesto. V tekmovanju za pokal 
občine Krško je med ženskami zmagala ravno Pevčeva, med ama-
terji A Grilc pred bratoma Somunčič, v kategoriji masters A Simon 
Krejan iz RKD Krško, v kategoriji masters B pa Alojz Levičar iz KK 
Šprikla Krško. Naslednji dan je KK Olimp organiziral še drugi ma-
raton po občini Krško, na katerem je bil najhitrejši Rok Grilc, ki 
je progo prevozil v dveh urah in petih minutah. P.P.

Kvalifikacije za kadetsko rokometno EP
V športni dvorani pri Srednji šoli Krško je od 2. do 4. junija po-
tekal kvalifikacijski turnir za letošnje kadetsko evropsko prven-
stvo v rokometu. Za dve mesti na prvenstvu so se pomerile re-
prezentance Rusije, Italije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. 
Za domačine sta nastopila tudi dva Atomova rokometaša, in sicer 
Tomislav Slamar in Blaž Šalamon. Slovenci so najprej z 29:19 pre-
magali Bosno in Hercegovino, nato z 31:31 remizirali z Italijani, 
zadnji dan pa v poslastici tridnevnega turnirja premagali Rusijo s 
30:29. Ker so Rusi pred tem zmagali obe tekmi, sta se na kadet-
sko evropsko rokometno prvenstvo, ki bo potekalo v Estoniji, uvr-
stili ekipi Slovenije in Rusije. R.S.

Kasaške dirke na Bregah
Na hipodromu na Bregah so se 4. junija v organizaciji Konjeniške-
ga kluba Posavje že tradicionalno pomerili najboljši slovenski kasa-
či. Letošnja šesta dirka je na 1600-metrsko stezo privabila lastnike 

kar 88 konj iz vseh sloven-
skih klubov, tekmovanje pa 
si je ogledalo okoli 800 gle-
dalcev. V oblačnem in spre-
menljivem vremenu so bili 
doseženi zelo dobri rezul-
tati, padel pa je tudi rekord 
hipodroma Brege s kilometr-
skim časom 1:14,6, ki ga je 
na vajetih francoskega voz-
nika dosegla kobila Stella 
Noble iz Šentjerneja. S.M.

Člani ŠTD Balance s krško podžupanjo Ano Somrak in videmskim 
župnikom Mitjo Markovičem pred odhodom na maraton

Starši so si z zanimanjem ogledali, kako bo potekal pouk v 
učilnici na prostem

Zakonca Šribar (spodaj) z udeleženci kolonije in obema 
županoma

Ljudski pevci Roženkravt

Brestaniški zbor in Janko Avsenak 

Ljudski pevci Pšenični klas Vihre

Na štartu maratona po občini Krško

Uroš Bernardič (KK Posavje)

Praznik občine Krško 2006 s(m)o občanke in občani obeležili 
kar z okoli 60 raznovrstnimi prireditvami v času od 26. maja 
do 11. junija. O začetnih prazničnih prireditvah smo poroča-
li že v prejšnji številki Posavskega obzornika, tokrat pa na-
daljujemo s pregledom prazničnega dogajanja. Ur.
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»Solze« Silvana Omerzuja
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici 
na Krki je na ogled razstava Silvana Omerzuja z naslovom »Sol-
ze«. Omerzu, po rodu Brestaničan, je znan predvsem kot lutkovni 
scenograf in tudi za tokratno razstavo v nekdaj posvečenem pros-

toru cisterijanskega samostana oz. v cerkvi je postavil na ogled 
15 leseno-papirnatih »jokajočih« lutk. Dr. Jure Mikuž, ki je na 
otvoritvi predstavil avtorja, meni, da si je potrebno razstavo za 
popolno doživetje ogledati povsem v samoti, saj so »solze izraz 
strahu pred smrtjo«. Omerzu je sicer razstavljal že na 25 samo-
stojnih in 36 skupinskih razstavah ter soustvaril 19 predstav. Za 
svoje delo je prejel devet mednarodnih in pet nagrad v Sloveni-
ji, med drugim letos tudi nagrado Prešernovega sklada. Razstava 
»Solze« bo odprta vse do 3. septembra. P.P.

Silvan Omerzu, dr. Jure Mikuž in direktor kostanjeviške 
galerije Bojan Božič

KD LESKOVEC V BERLINU - Člani Kulturnega društva 
Leskovec so konec maja gostovali v Berlinu, kjer so 
se tamkaj živečim Slovencem predstavili z gledališko 
predstavo »Štirje letni časi« avtorja Vinka Möderndorferja. 
Leskovčani so se na pot podali na povabilo Izidorja 
Pečovnika – Dorija in Slovenske katoliške skupnosti v 
Berlinu, z njimi pa sta bila tudi župan in podžupanja občine 
Krško Franc Bogovič in Ana Somrak. P.P.

ANSAMBEL OCVIRK Z NOVO ZGOŠČENKO - Ansambel Franca 
Ocvirka iz Sevnice deluje že polnih 22 let. Pred kratkim 
so v samozaložbi izdali novo zgoščenko z naslovom 
Nepozabna ljubezen. Na njej je deset skladb, katerih 
avtor je Franci Ocvirk, tri pa so narodbe priredbe. 
Nedavno so se vrnili z gostovanja v Berlinu, kjer so 
gostovali z igralsko skupino iz Leskovca. Zasedeni so že 
več mesecev vnaprej, med drugim gredo tudi na festival v 
Lenart in Graško goro. B.O.

S pesmijo pomagajo graditi 
mostove sožitja in prijateljstva
BREŽICE - Mešani pevski zbor KUD Brežice je bil le-
tošnji gostitelj štirih pobratenih zborov, kamor se že 
34 let tradicionalno umeščajo: domači zbor, 55 let-
ni MePZ DPD Svoboda Stražišče pri Kranju, skoraj že 
100-letni MePZ Zarja Železna Kaplja in malodane 120 
- letni MPZ Vasilij Mirk Prosek – Kontovel. Vsi zbo-
ri tvorijo mogočno ubrano pevsko Štiriperesno dete-
ljico, ki je publiko posamično in skupno počastila s 
koncertnim programom slovenskih narodnih pesmi.

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti med govorom

BREŽICE - V brežiški vrtec Mavrica je v letošnjem šolskem obdobju 2005/2006 vključenih 
preko 300 otrok v 14 oddelkih, ki jih zaznamujejo imena kot so Žogice, Zvezdice, Palčki, 
Lisjaki in lisičke, Lunice, Medvedki, Škratki, Delfini, Slončki, Muce, Avtomobili, Ježki, 
Želvice in Bonbončki. Otroci, ki so septembra prestopili prag vrtca in so bili razdeljeni 
v skupine, so si imena izbrali sami, zato ni nujno, da so vsako leto enaka. Že na začetku 
pa so se tudi dogovorili, kakor je povedala ravnateljica Ana Kupina, da bodo skozi celo 
obdobje prav posebej pozorni v medsebojnih odnosih in komunikaciji. Kakor vsako leto, 
pa so tudi letos sklenili, da bodo pripravili zaključno prireditev. Ta je potekala minuli 
petek ter so jo poimenovali Igrajmo se skupaj, kar pomeni, da so na dvoriščni prostor vrtca 
povabili tudi starše, ki se radi vključujejo v vse aktivnosti, ki jih vrtec organizira. M.K.M.

“Dobre vesti” 
na Senovem
SENOVO - Že peto leto je se-
novska osnovna šola aktiv-
na članica mednarodne skupi-
ne UNESCO šol in se vključuje 
v projekt Korenine in krila. Le-
tošnje šolsko leto so nosilci 
UNESCO projekta Dobre vesti 
iz našega kraja, šole..., ki je 
potekalo tako, da so si učenci 
slovenskih šol, ki so v projek-
tu sodelovali, med sabo dopiso-
vali in si izmenjevali najrazlič-
nejše literarne prispevke ter se 
na spletnem časopisu sprotno 
predstavljali tudi širše. Senov-
ska projektna skupina, ki jo je 
vodila Irena Škoberne, je aktiv-
no delovala v okviru literarne-
ga krožka, vanjo pa se je vklju-
čilo petnajst učencev. Šole 
utrjujejo vezi z medsebojnimi 
srečanji in že drugo leto so za-
ključno prireditev pripravili na 
Senovem, kamor so prispele 
tudi ostale udeleženke Unes-
co šol – mariborski OŠ Tabor 1 
in 2, ljubljanske OŠ Poljane, 
Hinka Smrekarja, Ledina, Kose-
ze in Rodica, iz Celja, Griž, Pi-
šec ter Bizeljskega. Petkovega 
celodnevnega zaključnega sre-
čanja se je tako udeležilo de-
vetdeset učencev in njihovih 
mentorjev, gostitelji pa so jim 
pripravili prisrčno dobrodošli-
co s kulturnim programom, jih 
popeljali na ogled Senovega in 
okolice ter organizirali najraz-
ličnejše delavnice. M.K.M.

Za vse ni enotne šablone
KRŠKO - Društvo „Sonček“ Posavje s sedežem v Krškem 
je v okviru prireditev ob krškem občinskem prazniku 
pripravilo okroglo mizo na temo „Vključevanje tukaj in 
zdaj“  ter povabilo k sodelovanju najrazličnejše strokov-
ne delavce, da osvetlijo problematiko otrok in mlado-
stnikov, ki imajo zakonsko pravico, da se usposabljajo in 
izobražujejo v svojem okolju, da so skupaj z generacija-
mi vrstnikov v isti vzgojni ali izobraževalni ustanovi. 

V razpravo so se tako vključi-
li predstavniki brežiškega vrtca 
in šole, dobovske, velikodolin-
ske, leskovške in krške osnovne 
šole ter osnovne šole dr. Mihaj-
la Rostoharja, krške glasbene 
šole, brežiške ekonomske šole 
ter sevniškega Centra za social-
no delo. Njihova skupna nit po-
govora je bila, da imajo sicer 
pozitivne izkušnje z vključe-
vanjem otrok, ki imajo poseb-
ne potrebe, vendar pa je za-
kon preveč splošen in zahteva 
takojšnjo prilagoditev za ose-
be, ki imajo najrazličnejše po-
trebe, učitelji oz. strokovni de-
lavci pa ne morejo tako hitro 

pridobiti potrebnih znanj. Tako 
imajo težave že s premagova-
njem arhitektonskih ovir, kar 
pa je še najmanjši problem, ali 
pa celo velik, saj niti sanitari-
je niso prilagojene invalidom. 
Polno sodelovanje s starši je 
potrebno tudi pri načrtovanju 
ekskurzij, športnih dni in po-
dobno. Nemočne se počutijo 
pri različnih boleznih npr. epi-
leptičnih napadih, sladkorni, 
pri gluhih učencih, medtem, 
ko pri slepih ne vedo, na kak-
šen način poučevati. V prime-
ru, ko ima otrok težko dušev-
no motnjo, pa ne vidijo rešitve 
v tem, da se takega učenca 

vključi v normalen učni pro-
ces, saj s tem ovira ostale. Tudi 
pri vključevanju k pouku glasbe 
stvari niso dorečene, saj se od 
bodočih učencev zahteva, da 
mora imeti otrok psihofizične 
sposobnosti.

Predsednik Zveze Sonček Jože 
Primožič se s takšnimi „straho-
vi“ nikakor ni strinjal in je pou-
daril, da je potrebna samo vo-
lja, da se stvari postavijo na 
svoje mesto in da morajo ime-
ti osebe s posebnimi potreba-
mi pravico pridobivanja vmeš-
čanja in odzivanja v svojem 
okolju, da si le na tak način 

zgradijo samozavest. Tudi star-
ši, ki so se vključili v razpravo, 
niso bili enotnega mnenja, eni 
so se zavzemali za izobraževa-
nje v šoli z rednim učnim pro-
cesom, drugi pa so zagovarjali 
učni proces s prilagojenim pro-
gramom. Vsi pa so si bili eno-
tni, da se lahko s človeškim od-
nosom, pogovorom, toleranco 
in kompromisi naredi vse in da 
je potrebno osebe s posebnimi 
potrebami jemati individualno. 
Treba jim je prisluhniti, vklju-
čiti domače in tudi okolico mo-
tivirati, da jih sprejme v svo-
jo sredino. 

M.K.M.

Večer poezije in glasbe
ARTIČE - Ob prebiranju poezije so lastovke posedale 
po slamnatih strehah, ko se je minulo soboto na Ba-
novi domačiji v Artičah pričel kulturni dogodek Kul-
turnega društva Žarek iz Brežic. 

Roman Gašperin z Jesenic na Gorenjskem je v idilično okolje trav-
natega dvorišča recitiral pesmi Srečka Kosovela, zatem so se pred-
stavili tudi člani domačega društva Dragica Dani, Franc Živič, Tomaž 
Tomše, Breda Videnič Kuplenik, Janez Bršec, Urška Skalicky, Rudi 
Stopar, Anita Pegam, Jožef Pirš in Drago Pirman. Z bližnjega ribni-
ka se je oglašal žabji orkester, ko so zapeli povabljeni Žarki iz To-
mišlja na Gorenjskem in pri obiskovalcih izvabili prijetne občutke. 
Tudi Črt Škodlar, režiser, glasbenik ter vsestranski umetnik je oboga-
til prireditveno dogajanje, ko je z najrazličnejšimi dovtipi in celo z 
igranjem na sintetizator spremljal prepevanje  Anite Pegam, ki se je 
preizkusila s francoskim šansonom. Dolgoletno sodelovanje z umet-
niki s Hrvaške je tudi tokrat obrodilo sodelovanje, saj sta v tišino 
večera nastopila igralec Anđelko Petric in pesnica Mirjana Bobanac. 

Vrhunec prireditve pa sta bili podeljeni Kosovelovi nagradi, ki sta 
ju prejeli Natja Jenko Sunčič, kot zaslužna članica društva ter 
Stanka Hrastelj kot literatka s širšega slovenskega področja. O Na-
tji so poudarili, da ni le novinarka, voditeljica, poročevalka, pisa-
teljica, pesnica, kolumnistka, pač pa tudi družinski človek, ki svo-
je drage vedno postavlja na prvo mesto. O Stanki pa so zapisali, 
da je ime, ki postaja iz dneva v dan bolj prepoznavno v umetni-
ških krogih, da izpod njenega peresa vrejo pesmi, razmišljanja ali 
spremne besede, da „ničemur nisem zavezana, razen besedam, ki 
jih polagam...“. Ko je voditeljica Sonja Žibert povabila k nadalje-
vanju večera ob klepetu, je nad Artičami že poležavala tema, tudi 
netopirji so se z občutkom spreletavali med prižgane svetilke. 

M. Kalčič Mirtič

34. praznik pevske Štiriperesne 
deteljice je počastil minister 
za kulturo dr. Vasko Simoni-
ti, ki je v slavnostnem nagovo-
ru lirično opisal, da štiriperes-
na deteljica za številne pomeni 
simbol sreče, njeni štirje listki 
v obliki srca pa bi lahko pome-
nili simbol ljubezni, medseboj-
na ljubezen pa je tudi temelj-
ni pogoj za srečo. Kajti, kot je 
dejal, peti za mir, prepevati za 
pravice, sožitje, za svetlo pri-
hodnost vseh narodov, pome-
ni prinašati srečo, prepevati v 
skupini pa pomeni medseboj-
no se razumeti, misliti in se 

vsebinsko ujemati. Spomnil je, 
da imamo Slovenci izredno dol-
go tradicijo zborovskega pet-
ja, glasbena kultura pa je ime-
la visoko in kvalitetno raven že 
v srednjem veku, skozi čas pa 
se je le-ta odražala v cerkve-
ni, posvetni, umetni in narodni 
pesmi, zapeti enoglasno, dvo-
glasno, večglasno, saj je peta 
beseda izraz čustva in človeko-
ve intime in izgrajuje narodo-
vo samozavest. Spomnil je, da 
Zveza slovenskih pevskih dru-
štev sega v leto 1922,  iz ka-
tere se je oblikovala cela vrsto 
odličnih zborov, ki manifestira-
jo svoja delovanja v Celju, Ma-
riboru, do zborovanja vseh slo-
venskih in zamejskih zborov v  
Stični, kjer se združuje cel slo-
venski prostor. Z obžalovanjem 
je poudaril kratenje pravic za-
mejskim Slovencem, kar naj-
bolj občutijo koroški in tržaški 
Slovenci ter priporočil, naj nas 
novi časi polnijo z optimizmom 
in ob koncu dal priznanje orga-
nizatorjem teh srečanj.
Če doslej ob srečanjih nikoli ni 
manjkal noben list na deteljici, 
kljub temu, da so se menjavali 

pevci in zborovodje, na koncer-
tu ni manjkal niti prvi list do-
mačega zbora, njen ustanovi-
telj Franc Baškovič. Manjkala 
ni niti vodja Območnega sklada 
za kulturne dejavnosti Simona 
Rožman Strnad, ki je kot sred-
nješolka prav tako dajala svoj 
glas domačemu zboru.
Pozdravne besede so še name-
nili predsednik zbora gostitelja 
Janez Avšič, podžupan Železne 
Kaplje Engelbert Ojster in Bru-
no Rupel iz Prosek - Kontovela, 
ki je bil pred 34 leti »glasni« 
pobudnik, da bi se pevci vseh 
štirih zborov pobratili, skom-

ponirali štiriperesno deteljico 
in priredili vsakoletni koncert 
v kraju enega od zborov ter že 
napovedal skupni koncert na-
slednje leto pri njih ob 120-let-
nici pevcev »Vasilija Mirka«.
Brežiški župan Ivan Molan je 
izrazil ponos nad pestro ama-
tersko kulturo v občini, zlasti 
na pevce, ki so brez dvoma v 
ospredju , saj ni kraja, kjer ne 
bi deloval vsaj en pevski zbor 
in je zaželel, da bi štiriperesna 
deteljica doživela še vrsto po-
novitev. V duhu pesmi, ki zdru-
žuje in plemeniti, je program 
povezovala prof. Elizabeta Kri-
žanić.    N. Jenko S
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Lokalno partnerstvo v občini Brežice

Zdravje naše in prihodnjih generacij ter čistost okolja sta najvišji vrednoti. To je 
osnovno vodilo vodstvenega odbora Brežice! 

V tem se tudi v celoti strinjamo s Civilno iniciativo Globoko, številne druge informacije, ki jih širi, 
pa niso točne, zato navajamo iz strokovnih virov pridobljene podatke in dejstva.

1. V odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov bo odloženih največ 17.500 m3 odpad-
kov. Celoten kompleks odlagališča bo velik kot nogometno igrišče, globoko približno 10 metrov.  
Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je po zakonu namenjeno le vsem slovenskim 
tovrstnim odpadkom. Uvoz odpadkov iz drugih držav ni dovoljen. V Sloveniji še ni sprejeta odločitev o 
novem bloku ali o novi jedrski elektrarni niti o podaljšanju življenjske dobe obstoječe elektrarne. 
Lokacija v Globokem je le ena od možnih, in ne določena lokacija.

2. Govorice, da so v jaške v Dečnem selu odloženi tudi radioaktivni odpadki, preverja Agencija 
za radioaktivne odpadke (ARAO). Doslej je agencija zbrala vse odgovore pristojnih organiza-
cij, razen enega. Odgovori kažejo, da v Dečnem selu ni radioaktivnih odpadkov. Zbrani od-
govori so vsem občanom na voljo na vpogled na KS Globoko. V kratkem bodo javno predstav-
ljeni.

3. Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov mora biti zgrajeno tako, da ne bo imelo no-
benih vplivov na ljudi in okolje. V odlagališču in njegovi okolici bodo za nadzor varnosti ves čas 
njegovega obratovanja izvajane meritve sevanja.  

4. Številni primeri v svetu kažejo, da lahko tudi objekt, kot je odlagališče nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov, omogoči razvoj kraja. Tak primer so tudi odlagališča v Španiji in Franciji. Lokal-
na skupnost, ki je bila v zatonu, se je začela po umestitvi odlagališča razvijati. Začela se je ob-
nova kraja, odprla so se nova delovna mesta, cene nepremičnin so zato celo narasle. 

5. Lokalno partnerstvo občini omogoča v naslednjih treh letih pridobiti številne podatke in študije, 
ki so zelo drage in je do njih sicer težko priti. In to ne glede na končni izid sodelovanja z ARAO! 
Na primer:
• Onkološki inštitut bo predvidoma do avgusta izdelal študijo o pogostosti različnih obolenj, 

predvsem raka, na območju krajevne skupnosti Globoko in občine
• terenske raziskave bodo dale podatke o okolju, uporabne za sadjarje, ekološke kmetoval-

ce, lovce,…
• narejene bodo meritve radioaktivnosti sadja
• predstavitve o lastnostih odlagališča in radioaktivnih odpadkov, ki so že desetletja v naši bli-

žini v jedrski elektrarni Krško, bi utegnile biti zanimive za marsikaterega občana

6. Ni res, da radioaktivnih odpadkov ni možno dolgoročno varno odložiti! V svetu je v 50 državah 
približno 110 takih odlagališč in še nikjer ni prišlo do ekološke nesreče. V odlagališču nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov se nič ne dogaja; le radioaktivnost odpadkov pojema do njihove 
končne neradioaktivnosti.   

7. Lokalno partnerstvo je za nas, občane, najboljša možnost, da pravočasno pridobimo vse po-
membne informacije ter da z ARAO in občino ves čas enakovredno soodločamo o vseh vpraša-
njih, povezanih z izbiro lokacije odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 

Če sedaj prekinemo lokalno partnerstvo, sicer še vedno lahko izražamo zahteve in dajemo 
pobude na druge načine, vendar so te možnosti v primerjavi z delovanjem v okviru lokalne-
ga partnerstva manjše. Kako bomo na primer vplivali na dogajanje v sosednji občini, ker je to 
omogočeno le po predpisanem postopku preko vodstvenega odbora?

Postopek za pridobivanje soglasja javnosti za umeščanje takega odlagališča traja vsaj 3 leta. 
Imamo torej čas pridobiti informacije in jih umirjeno in trezno preučiti.  Raziskave terena 
niso škodljive in o ničemer ne odločajo. Odločili se bomo skupaj čez tri leta in naša odlo-
čitev bo veljala za vse. Ta zagotovila imamo. 

Ponovno vabimo Civilno iniciativo, da se nam pridruži v prizadevanju za skupno dobro KS. 

VODSTVENI ODBOR BREŽICE
 Stane Preskar, predsednik

Odgovor vodstvenega odbora Brežice na dopis civilne iniciative Globoko

Izvedbo terenskih raziskav odobrava več kot polovica občanov 

Rezultati javnomnenjske ankete, ki je bila 23. in 24. maja 2006 izvedena v Občini Brežice, na 
območju KS Globoko pa ojačana s predstavniki vseh dosegljivih gospodinjstev, kažejo, da 
javnost večinsko soglaša, da se na območju peskokopa in glinokopa v Globokem izvede ge-
ološke RAZISKAVE o primernosti lokacije za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov, POD POGOJEM, da bodo o morebitni izgradnji odlagališča kasneje odloča-
li občani občine Brežice na referendumu. 
Z izvedbo raziskav se strinja 57,3 % prebivalcev občine Brežice. 
Ko je bilo anketirancem, ki se ne strinjajo, razloženo, da bo lokalna skupnost za čas izvajanja 
terenskih raziskav prejela nadomestilo, se je na nivoju občine z izvedbo raziskav strinjalo do-
datnih 2,5 % anketiranih. To pomeni, da izvedbo raziskav na območju občine odobrava 59,7 % 
prebivalcev v občini Brežice.

»Da bi glasba ostala naša 
lepa vsakdanjost!«
BREŽICE - To so zaključne besede ravnatelja Glasbene šole Brežice Dragutina Križanića, ki jih je spregovoril ob 
jubilejnem koncertu, ki so ga pripravili profesorji in učenci šole ob 60-letnici delovanja šole. Dokaz, da si je bre-
žiška Glasbena šola skozi šest desetletij plodnega ustvarjalnega dela prislužila pozornost, spoštovanje in zahvalo, 
pa je bila prenapolnjena Viteška dvorana Posavskega muzeja ter hkrati trenutek, ko so profesorji s ponosom po-
kazali veselje, v kakšni šoli in kolektivu vzgajajo, učenci, kje rastejo kot glasbeniki in ljudje in nenazadnje, kako 
dobro, lepo je biti v takšnem trenutku ravnatelj tako uspešnega zavoda, kljub temu, da ni bilo vedno lahko, saj 
so številne obeležitve obletnice nalagale veliko dodatnega dela, a so zmogli, ker jih povezuje lepota.

60 let delovanja Lovske 
družine Dobova
DOBOVA -  Člani Lovske družine Dobova, ki je bila uradno 
ustanovljena leta 1946, so minulo soboto slovesno obele-
žili 60 – letnico delovanja. Kot je povedal starešina Zvo-
ne Pavlin, so v dolgih desetletjih v svojem okolju opravi-
li ogromno dela in so z gospodarjenjem v lovski družini v 
preteklosti zadovoljni, vsekakor pa imajo tudi veliko na-
črtov za prihodnost, seveda v skladu z možnostmi. 

Lovska družina Dobova, ki trenutno šteje 54 članov, deluje na ob-
močju lovišča, v katerem se nahajajo predvsem fazani, jerebi-
ce, zajci, srnjad, in obsega 2258 hektarov. Med poglavitne prido-
bitve v delovanju družine prištevajo predvsem izgradnjo lastnega 
lovskega doma v 80. letih 20. stoletja, v katerega je bilo vloženih 
okoli 8.000 ur prostovoljnega dela. Kmalu za tem so zgradili tudi 
strelišče za tekmovanja v streljanju na glinaste golobe, leta 1997 
so asfaltirali pot do lovskega doma. Prav prostovoljno delo pa je 
tisti pomemben in nezanemarljiv dejavnik, ki krepi delovanje lov-
ske družine. Da so vseskozi aktivni, dokazujejo tudi z vsakoletni-

mi udeležbami na tekmovanjih v streljanju z zračno puško na gli-
naste golobe, svojo kulturno žilico in veselje do glasbe pa izražajo 
skozi skupino uspešnih rogistov, ki deluje že od leta 1993 in je na 
lanskoletnem mednarodnem tekmovanju osvojila zlato odličje. Na 
divjad pa ne pozabijo tudi v zimskih mesecih, saj pridno obdelu-
jejo nekaj zemljišča in tako priskrbijo hrano. »V prihodnosti želi-
mo nadaljevati z dolgoletno tradicijo gojitve divjadi, krepiti sti-
ke s sosednjimi družinami in predvsem ohranjati pravi lovski duh 
znotraj družine,« je še povedal starešina društva Zvone Pavlin, ki 
se ni pozabil zahvaliti večkratnemu donatorju društva Francu Pol-
oviču starejšemu in pozdraviti najstarejšega člana družine 85-let-
nega Ivana Curhaleka z Mosteca, ki je vstopil v LD leta 1947. Na 
praznovanju so bili prisotni tudi minister za gospodarstvo Andrej 
Vizjak, brežiški župan Ivan Molan, predsednik lovske zveze Slove-
nije Bogdan Mahne in urednik revije Lovec Boris Leskovic. Ob tej 
priložnosti pa so odprli tudi razstavo del »Društva likovnikov Do-
bova«, ki je tematsko vezana na lov in divjad.

 P. Brenčič  

Zaradi slabega vremena sta bili svečanost in družabno 
srečanje (na sliki) v dobovskem prosvetnem domu.

Prejemniki priznanj in profesorji Glasbene šole Brežice. Foto: Foto 
Rožman, Brežice.

Prof. Dragutin Križanić je naj-
prej spomnil na zametke, ko 
je kultura 1946 zače-
la dvigovati glavo in je 
vzcvetela po petih le-
tih teme, ki je divja-
la po svetu in današ-
nje šole, ko se je tudi 
porodila ideja o usta-
novitvi glasbene šole 
v Brežicah:« Gospod 
Demšar, takratni rav-
natelj brežiške gimna-
zije, je okoli sebe zbral 
nekaj brežiških entuzi-
astov, kajti v takratnih 
razmerah in pogojih 
je ideja lahko vzkli-
la sad le z veliko lju-
bezni. 26. septembra 
1946 se je zbrala mala 
skupina ljudi in dobila 
ustno soglasje gospo-
da Dernača, okrajne-
ga uradnika zadolže-
nega za šolstvo in kulturo na 
tem področju, da lahko usta-
novi glasbeno šolo v Brežicah. 
Med njimi je bil tudi gospod, 
katerega ime vedno izgovar-
jam s posebnim spoštovanjem, 
to je gospod Franc Baškovič, ki 
je tudi danes z nami. Polje kul-
ture je bilo široko, rodovitno, 
čisto, samo sejati in vzgajati je 
bilo treba. In ljudje so to po-
čeli, kajti polje otroške duše 
je tudi tako čisto, rodovitno in 
mehko, in tam je treba saditi, 
zalivati in pojiti, da bi poželi. 
Iz glasbe, kulture samo lepota 
izhaja. 60 let smo živeli z glas-
bo, za glasbo, ob glasbi, delali 
in živeli smo za človeka, vzga-
jali in delali na področju srca 
in duše. In uspeli smo, s podpo-
ro ustanovitelja in ljudi, ki so 
imeli občutek, da je treba kul-

turo podpirati, da je potrebno 
v kulturo vlagati in, ki so imeli 

občutek, da je kultura tista, ki 
nas identificira in priča o tem, 
kdo smo mi, kakšni smo, od kod 
prihajamo in kam gremo, kaj-
ti samo v kulturi smo tisto, kar 
smo, zato na področju kulture 
ne smemo dovoliti nobene glo-
balizacije. Moramo ljubiti in 
gojiti svoje in spoštovati druge 
in v teh različnostih iskati za-
dovoljstvo, iskati in ohranjati 
svojo identiteto, sebe v svetu 
pokazati s koraki ljudskih ple-
sov, sliko, glasbo, besedo, saj 
bomo samo tako ostali mi mi in 
preživeli v veliki družini evrop-
skih narodov. Zato me veseli, 
da smo tako uspešno gradili na-
ših 60 let, da ste podpirali naše 
poslanstvo. Želim si, da bi tako 
tudi nadaljevali – da bi otroci 
imeli interes za glasbeno šolo, 
da bi jih še dalje tako uspešno 

vzgajali ter da bi vsestransko 
skrbeli za splošno raven naše-

ga kulturnega življenja. Da bi 
glasba ostala naša lepa vsakda-
njost, ker samo z glasbo, s kul-
turo, bo človek ostal človeku 
človek.«

Vsem, ki so in podpirajo po-
slanstvo šole se je gotovo tež-
ko zahvaliti, vendar pa je slav-
nostni trenutek narekoval, da 
so priznanje jubilantke pode-
lili: Občini Brežice, kjer ima 
kultura svoj domicil, Francu 
Baškoviču za njegov temelj-
ni »da« šoli, za lepši jutri, pe-
dagoško delo in prijateljstvo, 
gostitelju koncertov šole Po-
savskemu muzeju in župniku 
Milanu Kšeli za nesebično dol-
goletno podporo in pomoč pri 
šolskih programih, predvsem 
pa za iskreno prijateljstvo. V 
imenu prejemnikov priznanj se 

je zahvalil Milan Kšela za izka-
zano pozornost, čestitko je iz-
razil z rekom, da kdor poje sla-
bo ne misli ter poudaril veselje 
in čast, da je lahko s slavljen-
ko in slavljenci in spomnil, da 
je bil Franc Baškovič dolga leta 
tudi organist v župniji. Sledi-
la so številna priznanja in če-
stitke, naj izpostavimo: župan 
Ivan Molan je obljubil rešitev 
šolske prostorske stiske, Flo-
rijan Bergant je v imenu Akti-
va ravnateljev Občine Brežice 
pohvalil lepo rastoči vrt, kjer 
rastejo skupna semena, saj so 
učenci skupni, Simona Rožman 
Strnad iz JS KD OE Brežice pa 
se je zahvalila za sodelovanje 
in sadove, ki jih trosijo. Poslu-
šalci, ki so se hranili s prefinje-
no izbranim koncertnim pro-
gramom, lahko potrdijo besede 
prof. Draga Gradiška, ravnate-
lja Glasbene šole Krško:« Toliko 
lepe glasbe, mi pa se gremo Ev-
rovizije, ko bi lahko denar po-
rabili za plemenite programe!«

Lepo glasbo so na glasbilih in z 
vokali po programih profesor-
jev oblikovali: Lara Rimac, Bar-
bara Ogorevc, Eva Marija Sto-
par, Tinka Budič, Žiga Škrabl, 
Tea Žmavčič, Maša Lukež, Kri-
stan Zidarič, Melisa Herakovič, 
Ingrid Molan, Maja Weiss, Katja 
Ogorevc, Martina Prosenik, Ma-
teja in Jerneja Žarn, Nika Ogo-
revc, Jožica Zupančič, Matjaž 
M. Kastelic, Kaja Galič, Mat-
jaž Prednič, Špela Troha, har-
monikarski orkester in Vokal-
na skupina Solzice. Povezovalni 
program je oblikovala Bernar-
da Žarn.

Natja Jenko Sunčič
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Krmeljski lutkarji na državnem srečanju

V Kranju je potekalo srečanje lutkovnih skupin Slovenije, ki so se ga 
udeležili tudi mladi lutkarji OŠ Krmelj, združeni v lutkovno skupi-
no Knapec.  Z igrico Vragolije Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika av-
torja Mikija Mustra in v priredbi ter pod mentorstvom Guste Mirt 
in Irene Logar so se najprej predstavili na območnem srečanju. Po 
uspešnem nastopu so se uvrstili na medobmočno srečanje lutkovnih 
skupin, od tu pa jih je po izboru najboljših pot pripeljala v Kranj, 
kjer se je zbralo 11 najboljših slovenskih lutkovnih skupin. 
Mladi lutkarji Ana Marie Starina, Simon Prosenik, Jure Berk, Ta-
nja Zaplatar, Živa Dobnik, Polona Stušek in Mateja Kopar so to-
krat navdušili s senčnimi lutkami in triki, ki jih ponujata svetloba 
in senca. Vseh sedem članov ekipe je v dvajsetminutni predstavi 
za paravanom imelo kar veliko dela, da je v akciji prepričalo gle-
dalce o neznosni poletni vročini, o popotovanju čez drn in strn, o 
podiranju hiše, o oživljanju glavnega junaka in o kopanju v dero-
či reki.  Dokazali so izvirnost, ustvarjalnost, kreativnost in različ-
ne možnosti animacije. Člani lutkovne skupine Knapec so učenci 7. 
razreda devetletke OŠ Krmelj. Delujejo že tri leta, za sabo pa ima-
jo kar nekaj uspešnih nastopov na domačem šolskem odru in drug-
je, saj so nastopali že v Krškem, Sevnici, Mokronogu, Trebnjem in 
Metliki. G.M.

25. junij, Dan 
državnosti
Slovenija je 25. junija 1991 po-
stala neodvisna in suverena dr-
žava. Še so sveži spomini na 
vojno, v kateri se je Teritorial-
na obramba uspešno uprla agre-
siji JLA in Sloveniji ter Sloven-

cem omogočila uresničitev stoletnih sanj o samostojni državi. 25. 
junija tako praznujemo najpomembnejši praznik, Dan državnosti.
OO LDS Sevnica, ob tej priložnosti čestita vsem državljankam in dr-
žavljanom Slovenije ob Dnevu državnosti z željo, da bi ga počasti-
li z udeležbo na  prireditvah širom države.
Liberalna demokracija Slovenije bo praznik obeležila na tradicio-
nalnem srečanju članic, članov, prijateljev in simpatizerjev Libe-
ralne demokracije Slovenije v nedeljo, 25. junija 2006, od 11. ure 
dalje v Mostu na Soči.
Osrednja proslava ob Dnevu državnosti v občini Sevnica bo v sredo, 
21. junija 2006, ob 20. uri v ATRIJU SEVNIŠKEGA GRADU.  Osred-
nja nit proslave bo samostojni tradicionalni koncert Godbe Sevnica 
z nagovorom župana in slavnostnega govornika Ernesta Breznikar-
ja, polkovnika Slovenske vojske v pokoju, ki je pred 15 leti  s svo-
jo osebnostjo, dejanji in kot načelnik Pokrajinskega štaba MSNZ za 
Posavje, dal pomemben delež pri osamosvojitvi Slovenije. 

Vljudno vabljeni !

IZ SVETNIŠKIH SKUPIN

Nadaljevanje izgradnje verige 
HE na spodnji Savi
Na sestanku se je sestala posebna komisija za spremljanje izgrad-
nje HE Blanca. Prisotni so bili tudi vsi člani posebne komisije za 
spremljanje izgradnje HE Boštanj. Predstavljen je bil pregled iz-
vedenih del in stanje po izgradnji infrastrukture ob HE Boštanj. 
Prisotni so se zavzeli za celovito dokončanje vseh infrastrukturnih 
ureditev in sanacijo poškodb, ki so nastale v času gradnje. V na-
daljevanju so člani komisije za spremljanje izgradnje HE Blanca 
ugotavljali, da še vedno niso sprejeti sklepi Vlade RS za financira-
nje infrastrukture, ki se je zahtevala ob sprejemu državnega lo-
kacijskega načrta. Komisija bo pozvala Občinski svet Občine Sev-
nica, da pozove Vlado RS, da je nujno potrebno sprejeti sklepe 
pred obravnavo programa infrastrukturnih ureditev, na katerega 
poda soglasje tudi Občinski svet Občine Sevnica. V postopku spre-
jemanja pa je državni lokacijski načrt za tretjo v verigi spodnje-
savskih elektrarn, HE Krško. Glede na to, da gre za prekrivanje 
vplivnih območij HE Blanca in HE Krško, je posebna komisija za 
spremljanje izgradnje HE Blanca preučila predlog DLN in ugotovi-
la, da niso v celoti upoštevane smernice, ki jih je podal Občinski 
svet Občine Sevnica. Kljub temu je komisija zavzela stališče, da 
naj Občinski svet poda pozitivno mnenje z nekaterimi pripomba-
mi. Predvsem so se zavzeli za prioritetno urejanje vseh ureditev 
na območju občine Sevnica že v času gradnje HE Blanca.   

Posledice lanskega neurja
Močno deževje v minulih dneh je v občini Sevnica ponovno povzroči-
lo nove nevšečnosti in poškodbe na mostovih in cestah, ki še niso do-
končno sanirane po lanskem neurju. Sprožili so se tudi novi zemelj-
ski plazovi. Občina skladno s programom sanacijskih ukrepov, ki ga je 
potrdila državna komisija, v skladu z dodeljenimi finančnimi sredstvi 
odpravlja posledice, prioritetno pa bo potrebno urediti tudi nekatere 
mostove. Ker je dokumentacija pripravljena, upamo na čimprejšnja 
soglasja odgovornih, izvedba pa bo v skladu s finančnimi možnostmi. 

Prestavitev osnutka zakona o 
prostorskem načrtovanju
Na povabilo Združenja občin Slovenije sta se predstavnika od-
delka za okolje in prostor Občine Sevnica udeležila predstavitve 
osnutka Zakona o prostorskem načrtovanju, katerega organizator 
je bilo Združenje občin Slovenije. Predstavitev osnutka Zakona 
so izvedli predstavniki Ministrstva za okolje in prostor pod vod-
stvom gospe Metke Černelč, generalne direktorice Direktorata za 
prostor. Pojasnili so, da sedaj veljavni Zakon o urejanju prostora 
ne sledi v celoti sodobnim spoznanjem na področju prostorskega 
načrtovanja, prav tako pa ne upošteva v celoti zahtev ki izhaja-
jo iz prava EU. Slabosti zakona se nanašajo predvsem na tri vse-
binske sklope; razmerja med različnimi prostorskimi akti in nji-
hovo vsebino, na postopke in roke njihovega sprejemanja in na 
vprašanja presoje njihove okoljske ustreznosti v okviru celovi-
te presoje vplivov na okolje. Predlagani osnutek zakona zatorej 
na novo ureja sistem in vsebine prostorskih aktov in sicer na dr-
žavnem, regionalnem in lokalnem nivoju, skrajšal in poenostavil 
naj bi postopke priprave in sprejemanja aktov, ustrezneje defini-
ra vlogo nosilcev urejanja prostora in vključevanje postopkov ce-
lovite presoje na okolje. Z uvedbo prostorskega informacijskega 
sistema, bo omogočen občinam brezplačen dostop do prostorskih 
informacij, ravno tako tudi posameznim nosilcem urejanja pros-
tora. Zakon bo urejal tudi opremljanje zemljišč za gradnjo, kar 
bo omogočilo hitrejšo in bolj učinkovito realizacijo načrtovanih 
prostorskih ureditev. Splošna ugotovitev udeležencev predstavit-
ve na kasnejši razpravi je bila, da je potrebno zagotoviti v po-
stopkih načrtovanja, usklajevanja in sprejemanja prostorskih ak-
tov aktivnejše vključevanje in sodelovanje občin.

Ureditev lokalne ceste Metni 
vrh-Padež
Občina Sevnica si je že dalj časa prizadevala za asfaltacijo maka-
damskega odseka lokalne ceste Metni vrh – Padež. Po končanem 
postopku razpisa je bila podpisana pogodba za izvajanje potreb-
nih del na omenjeni cesti. Predvidena je asfaltacija odseka v dol-
žini 1750 metrov. Na celotnem odseku je predvidena tudi izde-
lava muld in priključkov. Mulde za površinsko odvodnjavanje se 
bodo funkcionalno priključile na obstoječe elemente odvodnja-
vanja ali izpeljale na teren. Izvajalec del bo uveden v delo konec 
meseca junija, dokončati pa jih mora v roku dveh mesecev.  

Obisk predsednika državnega 
sveta in podelitev certifikata 
podjetju Siliko
Na povabilo župana Kristijana Janca je Občino Sevnico obiskal 
predsednik Državnega sveta RS Janez Sušnik. Župan mu je pred-

stavil delovanje občine in na-
črte za naprej. Pogovarjala sta 
se tudi o državnih projektih, ki 
potekajo v posavskem prosto-
ru. V nadaljevanju je bil pred-
sednik gost podjetja Siliko, 
ki je kot prvo v občini Sevni-
ca prejelo certifikat kakovosti 
ISO TS 16949. Certifikat je di-
rektorju Janezu Koprivcu po-
delil minister za gospodarstvo 
mag. Andrej Vizjak. Uspešne-
mu podjetju je za doprinos k 
gospodarskemu razvoju in za-
poslovanju ter podpori razvoja 
družbenega in kulturnega živ-
ljenja v občini Sevnica župan 
Kristijan Janc podelil listino 
Občine Sevnica.  

Okrogla miza o 
gospodarskih in 
socialnih reformah

Ob prazniku Občine Krško in 
desetletnici delovanja posav-
skega združenja seniorjev, je 
združenje pripravilo predava-
nje dr. Andreja Horvata, dr-
žavnega sekretarja Službe 
vlade RS za razvoj. Okrog 30 
prisotnim predstavnikom go-
spodarskega in političnega živ-
ljenja iz Posavja je predsta-
vil načrtovane gospodarske in 
socialne reforme v Sloveniji, 
ki sicer v javnosti zelo različ-
no odmevajo. Vlada je odlo-
čena doseči čim širši konsenz 
o določenih odprtih vprašanjih 
in z reformami dati Sloveniji 
nov gospodarski zagon. Odgo-
varjal je tudi na vprašanja po-
slušalcev. 

Splavarjenje po 
reki Savi

Župan Občine Radeče Franc Li-
poglavšek je na vožnjo s spla-
vom povabil predstavnike Ob-
čine Sevnica in podjetja Infra 
in tudi na ta način pokazal eno 
od možnosti turističnega raz-
voja ob izgradnji hidroelek-
trarn na spodnji Savi. 

Zaključek razpisa 

Občina Sevnica namenja iz 
svojega proračuna tudi sred-
stva za obnovo kulturnih spo-
menikov lokalnega pomena, 
ki niso v njeni lasti. Na jav-
ni razpis za dodelitev sredstev 
za te namene je prispelo se-
dem vlog, vlagatelji pa so po-
dali vloge za sofinanciranje v 
skupni višini dobrih 18 mio SIT. 
Komisija, pristojna za oceno 
vlog, bo ocenjevanje in dode-
litev sredstev v višini 6 mio SIT 
izvedla potem, ko bodo vlaga-
telji, ki niso oddali popolnih 
vlog, le-te dopolnili. 

Podelitev priznanj 

Na sevniškem gradu je v orga-
nizaciji OŠ Boštanj potekala 
podelitev zlatih priznanj Zavo-
da Republike Slovenije za šol-
stvo za območno enoto Novo 

ŠOPEK NAJBOLJŠIH - V poročni dvorani sevniškega gradu je župan Kristijan Janc v 
ponedeljek sprejel najbolj uspešne učenke in učence osnovnih šol v občini Sevnica ter 
Glasbene šole Sevnica ter se jim zahvalil za dobro učenje in številne uspehe na drugih 
področjih. Poleg priznanja in knjižnega darila bo vsem udeležencem srečanja ostala v 
spomin skupinska slika pred sevniškim gradom. Sv. M.

Šentjanž bogatejši za Tomanovo 
zbirko slik
ŠENTJANŽ - V soboto, 4.junija, so v prostorih Kulturnega 
doma v Šentjanžu odprli stalno razstavo del slikarja Veljka To-
mana. Zbirko štiriindvajsetih slik je kraju podaril častni kra-
jan KS Šentjanž, avtor več zgodovinskih del, soavtor zbornika 
»Šentjanž - 700 let«, Janez Kos. 

Kot dolgoletni arhivski in muzejski delavec je tudi na tem podro-
čju skušal vseskozi raziskovati in odkrivati kulturno ter zgodovin-
sko bogastvo svojih rodnih krajev. Zato je tudi njegovo zadnje 
dejanje, ki mu ga je omogočila zapuščina njegove tete Hilde Re-
povž le eno v nizu, ki sestavlja mozaik velikega človeka in Šent-
jančana, po duši in srcu, kot pravi sam. Veljko Toman, ki se po-
leg slikarstva posveča tudi restavratorstvu in konzervatorstvu, 
je tokrat svojo slikarsko izraznost posvetil Sevnici, Šentjanžu in 
drugim krajem Mirenske doline, pri nekaterih slikah pa je sode-
lovala tudi njegova hčerka, akademska slikarka Katarina Toman 

Kracina. Med slikami izstopajo tri tematske, za katere je Janez 
Kos dejal, da sta jih slikala skupaj z umetnikom: »Jaz z jezi-
kom, on pa s čopičem.« Prav te slike pa nas spominjajo na tri po-
membne dogodke iz lokalne zgodovine, na Šentjanž v času prve 
pisne omembe leta 1299, na junaški boj partizana Milana Majc-
na in na številne izgnance v času druge svetovne vojne.  Podobe, 
ujete na platno, bodo s svojo barvitostjo, pestrostjo, živahnim 
izrazom, ostrino slikarskega prikaza, krajinsko razgibanostjo, 
obogatile kulturno življenje Šentjanža in okoliških krajev. Pote-
zo šentjanškega rojaka je z odobravanjem pozdravil tudi sevni-
ški podžupan Rudi Bec. Slike bodo sčasoma našle svojo pot, saj 
bodo krožile tudi po okoliških krajih. 

Tekst in foto: Polona Brenčič

Veljko Toman in Janez Kos ob eni od upodobitev Šentjanža

mesto, ki zajema področje Do-
lenjske, Bele krajine in Posav-
ja. Mag. Stanka Preskar, pred-
stojnica Območne enote Novo 
mesto, je podelila devet zlatih 
priznanj osmim osnovnošolcem 
iz znanja angleščine in nemšči-
ne v letu 2006. Med dobitniki 
priznanj se je najbolj izkaza-
la Lucija Markošek, učenka OŠ 
Boštanj, ki je prejela zlati pri-
znanji iz obeh tujih jezikov.

Strokovno srečanje 
Zavoda Pelikan 
Karitas

V kulturnem domu na Razborju 
je v organizaciji Zavoda Peli-
kan-Karitas potekalo strokovno 
srečanje, ki se ga je udeleži-
lo preko 100 predstavnikov dr-
žavnih ustanov in civilne druž-
be. Razpravljali so o poteh k 
izboljšanju iz zasvojenosti ter 
se seznanili z različnimi meto-
dami in načini dela, saj ni eno-
stavnega odgovora, ki bi rešil 
probleme zasvojencev.

Akcija moja dežela – 
lepa in gostoljubna

Ocenjevalna komisija  Turi-
stične zveze občine Sevnica 
je v sklopu projekta Turistič-
ne zveze Slovenije »Moja de-
žela – lepa in gostoljubna« iz-
vedla   ocenjevanje najbolj 
urejenih in ekološko najbolj 
osveščenih krajev in osnovnih 
šol ter srednje šole v občini 
Sevnica. Komisija je pregleda-
la vsa središča krajevnih skup-
nosti ter  vse osnovne in sred-
njo šolo. Nad videnim so bile 
članice komisije  prijetno pre-
senečene. Vsepovsod je viden 
napredek pri urejanju okolja, 
kajti ljudje se čedalje bolj za-
vedajo, da je lepše in bolj pri-
jetno  živeti v urejenem oko-
lju. Najlepše urejeni kraji in 
šole se bodo uvrstili v Posavsko 
ocenjevanje.
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Pozitivno mnenje svetnikov k dopolnjenemu predlogu  
državnega lokacijskega načrta za HE Krško

KRŠKO - Svetniki so na izredni seji v četrtek, 8. junija 2006, podali pozitivno 
mnenje k dopolnjenemu predlogu  Državnega lokacijskega načrta za gradnjo hid-
roelektrarne Krško. Občinski svet je soglašal z obsegom upoštevanih smernic, ki 
jih je Občina Krško podala pred pričetkom priprave DLN in ugotovil, da so rešitve 
v skladu s predlaganimi prostorskimi ureditvami.

Občina Krško se je kot eden iz-
med nosilcev urejanja prosto-
ra od leta 2004 zavzemala za 
umestitev številnih vsebin in 
prostorskih rešitev. Uspela je 
z umestitvijo 80 % predlaganih 
smernic, med katerimi so v do-
polnjenemu predlogu upošteva-
ne tudi sledeče: 
- gradnja pločnika na Valva-

sorjevem nabrežju, s čimer 
bo zaradi povečanega pro-
meta zagotovljena promet-
na varnost,

- gradnja povezovalnega vo-
dovoda od vodovodnega si-
stema Rore do vodovodnega 
sistema Brestanica-Senovo. 
Za nemoteno oskrbo hidroe-
lektrarne Krško tako v času 
izgradnje, kot v času obra-
tovanja  in za zagotavljanje 
vodnih sistemov, se bo zgra-
dil priključni cevovod, ki bo 
imel tudi funkcijo povezoval-
nega cevovoda in bo potekal 
od povezovalnega voda in čr-
pališča Rore, preko novega 
mostu po levem bregu reke 
Save do vodovodnega siste-
ma Brestanica,

- izvedena bodo vzdrževalna 
dela lokalne ceste Bresta-
nica-Videm. Na območju že 
načrtovane rekonstrukcije 
propustov Zahoč in Sremič se 
predvideva razširitev vozišča 
ceste. Prav tako se razširi vo-
zišče ceste na ostalih propu-
stih in ožinah, ki danes pred-
stavljajo zožitve in ovirajo 
nemoteno odvijanje oseb-
nega dvosmernega prometa.  
V celotnem času gradnje ob-
jekta HE po cesti Brestanica-
Videm ne bo prometa za po-
trebe gradnje, ta bo potekal 
čez novi most in vzdolž trase 
obvoznice,

- za zaščito stanovanjske pozi-
dave pred hrupom, je ob Ce-
sti 4. julija predvidena ak-
tivna protihrupna zaščita. 
Postavljena bo protihrupna 
ograja med železnico in lo-
kalno cesto. Aktivna proti-

hrupna zaščita bo zgrajena 
tudi na območju Tovarniške 
ulice,

- upoštevana je tudi izgradnja 
kanalizacijskega omrežja za 
Šutno in Sotelsko,

- pešpot na levem bregu Save 
pod jezovno zgradbo se ure-
di kot večnamenska pot in 
kolesarska steza. Uredit-
ve predvidevajo preusmeri-
tev kolesarskega prometa na 
večnamensko pot na levem 
bregu Save skozi obstoječ 
podhod (pri stanovanjskih 
hiši Sotelsko 5) pod železni-

ško progo skozi novi  podhod-
prepust pod obvoznico, ki se 
nadalje navezuje na večna-
mensko pot na levem bre-
gu Save pod jezovno zgradbo 
do križišča v Tovarniški ulici, 
gorvodno pa poteka po novo-
načrtovanem mostu z mož-
nostjo priključitve po bermi 
na desni brežini reke Save 
ter podpornega zidu na ob-
močju Zatona vse do obsto-
ječega cestnega mostu,

- dostopi do vode bodo urejeni 
tudi na območju mestnega je-
dra Krškega, na desnem bre-
gu Save dolvodno od jezovne 
zgradbe. Ravno tako bodo na 
odsekih, kjer prostor to do-
pušča, urejene sprehajalne 
poti, na odseku, kjer pa je 
predviden zid, bo izvedena 
berma za dostop do vode, ki 
bo obložena s kamnom,

- zaradi umirjanja prometa na 
območju starega mestnega 

jedra Krško se, po izgradnji 
nove obvoznice, vozišče ob-
stoječe ceste (bodoče mest-
ne ceste) zoži, predvidijo se 
ukrepi za umirjanje prometa 
in ob vozišču uredijo parki-
rišča za potrebe mesta,

- HE Krško bo vzankana v ob-
stoječi 110 kV distribucijski 
daljnovod Brestanica-DES 
s priključnim 110 kV dvosi-
stemskim daljnovodom, ki 
bo na odseku od odkloplje-
nega stikališča v hidroelek-
trarni preko novega mostu 
na obvoznici do levega bre-

ga Save kabelske izvedbe, na 
preostalem delu pa prosto-
zračne izvedbe. 

Občina Krško v času usklajeva-
nja žal ni dosegla, da bi bile 
upoštevane vse smernice, ki 
jih je podala. Zato je sprejela 
še projektne pogoje s katerimi 
zahteva, da jo projektant pred 
izdelavo PGD-ja pozove k poda-
janju projektnih pogojev in kas-
nejših soglasij. 
Občina Krško je dosegla s pri-
stojnimi ministrstvi vendar-
le dosegla konsenz okoli naj-
bolj perečih zahtev o ureditvah 
v okviru DLN –ja. Zato je župan 
občinskemu svetu predlagal, da 
poda pozitivno mnenje k pred-
logu državnega lokacijskega na-
črta.  DLN naj bi Vlada RS spre-
jela še v tem mesecu, kar je 
osnova za začetek aktivnosti za 
izgradnjo tretje v verigi hidroe-
lektrarn na spodnji Savi.

Pozitivno mnenje 
k elaboratu za 
ustanovitev 
Fakultete za 
energetiko
MARIBOR - Strokovna komi-
sija Univerze v Mariboru, ki 
jo vodi prorektor prof. dr. 
Dušan Radonjič je na svo-
ji seji, 7. junija 2006, brez 
glasu proti, podala pozitivno 
mnenje k elaboratu za usta-
novitev Fakultete za ener-
getiko v Krškem in dislocira-
ne enote v Velenju.

Pozitivni sklep strokovne ko-
misije, omogoča, da bo Senat 
Univerze v Mariboru, predvido-
ma še v tem mesecu, na svoji 
seji obravnaval omenjeni ela-
borat, ga tudi sprejel in ga 
nato v sprejem poslal na Svet 
za visokošolstvo RS. 
Ob tem bo, v petek, 16. junija, 
na 5. seji delovne skupine za 
pripravo elaborata za ustano-
vitev Fakultete za energetiko, 
podpisana tudi pogodba med 
občino Krško, MO Velenje in 
mariborsko Univerzo o sodelo-
vanju pri projektu ustanavlja-
nja nove fakultete. S sklepom 
Senata in na osnovi podpisane 
pogodbe, Univerza sprejema 
nadaljnje postopke za umesti-
tev Fakultete za energetiko v 
slovenski visokošolski razisko-
valni program. 

2. občinsko srečanje ekip prve pomoči

KRŠKO - Občina Krško je skupaj z Zdravstvenim domom 
Krško drugič zapovrstjo pripravila srečanje pripadnikov 
Civilne zaščite iz sestave ekip prve pomoči na območ-
ju občine Krško. Kljub hladnemu in deževnemu vremenu 
se je srečanja  udeležilo 59 pripadnikov in pripadnic ekip 
prve pomoči,  ki so v preteklih letih končali 80-urni tečaj 
za reševalca. 

Poleg seznanitve z novostmi in obnavljanja obstoječega znanja je 
bil program dopolnjen tudi s postopki reševanja  utopljenca. V pre-
verjanju znanja so tekmovale 4 ekipe. Uspešen rezultat so pono-
vili gasilci iz  PGE Krško,  predvsem pa je za veliko presenečenje 
poskrbela prostovoljna ekipa prve pomoči pri Gasilski zvezi Krško. 
Obe ekipi sta si razdelili prvo mesto z enakim številom točk, 282 od 
300 možnih. Drugo mesto je dosegla nekoliko spremenjena ekipa 
Krško, tretja pa je bila, po stažu najmlajša, ekipa Kostanjevice.
Ob zaključku je podžupanja občine Krško Nuša Somrak poudarila 
pomen ohranjanja pripravljenosti na nevarnost posledic ob veli-
kih nesrečah ter  podelila priznanja in priložnostna darila, ki so jih 
skrbno izdelali varovanci  VDC Krško-Leskovec.  Prisrčnost, danes 
predvsem humanitarnih ekip namenjenih za delovanje na lokalni 
ravni, se je pokazala tudi v nadaljevanju ob družabnem srečanju. 

Drugo in deseto mesto za občino Krško na 
državnem prvenstvu „Kaj veš o prometu“

Po uspešnem občinskem tekmovanju „Kaj veš o prometu“, ki je 
11. maja potekalo v Leskovcu pri krškem, sta se zmagovalca Luka 
Vodlan in Nejc Kukovič v svojih tekmovalnih disciplinah udeležila 
15. državnega zaključnega tekmovanja „Kaj veš o prometu“, ki je 
potekalo 27. maja v Žalcu. Tekmovanje je bilo izvedeno po pra-
vilih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije. Najbolje uvrščeni učenci s predhodnih občinskih tek-
movanj so tekmovali: 1. v teoretičnem znanju s področja cestno-
prometnih predpisov, o opremi kolesa in kolesa z motorjem ter o 
etiki v cestnem prometu, 2. v spretnostni vožnji na poligonu in 3. 
v vožnji v javnem cestnem prometu. 

Najboljši trije v posamezni tekmovalni disciplini so prejeli me-
dalje ter praktične nagrade. Tako je Luka Vodlan iz Srednje šole 
Krško v tekmovanju s kolesom z motorjem osvojil drugo mesto 
ter prejel srebrno medaljo in praktično nagrado. Nejc Kukovič iz 
Osnovne šole XIV. divizije Senovo pa je v tekmovanju s kolesom 
osvojil deseto mesto. Doseženi rezultati so občanom občine Krško 
lahko v ponos in v spodbudo za še večja in intenzivnejša prizade-
vanja pri vzgoji naših učencev ter za splošno ozaveščanje udele-
žencev v cestnem prometu. Iskrene čestitke za dosežene rezul-
tate, hkrati pa javna zahvala mentorju Jožetu Bučarju iz Srednje 
šole Krško in mentorici Barbari Radi iz Osnovne šole Senovo ter 
vsem ostalim sodelujočim, ki so kakor koli prispevali k doseže-
nim rezultatom.

Kljub dobrim in spodbudnim rezultatom na tekmovanjih si želi-
mo še izboljšati prometno vzgojo na šolah s permanentno vzgo-
jo skozi celo šolsko leto in tako prispevati k večji varnosti v cest-
nem prometu.

Predsednik SPV CP pri Občini Krško 
Ivan Petrišič

Izgradnja nove telovadnice pri OŠ 
Jurija Dalmatina v Krškem
KRŠKO - V zadnjem obdobju se večkrat pojavljajo vprašanja svetnikov Občinske-
ga sveta, učencev osnovne šole Jurija Dalmatina Krško (OŠ JD Krško) in drugih, 
glede izgradnje telovadnice pri OŠJD Krško. Občina Krško v zvezi z njeno izgrad-
njo dejavno vodi aktivnosti v smeri nadaljnjega zagotavljanja prostorskih pogojev 
OŠJD Krško ter razvoja tekmovalnega in rekreativnega športa.

Že vrsto let se ugotavlja, da 
ima OŠ JD Krško premalo po-
kritih vadbenih površin za 
športno vzgojo, zato je bil ta 
problem izpostavljen kot ena 
od prvih prioritet tudi pri iz-
polnjevanju pogojev osnovnih 
šol za prehod na devetletno 
osnovno šolo. Celotno proble-
matiko izpolnjevanja pogojev 
za devetletno osnovno šolo s 
celovito analizo vseh osnov-
nih šol je obravnaval občinski 
svet občine Krško v letu 1999 
in sprejel tudi sklep o prijavi 
občine na razpis Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport, da-
nes Ministrstvo za šolstvo in 
šport (MŠŠ) za sofinanciranje 
investicij na področju osnov-
nega šolstva. Po sklepu OS je 
občina na razpis prijavila pre-
novo in dozidavo OŠ XIV. divi-
zije Senovo, prenovo stare-
ga Hotela Sremič za potrebe 
Glasbene šole Krško in izgrad-
njo telovadnice ob OŠ JD Kr-
ško. Glede na normative je 
bila telovadnica pri OŠ predvi-
dena za sofinanciranje za po-
vršino 525 m2, upoštevaje pla-
niranih 32 oddelkov šole.  

Na osnovi prijave na razpis je 
MŠŠ pripravilo prioritetni vrst-
ni red, po katerem je OŠ Se-
novo dosegla 128. mesto, OŠ 
JD Krško 251. mesto med 282 
osnovnimi šolami in Glasbena 
šola 1. mesto še z nekaterimi 
drugimi glasbenimi šolami. 

Občina se je skupaj z OŠ zo-
per prioritetni vrstni red pri-
tožila, čemur je sledil sestanek 
na MŠŠ, formalno pa se vrstni 
red ni spremenil.  Kot je zna-
no, je bila investicija na Seno-
vem zaključena v letu 2003, 
investicija GŠ se je zaključila 
lani, razen nekaj manjših del, 
za telovadnico pri OŠJD Kr-
ško pa smo si prizadevali za-
četek gradnje dogovoriti v letu 
2006, kar nam glede na vrstni 
red ni uspelo. Po neuradnih in-
formacijah iz januarja 2006 naj 
bi to investicijo država uvrsti-
la v svoj proračun v leto 2007. 
Seveda je za občino sofinanci-
ranje države pomembno, gle-
de na to, da gre za 350 milijo-
nov tolarjev vredno investicijo.  
Delež države naj bi znašal pri-
bližno 40 %, kar pomeni 140 
milijonov tolarjev državne-
ga denarja. Glede na veljavne 
predpise občina ne more zače-
ti z gradnjo dokler nima ustrez-
nih sklepov o sofinanciranju od 
MŠŠ in Ministrstva za finance.

Takoj po prijavi na razpis MŠŠ 
so se začele aktivnosti za do-
ločitev idejnih rešitev za telo-
vadnico. V postopku so sode-
lovali poleg delavcev občine 
tudi gospod Niko Žibret kot 
predstavnik KS mesta Krško in 
nekdanji zaposleni ter pogod-
beni partner MŠŠ za področje 
investicij, občasno tudi pred-
sednik Sveta KS mesta Krško 
gospod Jože Habinc, ravnate-
ljica OŠ Krško gospa Antonija 
Glas Smodič in njeni sodelav-
ci s področja športne vzgoje, 
predstavniki projektanta Sava-
projekta Krško ter gospa Moj-
ca Plestenjak, svetovalka vla-
de na MŠŠ – Urada za šport. Od 
leta 2000 pa do januarja 2002 
je potekalo več usklajevalnih 
sestankov, kjer so se usklaje-
vale potrebe OŠ in kraja, upoš-
tevaje, da je občina poleg iz-
gradnje telovadnic in športnih 
dvoran po različnih krajih v 
občini, ravno v tistem času za-
ključevala veliko investicijo – 
sofinanciranje izgradnje šport-
ne dvorane pri Srednji šoli v 
Krškem. V tistem času je bilo 
zaznati tudi upad natalitete 
in zmanjšanje števila učen-
cev, posledično pa tudi zmanj-
šanje števila oddelkov. Število 
otrok v času od šolskega leta 
1998/99 do 2008/09  postop-
no pada, iz 896 učencev na 
560 in število oddelkov iz 37 
na 27 oddelkov šole. V januar-
ju 2002 je bila izdelana idej-
no programska arhitekturna 
zasnova, usklajena med obči-
no, OŠ, KS mesta Krško in MŠŠ, 
ki predvideva izgradnjo šport-
ne dvorane  v izmeri 32,60 x 
28 m s potrebnimi spremljajo-
čimi prostori, ki bodo pokrivali 
poleg šolskih tudi druge potre-
be šole in kraja po športnem 
prostoru. Skupna površina za 
10 % presega normativno do-
ločene površine, ki so osnova 
za sofinanciranje iz državne-
ga proračuna. Na tako uskla-
jen programski osnutek je MŠŠ 
dalo svoje pozitivno strokov-
no mnenje, kar je bila podla-
ga za nadaljnje aktivnosti. V 
letu 2004 je bila izdelana pro-
jektna dokumentacija , ki se 
nahaja na oddelku za družbe-
ne dejavnosti, pred enim le-
tom je bilo pridobljeno grad-
beno dovoljenje, v zaključni 
fazi trenutno čaka investicij-
ski program.

Skupna talna površina nove 
telovadnice znaša približ-
no 1.291 m2, od tega osnov-

ni vadbeni prostor zajema 823 
m2 športnega parketa. Osta-
li prostori (kabineti, garde-
robe, umivalnice, sanitarije, 
hodniki, stopnišče …) v kleti 
in pritličju merijo 396 m2. Če 
k temu dodamo obnovo  obsto-
ječih garderobnih in spremlja-
jočih prostorov v izmeri 87,93 
m2 je velikost novo prido-
bljenih površin nekaj več kot 
1.379 m2 .

Nova telovadnica predvide-
va  igrišče za košarko, v veli-
kosti 28 x 15 m. Ob vzdolžnih 
stranicah objekta na eni strani 
so predvidene teleskopske po-
mične tribune za 324 gledal-
cev, na drugi strani pa niša za 
rezervne igralce, uradne ose-
be in sodnike. Svetla višina te-
lovadnice bo merila 7,30 m. 
Svetla višina garderobnih in 
ostalih prostorov pa 3,60 m.

Osnovno igrišče s svojimi di-
menzijami predvideva organi-
zacijo tekem v košarki. Temu 
primerno je predvidena tudi 
opremljenost dvorane s se-
maforji in na strop obešenimi 
zgibnimi koši. Za potrebe izva-
janja pouka je možno v telo-
vadnici s pregraditvijo igrišča 
s stropno zgibno zaveso orga-
nizirati dve vadbeni enoti s 
košarkarskimi igrišči dimenzij 
22 x 13 m, oziroma pripravo 
dveh igrišč za odbojko. Telo-
vadnica bo imela zagotovlje-
ne mikroklimatske in ostale 
pogoje za kvalitetno izvedbo 
pouka športne vzgoje (športni 
elastični parket, toplozračno 
ogrevanje, osvetlitev, prezra-
čevanje…). Na igralni površi-
ni bodo zarisana glavna igriš-
ča: košarka 28 x 15 m, odbojka 
18 x 9 m, mini rokomet 29,8 x 
18 m ter prečna igrišča: košar-
ka 22 x 13,6 m (2x), odbojka 
18 x 9 m (2x), badminton 13,4 
x 6,1 m (6x).
Po mnenju snovalcev nove te-
lovadnice bo objekt prven-
stveno služil za potrebe izva-
janja pouka športne vzgoje v 
izobraževalnem procesu, do-
puščal pa naj bi tudi organiza-
cijo tekem v košarki na držav-
ni ravni s prisotnostjo cca 320 
gledalcev. Seveda pa je name-
njen tudi organiziranju vadbe 
rekreativcev, treniranju  tek-
movalnih ekip in izvedbi te-
kem v športnih disciplinah, ki 
jih omogoča z razpoložljivimi 
površinami in opremljenostjo.
Z zahodne strani nove telovad-
nice se nahajajo obstoječa zu-
nanja športna igrišča vključ-
no z atletsko stezo. Izdelana 
je idejna zasnova za prenovo 
igrišč in atletske steze. Nova 
situacija predvideva atletsko 
stezo v neposredni bližini za-
hodne stene nove telovadni-
ce. Vsakršna širitev nove telo-
vadnice v to smer bi zahtevala 
zmanjševanje načrtovanih zu-
nanjih igrišč in atletske steze.

V občini Krško že imamo 3 
športne dvorane: pri OŠ Le-
skovec, OŠ Senovo in v Srednji 
šoli Krško kjer je nova šport-
na dvorana, primerna za orga-
nizacijo največjih športnih do-
godkov. Vsi športni objekti 
vključno z novo telovadnico 
pri OŠ JD Krško predstavljajo 
solidno športno infrastrukturo 
ter omogočajo zadovoljevanje 
potreb izvajalcem športa v ob-
čini Krško.

Občina Krško-Oddelek za 
družbene dejavnosti
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Šestič kolesarili po Sloveniji
Na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem so že šestič organizira-
li kolesarsko potovanje po Sloveniji. Ker je kolesarjenje vse bolj 
priljubljeno in ker so njihova dosedanja potovanja zelo dobro 
uspela, se je na letošnje kolesarjenje prijavilo 109 učencev, kar 

je največ doslej. Po-
leg učencev iz OŠ Kr-
ško so se ga v manj-
ših skupinah udeležili 
tudi učenci iz OŠ Glo-
boko, OŠ Brežice, OŠ 
Podbočje, OŠ Kosta-
njevica na Krki, OŠ 
Raka, OŠ Sevnica, OŠ 
Senovo in dijaki Gim-
nazije Brežice. V pet-
ek, 26. maja, so se iz 
Krškega s tremi avto-
busi odpeljali na Ptuj, 
kjer so začeli s kole-
sarjenjem. Prenočili 
so v Rogaški Slatini, 
v Krško pa so se vrni-
li naslednji dan popol-
dne. Skupaj so preko-
lesarili 101 kilometer 
s povprečno hitrostjo 
17,4 km/h. Učenci na 

potovanju niso imeli večjih težav, zasluge za to pa si poleg njih 
samih zasluži predvsem spremljevalna ekipa 16 učiteljev, osmih 
policistov, serviserja za kolesa, medicinske sestre, petih voznikov 
kombijev in snemalca. P.P.

Udeleženci kolesarskega potovanja 
med vožnjo v koloni

Dva prvaka in ena podprvakinja

Na finalu državnega tekmovanja v atletiki za osnovne šole, ki je 
potekalo 6. junija na Ptuju, so tekmovali tudi učenci iz občine 
Krško in dosegli zelo dobre rezultate. V kategoriji mlajših deč-
kov je Marko Planinc iz OŠ Jurija Dalmatina Krško postal državni 
prvak v teku na 60 
m, v kategoriji sta-
rejših dečkov je v 
metu žogice zma-
gal Dejan Kozole 
iz OŠ XIV.  divizije 
Senovo, v katego-
riji starejših deklic 
pa je Kristina Primc 
iz OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na 
Krki osvojila drugo mesto v teku na 300 m. V finalnem tekmova-
nju so tekmovali še: Primož Povhe - 17. mesto na 60 m pri sta-
rejših dečkih, Jana Horvat - 12. mesto v metu žogice pri starej-
ših deklicah,  Katja Bevc (vsi trije OŠ Leskovec) - 5. mesto v teku 
na 600 m pri mlajših deklicah, Marko Kuntarič (OŠ Podbočje) - 12. 
mesto v teku na 60 m pri mlajših dečkih, Matjaž Kolar (OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško) pa je bil v teku na 300 m zaradi prestopa na 
progi diskvalificiran. Rezultati kažejo, da imamo na osnovnih šo-
lah nekaj zelo dobrih atletov. 

TRI GENERACIJE PODBOŠKE KOŠARKE – Košarkarski klub 
Podbočje je 2. junija pripravil turnir treh generacij 
podboške košarke: generacije, ki je pred 30 leti začela 
s tekmovalno košarko v Podbočju, generacija, ki se je 
leta 1991 uvrstila v prvo slovensko ligo (na fotografiji), 
ter generacija, ki je v zadnjih dveh sezonah po več kot 
desetletnem premoru Podbočje ponovno postavila na 
košarkarski zemljevid Slovenije. Bolj kot rezultat je bilo 
seveda v ospredju druženje in obujanje spominov na dni 
in leta, ko je bila košarka v Podbočju več kot le šport, 
tako rekoč „kultura“ in razpoznavni znak kraja. P.P.

Nogometaši na koncu peti
Nogometni klub Krško je v zadnjem krogu druge slovenske nogo-
metne lige z 1:3 izgubil tekmo na gostovanju pri Livarju v Ivančni 
Gorici. Kljub temu je za Krčani uspešna sezona, v kateri so po de-
setkrat zmagali in remizirali in utrpeli sedem porazov. Tako so do-
segli 40 točk, kar je zadostovalo za peto mesto na lestvici. Uspeš-
nejši od Krškega so bili Factor (neposredno uvrščen v prvo ligo), 
Dravinja (kvalifikacije...), Supernova Triglav in Aluminij. Največ 
golov za krško ekipo je dosegel mladi Hrvat Marko Lukačič, ki je 
zadel desetkrat, petkrat pa se je gola veselil Damir Panič.

Uspešna vrnitev Žive Založnik
18-letna Živa Založnik, članica Teniškega kluba Krško, je zmaga-
la na odprtem teniškem prvenstvu za dekleta do 18 let v Škofji 
Loki in se tako uspešno vrnila po poškodbi. Na državnem prven-
stvu za dečke do 14 let v Kranju pa se je Nejc Marič s tremi zma-
gami v kvalifikacijah uvrstil na glavni turnir 32 najboljših, kjer je 
izgubil v prvem krogu, Jaša Bulovič pa je izpadel v drugem kro-
gu kvalifikacij.

Ambrož Novak 11. na evropskem pokalu
Ambrož Novak, član Posavskega alpinističnega kluba, je kot član 
mladinske plezalne reprezentance na evropskem pokalu v avstrij-
skem Imstu osvojil zelo dobro 11. mesto. Na prvem letošnjem 
balvanskem tekmovanju za državni pokal v Kopru pa je bila Kat-
ja Krejan v kategoriji kadetinj šesta, Izak Kelek pa je bil med ka-
deti četrti.

Izjemen dosežek Černeliča
Na evropskem prvenstvu v pikadu, ki je potekalo v hrvaškem 
Umagu, se je v moški konkurenci  izkazal posavski tekmovalec Mi-
ran Černelič, ki je med 289 tekmovalci dosegel izjemno 17. me-
sto. Premagal ga je le kasnejši zmagovalec Goran Protega. Repre-
zentanca Slovenije je sicer med 15 ekipami osvojila visoko peto 
mesto in med drugim deklasirala tudi branilce naslova Italijane.

Močivnikova za las ob medaljo
Telovadka Gimnastičnega društva Rain Krško Nika Močivnik je kot 
edina posavska predstavnica nastopila na pokalu Slovenije 2006 
in med osmimi najboljšimi telovadkami v mnogoboju zasedla sed-
mo mesto. Priborila si je tudi finalni nastop na gredi, kjer je bila 
z odlično izvedbo vaje četrta.

Rok Kerin odličen na “Zlatem medvedu”
Rok Kerin (PK Celulozar Krško) je na izjemno močnem mednarod-
nem plavalnem mitingu “Zlati medved” v Zagrebu plaval odlič-
no in se na 400 m prosto z osebnim rekordom 4.06,77 zavihtel na 
drugo mesto, na 200 m prosto pa je prav tako z osebnim rekor-
dom 1.57,74. osvojil četrto mesto. Uspeh je eden vrhuncev Ro-
kove kariere.

Veber zmagal, Teraževa druga
Na finalu atletskega pokala Slovenije za člane in članice v Ljub-
ljani sta zelo uspešno nastopila tudi atleta AK Sevnica. Borut Ve-
ber je s časom 14:47,20 zmagal v teku na 5000 m, kjer je v si-
lovitem finišu premagal Romana Kejžarja, ter si tako pritekel 
vozovnico za nastop na 25. evropskem pokalu državnih reprezen-
tanc 1. lige v Solunu. Maja Teraž je bila druga v teku na 3000 m, 
kjer je zmagala Helena Javornik.

Multiport državni podprvak 
Ekipa Multisport kluba Krško v postavi Jaka Kramaršič, Nina Mandl 
in Blaž Žmavčič je na ekipnem državnem prvenstvu v akvatlonu v 
termah Snovik postala ekipni državni podprvak v sprint akvatlo-
nu. Krčani so zaostali le za ekipo Trisporta iz Kamnika, ki na do-
mačem terenu ni dovolila presenečenja. Mandlova in Žmavčič sta 
nastopila tudi v Portorožu na evropskem pokalu v sprint triatlonu 
za mladince. Nina je osvojila šesto, Blaž pa 17. mesto. 

Brežičanke boljše od Ljubljančank
V Brežicah sta se na 6. tradicionalnem srečanju pomerili žen-
ski gimnastični vrsti Telovadnega društva Sokol Brežice in ŠD 
Tabor Ljubljana, zmagale pa so domačinke. Brežičanke so bile 
boljše tudi na povratnem dvoboju v Ljubljani, kjer je med cici-
bankami zmagala Kristina Kočijaševič, med starejšimi deklica-
mi pa Nastja Galič. Na drugo stopničko so v svoji kategoriji sto-
pile Saška Saviozzi, Sara Škaler, in Karin Urek, tretja mesta pa 
so osvojile Leda Krošelj, Anja Pipič, Laura Kobali ter Teja Med-
vešček Rovan. 

Dva ekipna naslova za KK Triglav
Karateistke Karate kluba Triglav so na ekipnem državnem prven-
stvu v karateju osvojile kar dva izmed štirih naslovov v ekipni 
konkurenci. V kategoriji mlajših kadetinj so zmagale Saša Venek, 
Sara Jeler in Denisa Širić, v kategoriji mladink pa Marija Jeler, 
Jasmina Grilc in Patricija Horvat, ki so pokazale, zakaj so petou-
vrščena ekipa v Evropi. V kategoriji članic so bile Marija Jeler ter 
Jasmina in Danijela Grilc tretje. Ekipa kadetov v postavi Jožef 
Moškon, Matic Kranjc in Uroš Veličevič je osvojila sedmo mesto.

Levičar že petič državni prvak
Član C.P.S. Krško Dušan Levičar si je v Novi Gorici, kjer je pote-
kalo državno prvenstvo v praktičnem streljanju s pištolami in re-
volverji velikega kalibra, z odličnim streljanjem z revolverjem 
pristreljal že peti naslov državnega prvaka Slovenije. Levičar je 
nastopil zadnjič in na najlepši način zaključil svojo tekmovalno 
kariero v praktičnem streljanju. 

Dober nastop Kržanove v Milanu
Brežiška strelka z zračno pištolo Vesna Kržan je na tekmi sveto-
vnega pokala v Milanu s 377 krogi od 400 možnih končala na 38. 
mestu med natanko 100 tekmovalkami, kar je njen doslej največ-
ji dosežek v svetovni eliti. Če bi ponovila dosežek z letošnjega dr-
žavnega prvenstva, ko je s 384 krogi zmagala, bi se uvrstila celo 
v finale najboljše osmerice in si morda celo zagotovila nastop na 
olimpijskih igrah v Pekingu.  

Dvojna zmaga Hafnerja
V Postojni je potekalo državno pionirsko kratkovalovno prvenstvo 
radioamaterjev ter državno tekmovanje mladih tehnikov Sloveni-
je do 15 let, ki so se ga udeležili tudi tekmovalci Radiokluba Krško 
in Amater iz Sevnice. Med pionirji je zmagal Matej Hafner (Krško) 
pred Sevničanoma Simonom Kolmanom in Leonom Kosmom, četrti 
je bil Klemen Mavsar, osmi Luka Colarič (oba Krško), 11. Urban Se-
nica, 15. Tomaž Žnidaršič (oba Amater) in 17. Bojan Jelič (Krško). 
V kategoriji klub mladih tehnikov je bil najboljši Matej Hafner (OŠ 
Jurij Dalmatin Krško), drugi je bil Simon Kolman (OŠ Savo Kladnik 
Sevnica), tretji pa še en učenec krške OŠ Klemen Mavsar.

BREŽICE - V okviru UNESCO ASPnet Slovenija je v petek, 
9. junija, na Ekonomski in trgovski šoli Brežice potekala 
predstavitev projekta Spodbujamo zdravo življenje. V goste 
so povabili tudi ekipo slovenske skakalne A reprezentance. 
Ob tem pa pripravili program s projekcijami ter predavanjem 
o zdravi prehrani in telesni aktivnosti, ga popestrili z 
glasbenimi točkami in se pogovarjali s skakalci, ki so jim tudi 
s praktičnimi prikazi kot npr. doskok v telemark popestrili 
dopoldne. Dijake so za konec razveselili tudi s posameznimi 
fotografiranji in avtogrami. M.K.M.

»Gamsi« potegnili najmočneje
Na športnem igrišču pri osnovni šoli Velika Dolina je v soboto po-
poldan potekal prvi krog letošnje Štrik lige – tekmovanja v vle-
čenju vrvi, ki so ga letos pripravili drugič. Ob izostanku ekipe 
Krokarji so tokrat premočno slavili mladi, a očitno dovolj spre-
tni Gamsi iz Sevnice. V izredno taktičnem boju so najprej dva-
krat premagali Prekopo iz krške občine, zatem pa po sicer hu-
dem boju z istim rezultatom 2:0 tudi domače Svetnike.
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Nagrajenci 
10/06 številke:
1. Marija Krapec
Vrbina 3
8270 Krško,
2. Martin Pfeifer
NHM 9
8290 Sevnica 
3. Marjan Blažek 
študentski domovi blok 1
Cesta 27. aprila 31
1111 Ljubljana

Geslo 10/06 številke:

VODNI FILTRI ANNA PIJTE ČISTO VODO

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA           OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA

Vodni filtri ANNA iz vode odstranijo klor, baker, svinec, aluminij, apnenec, organske nečistoče ter pesticide. Očiščena voda 
ima boljši okus in je bolj zdrava. Vodni filtri ANNA so naprodaj v vseh Mercator trgovinah z gospodinjskimi aparati ter tr-
govinah URBO MEDIA Intermarket Brežice, URBO MEDIA JOB center Krško in EVROELEKTRON Krško!

Dan odprtih vrat v PD Radeče
RADEČE - Prevzgojni dom Radeče je edini tovrstni dom v Slove-
niji, v katerem bivajo mladoletniki, ki jim je bil  zaradi storje-
nih kaznivih dejanj izrečen vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni 

dom. Vsako leto tamkajšnji gojenci v mesecu juniju pripravi-
jo dan odprtih vrat, na katerem predstavijo bivanje v domu, ki 
se prepleta z učenjem, delom v delavnicah in kvalitetnim pre-
življanjem prostega časa. Za vse to skrbijo tamkajšnji vzgoji-
telji in učitelji, ki se trudijo vzpostaviti čimboljšo komunika-
cijo in pozitivno motivacijo, saj jim le tako uspeva pritegniti 
pozornost mladoletnikov in jih usmeriti na pravo pot. S spošto-
vanjem pravil in pozitivnim odnosom do učenja, si mladoletni-
ki na zaprtem oddelku lahko prislužijo bivanje  v oddelku brez 
drog, ki uspešno deluje že od leta 2002, nadalje pa bivanje na 
odprtem oddelku, kjer so omogočeni tudi izhodi iz doma.

Tanja Grabrijan

Dneva odprtih vrat se udeležuje vedno več obiskovalcev, 
zato so mladoletniki pripravili tudi odlično predstavo v 
stilu oddale TLP, ki se je pričela s »5 minut slave«.

Poldrugo stoletje šole 
v Veliki Dolini
VELIKA DOLINA - V soboto popoldne je bilo v Veliki Dolini živahno 
in slovesno, saj so v šolski telovadnici pripravili proslavo ob 150-
letnici šolstva v kraju. Skozi dramatizirane prizore, ki so jih iz-
vajali učenci, so lahko obiskovalci prireditve spremljali, kako je 
v krajih, ki spadajo v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem 

in Velika Dolina in iz katerih hodijo otroci v to šolo še danes, te-
klo življenje in se je spreminjal učni proces. Dolgoletnemu rav-
natelju Florijanu Bergantu so ob visokem jubileju prišli čestitat 
številni gostje, med njimi podžupanja in predstojnica novomeške 
enote Zavoda za šolstvo mag. Stanka Preskar, ravnatelj GŠ Breži-
ce Dragutin Križanić, ravnateljica OŠ Brežice mag. Marija Lubši-
na Novak, ravnatelj ETrŠ Brežice prof. Martin Šoško, predsedni-
ca Društva izgnancev Slovenije prof. Ivica Žnideršič, ravnatelji 
sosednjih šol in drugi.
Začetki šolstva na Veliki Dolini kot v mnogih drugih naših krajih 
segajo v petdeseta leta 19. stoletja, ko je bila šola najprej eno, 
nato dvo in proti koncu stoletja trirazredna ljudska šola. Na da-
našnji lokaciji pred vhodom v kraj so novo šolsko stavbo prvič 
zgradili leta 1965 in jo razširili in posodobili še v letih 1983 in 
1997. Danes je to sodobna šola z vrtcem in telovadnico, predvsem 
pa stoji v lepem in razgibanem okolju, ki nudi učiteljem in učen-
cem številne možnosti za različne dejavnosti tudi izven učilnice. 
Žal na šoli ugotavljajo, da število učencev iz leta v leto upada, 
tako da je v letošnjem šolskem letu obiskovalo pouk le 118 učenk 
in učencev, v dva oddelka vrtca pa je vključenih 26 otrok. S.M.

POSAVSKA PANORAMA, PROSTI ČAS

Geslo križanke pošljite do 7. julija 2006 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med reševalci 
s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Molan d.o.o.:
1. nagrada: vrč za vodo Anna SUPERIOR 3,2 l
2. nagrada: komplet filtrov za vodo Anna (3 kom)
3. nagrada: filter za vodo Anna

Artičani ponovno zlati
ARTIČE - Festival tamburaške glasbe, ki vsako leto poteka v Osije-
ku, je bil letos že devetindvajseti po vrsti in ga organizira Hrva-
ška tamburaška zveza. Odvijal se  je od 19. do 27. maja in se ga 

je udeležilo 1.400 tamburašev iz različnih držav v različnih kate-
gorijah. Od leta 1985 na njem sodeluje tudi Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič iz Artič, ki ga uspešno vodi Dragutin Križanić. 
Nastop artiških tamburašev v kategoriji seniorskih orkestrov je 
strokovna komisija ocenija s 94 od 100 možnih točk, kar je orke-
stru prineslo zlato plaketo. Nastopili so s krstno izvedbo mladega 
skladatelja Jureta Godlerja z naslovom Fantazija in F, kot solista 
pa sta se predstavila Bojan Hotko in Elizabeta Križanić. M.K.M.
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POSAVSKI OBZORNIK izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

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

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršni urednik 
Peter Pavlovič 

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

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica. 
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki 
je 21. junij. Za točnost po-
datkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo nji-
hovi uredniki. 
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide 
v četrtek, 29. junija 2006.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali 
neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in po-
pravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali inter-
es, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, društev ...).

KAM V POSAVJU?PISMA BRALCEV

Prireditve med 15. in 29. junijem
Četrtek, 15.6. 
- ob 17.00, lutkovna predstava Obuti maček, grad Sevnica
- ob 19.30, koncert tenorista Marka Železnika: Večer napolitanskih pesmi, 

grad Rajhenburg v Brestanici

Petek, 16.6. 
- ob 18.00, Talent fest: zaključna predstavitev učnih podjetij dijakov ETrŠ 

Brežice, MC Brežice
- ob 19.00, 10. samostojni koncert ženskega pevskega zbora Aktiva kmeč-

kih žena Pod Gorjanci, samostansko dvorišče v Kostanjevici na Krki
- ob 21.00, uprizoritev Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem v iz-

vedbi igralske skupine Društva Trg Sevnica, park sevniškega gradu

Sobota, 17.6. 
- ob 15. uri, tekmovanje gasilskih enot v veslanju na reki Savi in družabno 

srečanje, jez pri HE Vrhovo in vrt pri Gasilskem domu v Loki
- ob 20.00, Aškerčev večer v Podsredi
- ob 20.30, spevoigra Kam je veselje šlo, Ajdovski gradec pri Vranju
- ob 21.00, Jazzeya night: večer vokalne glasbe jazza, soula, popa in kla-

sike, MC Brežice
- ob 21.00, uprizoritev Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem v iz-

vedbi igralske skupine Društva Trg Sevnica, park sevniškega gradu

Nedelja, 18.6. 
- ob 9.00, pohod po Marinkini poti, štart pri KMD na Lukovcu
- ob 14.00, nedeljsko popoldne z ansambli Posavja, grad Sevnica

Sreda, 21.6.
- ob 20.00, osrednja proslava ob dnevu državnosti in koncert Godbe Sevni-

ca, grad Sevnica (v primeru slabega vremena v kulturni dvorani Sevnica) 

Petek, 23.6. 
- od 11.00 do 15.00 in od 17.00 do 22.00, NMS fest & Youth idea: nastopi mla-

dih glasbenih skupin ter športne in družabne igre, park pri MC Brežice
- ob 23.00, večer animiranega filma: Porco Rosso, MC Krško

Sobota, 24.6.
- od 9.00 dalje, Petrov sejem v Brestanici
- ob 20.30, potopis z enomesečnega potepanja po Keniji, MC Sevnica

Ponedeljek, 26.6. 
-ob 19.00, Vladimir Štoviček – sence širine: spominska slovesnost ob razsta-

vi fotografij umetnikovega okolja, Galerija Štoviček (ob gradu Leskovec)

CKŽ 26, 8270 Krško

Vabimo vas na

slavnostno prireditev 
v počastitev 

PRAZNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
MESTA KRŠKO,

ki bo
v petek, 16. junija 2006, ob 19.00 uri

v parku 
starega krškega mestnega jedra.

Spomin na prve krške borce in 65-letnico izgnanstva bomo 
počastili s slavnostnim koncertom Pihalnega orkestra Videm in 

MPZ » Svoboda » Brestanica ter prireditev zaključili 
s prijateljskim  srečanjem.

SPREMLJAJOČE  PRAZNIČNE PRIREDITVE :

Ob prazniku krajevne skupnosti, vam spoštovane 
krajanke in krajani čestitamo ter vas vabimo, da se 

udeležite prazničnih prireditev.

● Petek, 16. 06.
   ob 17.00 uri

   ob 17.00 uri

              

   ob 17.30 uri

POHOD V RORE  
( start iz mestnega parka )
Položitev venca padlim krškim 
borcem
Društvo Izvir

TURNIR V MALEM NOGOMETU
Igrišče  ob Bohoričevi ulici
ŠRD Šajspoh-Bloki

SLOVESNA PODELITEV ODLIČIJ 
KS MESTA KRŠKO
Dvorana v parku

● Nedelja, 18. 06. 
   ob 7.00 uri

RIBIŠKO TEKMOVANJE 
Ribnik na Resi v Krškem RD 
Brestanica – Krško

● Četrtek, 22. 06. 
   ob 16.00 uri

S KOLESOM OKOLI SLOVENIJE 
Start pred Občino Krško 
Kolesarski klub Olimp 2004 

● Sobota, 24.6. 
   ob 20.00 uri

POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI 
S KRESNO NOČJO Lovska koča na 
Libni PD Videm

Vas vljudno vabijo na predstavitev knjige

KRONIKA 
SEDMIH POZAB
akademskega 

slikarja Jožeta Ciuhe
V sredo, 21. junija 2006, ob 19. uri, v Dvorani v parku

Z avtorjem se bo pogovarjala dr. Manca Košir

FUNDACIJA JOŽE CIUHA

Občina Krško
Območno združenje borcev in udeležencev NOB Krško

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško
Policijsko društvo »Sever« Posavje

Občinsko združenje slovenskih častnikov Krško
Društvo izgnancev Slovenije, krajevna organizacija Krško

VLJUDNO VABIMO
na

DOMICILNO PROSLAVO
»BOHOR JE VSTAL - BOHOR ŽARI«

v soboto, 24. junija 2006, ob 11. uri
pri koči na Bohorju

Slavnostni govornik bo
general IVAN DOLNIČAR

V kulturnem programu bodo nastopili:
Pihalni orkester »Svoboda« Senovo

Moški pevski zbor »Svoboda« Brestanica
Učenci OŠ XIV. divizije Senovo

Recitatorska skupina kulturnega društva »Svoboda« Senovo

Proslavo posvečamo tudi 65-letnici ustanovitve
OF in upora proti okupatorju

ter 15-letnici osamosvojitvene vojne.

Pripravljalni odbor

NA PRIREDITEV BODO VOZILI AVTOBUSI
Odhodi: Leskovec      9,15
 Krško - Avtobusna postaja   9,30
 Brestanica   9,45
 Senovo    10,00
Cena prevoza: 500 SIT

OSEBNA VOZILA in KOMBIJI bodo parkirali na platoju nekdanjega 
peskokopa nad kočo ter ob cesti v smeri Bohor - Sevnica.
AVTOBUSI bodo vozili do prireditvenega prostora, tu obračali in 
parkirali na skrajni levi strani ceste v smeri proti Senovem. Potni-
ki bodo po končani prireditvi vstopali v avtobuse na mestih, kjer 
bodo le-ti parkirali.
Vozila, ki bodo prispela na Bohor po 10.30, bodo parkirala v nase-
lju pod kočo, oddaljenem 1 km.
Promet bodo usmerjali redarji; prosimo, upoštevajte njihova na-
vodila.

16. in 17. junij 
ob 21. uri

GRAD SEVNICA – grajski park
Igra v izvedbi  igralske 

skupine društva Trg Sevnica

POD SVOBODNIM 
SONCEM

(povest davnih dedov)

Godi se pred več kot  tisoč leti, takrat,ko so naši pradedje prišli 
iz širokih ravnic izza Karpatov in se razlili po tej zemlji.
Morda ni bilo vse tako kot je zapisal pisatelj in kot vam bomo 
prikazali mi, toda vedno so živeli  taki ljudje, kot živijo v tej 
igri, in če so hoteli živeti v prostosti, so se morali zanjo boje-
vati.
Toda ne samo o bojih, tudi o ljudeh, ki so te boje bili, govori 
naša povest. Pripoveduje o sovraštvih, ki so vnemali vojne med 
brati in o ljubeznih, ki  so vojne poravnavale  in ohranjale rod.
Rod pa je živel in se boril za  tisto, kar so mu vselej kratili – za 
svobodo, kajti hotel  je  živeti pod svobodnim soncem. 
Predprodaja vstopnic: Lekos papirnica Metka in cvetličarna 
Valentina - Inf.: Društvo Trg , Ženja 81-63-186

Zakaj »NE« radioaktivnim odpadkom 
v naseljih?
Kot je znano, je civilna iniciativa 
Globoko v občini Brežice prejšnji 
mesec nastopila proti nadaljevanju 
aktivnosti za umestitev odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov na lokaciji rudnik Globoko 
(Mali vrh). Pri tem smo se aktivi-
sti soočili z vrsto vprašanj krajanov. 
To kaže, kako pomanjkljiva in eno-
stranska je bila informacijska kam-
panja, ki so jo zadnje mesece vodi-
li Občina Brežice, Svet KS Globoko, 
Agencija za radioaktivne odpadke 
Ljubljana in lokalna sredstva jav-
nega obveščanja. Skupni imenova-
lec številnih objavljenih prispevkov 
je namreč tale: radioaktivni odpad-
ki so pač vrsta odpadkov, ki so lahko 
nevarni, če bi jih preprosto odloži-
li v okolje, medtem ko varno sprav-
ljeni v ustreznem odlagališču nima-
jo na okolje nobenega vpliva...

Takšna je logika političnega odloča-
nja. Stvari pa niso tako preproste. 
Najprej zato, ker se tisti neprijet-
ni žarki ne ustavijo na koncu vasi, 
temveč dosežejo tudi občinsko in še 
kakšno drugo središče. Pa tudi zato, 
ker vsi nikoli ne mislimo enako in je 
v takem primeru ob sprejetih demo-
kratičnih standardih primerno spo-
znati tudi drugo resnico. Še pose-
bej, če je to resnica večine…
 
Odlagališča nizko, predvsem pa 
srednje radioaktivnih odpadkov, v 
Globokem torej ne bo. O tem je bilo 
odločeno že po dveh dneh zbiranja 
podpisov, ko je bil dosežen prag 5 
% občinskih volilnih upravičencev. 
S tem se je ponovila še ena tistih 
zgodb, ki smo jim širom Slovenije 
priče polnih dvajset let. Upati je, 
da se bo na tem primeru kaj nau-
čila tudi javna agencija za radioak-
tivne odpadke, ki ima zahtevno na-
logo - najti primerno lokacijo. Prvi 
poduk je, da primerna lokacija pač 
ni tista v naselju ali v njegovi nepo-
sredni bližini. Lokalna javnost mor-
da sicer ne ve, da fluks radioaktiv-
nih delcev pada ravno s kvadratom 
razdalje od izvora, vendar je dovolj 
ozaveščena, da se zaveda pomemb-

nosti razdalje. Čemu potem za vsa-
ko ceno posiljevanje z lokacijo pred 
pragom?
Dalje, agencija bo morala razmisliti 
o modelu t.i. lokalnega partnerstva 
oziroma njegovega vodstvenega od-
bora. Princip lokalnega partnerstva 
naj bi zagotovil vključevanje in so-
odločanje javnosti ter občanom 
omogočil aktivno vlogo od samega 
začetka postopkov. Če bi bilo tako, 
bi bilo prihranjeno dosti hude krvi 
pa tudi nepotrebnih stroškov. Tako 
pa se občina slepi, da lahko organ, 
ki ga je sestavila, izvaja lokalno 
partnerstvo, ko ga za njegovo delo 
plačuje agencija. Absurd! To je ne-
kaj takega, kot če bi lastnik podjet-
ja plačeval svojega člana nadzorne-
ga sveta, ta pa bi na seji zastopal 
interese sindikata.

In nenazadnje, tako na ravni občine 
kot agencije, ki predstavlja državo, 
bo potreben bistveno bolj profesi-
onalen pristop. V njem ne sme biti 
prostora za nasprotujoče si izjave, 
zamegljevanje objektivnih dejstev, 
enostransko informiranje na lokalni 
ravni in podobna orodja. Predvsem 
pa se bo morala agencija zavedati, 
da jo čaka v Posavju še zlasti tež-
ko delo. Tu je namreč prisotna hi-
poteka nezaupanja, ki si ga je dr-
žava ustvarila skozi obdobje zadnjih 
dvajsetih in več let. Lokalna javnost 
namreč ni pozabila, da je bil njen 
pristanek k lokaciji za nuklearno 
elektrarno pridobljen z obljubami 
iz leta 1973, ki pa niso bile niko-
li izpolnjene. Prav tako javnost ni 
pozabila, da se že sedemnajst let 
pometajo pod preprogo več kot ute-
meljena vprašanja, kaj se je doga-
jalo med nočnimi policijskimi blo-
kadami rudniških rovov v bližnjem 
Dečnem selu….
Ko gre za radioaktivne odpadke, 
je v prvi vrsti potrebna verodo-
stojnost!

Civilna iniciativa Globoko,
zanjo Milan Cizl

(skrajšano v uredništvu)

MALI OGLAS
Kupim vinograd v veliko-
sti od 10 do 30 arov, z zi-
danico ali brez, v okolici 
Krškega ( Volovnik, Osre-
dek, Golek ali drug kraj 
do 8 km iz Krškega).

Telefon: 040 487 545 ali 
031 209 951. 
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»O, prašičje meso pa še jemo!«
Po odmevni strokovni ekskurziji članov Posavsko dolenjsko prašičjerejskega društva v Italiji smo se ustavili na 
Kmetijsko svetovalni službi Brežice, kjer je zaposlen tajnik društva inženir kmetijstva Andrej Golob, pri katerem 
smo pobrskali za nekaj zanimivostmi s tega področja. V sicer službenih prostorih, opremljenimi s sodobno tehniko, 
prevzame obiskovalca naravno, nenarejeno okolje, ob spremljanju iskalcev po raznoterih informacijah pa never-
jetno ljudski pristop zaposlenih, ki oblikujejo svetovalno službo. Za začetek je Andrej Golob zadovoljil dvema bolj 
osebnima vprašanjema.

Kaj pravzaprav zajema vaše 
delo na Kmetijski svetovalni 
službi Brežice?
Sem sicer terenski svetova-
lec, a ker je vedno več pisar-
niškega dela, pogrešam te-
rensko delo.

In od kod prihajate v službo 
v Brežice?
Iz Dolnje Pirošice, kjer ima 
oče srednje veliko kmeti-
jo in recimo, da na kmetiji 
malo pomagam, kjer imamo 
trenutno 15 bikov in 10 krav, 
vstajam ob peti uri zjutraj, 
da pomolzem krave. 

Društvo deluje deset let. Na 
čigavo pobudo je bilo usta-
novljeno?
Ustanovni zbor je bil že leta 
1993, kjer so se povezali rej-
ci prašičev iz vseh treh posav-
skih občin in manjšega dela 
dolenjskega območja, tiste-
ga, ki je bolj gravitiralo na 
Posavje. Pobudo je dala Zden-
ka Kramar, takratna svetoval-
ka za področje prašičjere-
je in rejci prašičev. Vseskozi 
je včlanjenih okoli 50 članov, 
sedaj jih je že več iz Posav-
ja. Kasneje je bilo ustanov-
ljeno Dolenjsko prašičjerej-
sko društvo, s katerim dobro 
sodelujemo in večino aktual-
nih zadev na področju prašič-
jereje rešujemo, usklajujemo 
in organiziramo skupno.

Kaj društvo prinaša rejcem?
Bistvo društva je druženje 
ljudi, ki imajo neke skupne 
cilje, ter hkrati prenos infor-
macij. V času delovanja dru-
štva je bil dosežen precej-
šen napredek v prašičjereji, 
saj so rejci z medsebojno iz-
menjavo informacij, udelež-
bo na izobraževanjih in stro-
kovnih ekskurzijah dosegli na 
svojih kmetijah viden napre-
dek. Na primer, pri reji v iz-
boljšanju zootehničnih pogo-
jev reje; ureditev hlevov in 
prehrane prašičev, dvig kva-
litete plemenske vrednosti 
prašičev, to je osnovne ple-
menske črede, ter posledič-
no izboljšanje klavne kakovo-
sti prašičev pitancev.

Kateri rejci so včlanjeni v 
društvo in kakšne pasme 
prašičev gojijo? S kakšnimi 
problemi se soočajo?
V društvo so včlanjeni tako 
rejci plemenskih svinj kot 
tudi rejci prašičev pitancev. 
Ti člani, ki so v društvu, ima-
jo od 10 do 100 plemenskih 
svinj v reji in do 400 pitan-
cev v turnusu. Nekateri se 

ukvarjajo z kombinirano rejo 
plemenskih svinj in pitanjem 
prašičev do končne teže, neka-
teri pa se ukvarjajo samo s pi-
tanjem prašičev. Pri vsem tem 
pa je problem, da so rejci pri 
prodaji prepuščeni lastnemu 
trgu, saj le manjši del prašič-
jerejcev prodaja svoje praši-
če organizaciji, s katero imajo 
sklenjeno pogodbo. Gotovo pa 
težijo k neki dobri organizaci-
ji, ki bi skrbela za odkup praši-
čev, nasploh pa je vse odvisno 
od trga samega.   

Brez izobraževanja rejcev pa 
tudi ne gre…
Seveda, v tem času je bilo 

organiziranih več izobraževanj 
in sicer od tečajev umetnega 
osemenjevanja svinj, ko se je 
več rejcev odločilo za tečaj po 
pojavu Aujeszky-jeve bolezni 
in je bil prepovedan naravni 
pripust, do tem, kot so prehra-
na prašičev, ureditev hlevov, 
pridelava krme in vsakoletne 

aktualne zadeve na področju 
reje prašičev. Izobraževanju 
so namenjene tudi strokovne 

ekskurzije po Sloveniji, v Ita-
lijo in Avstrijo, kjer je rejcem 
omogočeno spoznavanje in na-
čini reje prašičev še v drugih 
okoljih.

Kakšne pasme prašičev pa 
vzrejajo naši rejci?
Na področju Posavja deluje-
jo štirje vzrejni centri za ple-
menske svinje, kjer vzrejajo 
plemenske svinje (ženske) lini-
je - 12, te so potomke dveh pa-
sem in so križanke med šved-
skim landrasom -11 in velikim 
jorkširjem - 22. Linija 12 se 
nato v široki reji uporablja kot 
maternalna linija za prirejo 
odojkov oz. prašičev pitancev. 

Kot tercialna pasma za oseme-
njevanje svinj linije 12 se naj-
več uporabljajo merjasci pas-
me nemški landras 55, križanci 
nemškega landrasa in pietre-
na 54 oziroma druge ustrez-
ne pasme. Izbor merjasca je 
pomemben predvsem z vidi-
ka namena končnega proizvo-

da (odojek, pitanje prašičev 
na nižjo težo, višjo težo). Tu 
naj omenim, da nekaj rejcev v 

Udeleženka majske strokovne ekskurzije v Italijo ga. Joži-
ce Šetinc, je bila navdušena nad organizacijo s strani Dolenj-
skega prašičjerejskega društva, ki je povabilo tudi posavske 
rejce prašičev, največ se jih je udeležilo iz KS Kapele. Pot 
jih je vodila v Sežano, preko mejnega prehoda Repentabor, 
spusta v Repen, kjer so si ogledali etnografski muzej v kra-
ški hiši in zasebno klavnico. V Saležu so si v kmečkem turiz-
mu Škerlj ogledali rejo prašičev na prostem, ki imajo svoja 
domovanja v bivakih, nato pa so si v predmestju Trsta ogle-
dali še vrtnarijo predsednika Kmečke zveze Alojza Debelisa. 
Ob obisku in ogledih jih je vodil novinar RTV Trst Marko Tav-
čar in jih navdušil, saj je gostom vseskozi vsestransko nudil 
svoje znanje in pomoč.

Posavju redi včasih zelo raz-
širjenega in za naše območ-
je značilnega krškopoljskega 
prašiča, ki je naša edina slo-
venska avtohtona pasma pra-
šičev.

Je prašičjereja v sloven-
skem kmetijstvu panoga, ki 
ima bodočnost?
Je, vsekakor je. Število kme-
tij, kjer redijo prašiče, se 
je v zadnjih letih občutno 
zmanjšalo, so se pa obsto-
ječe kmetije v velikem de-
ležu preusmerile samo v rejo 
prašičev z pridelavo osnovne 
krme na lastnih površinah. 
Pri nas govorimo o družinskih 
kmetijah, kjer pa je več na-
predka vidnega pri mlajših 
nosilcih kmetij. 

Kako je s porabništvom 
svinjskega mesa, saj so se 
prehranske navade držav-
ljanov kar precej spremeni-
le, kaj pravijo rejci?
Trenutno prodaja svinjskega 
mesa še vedno poteka tekoče 
in ni bojazni, da bi je ne bilo, 
čeravno so se prehrambene 
navade nekoliko spremeni-
le. Po statističnih podatkih se 
poraba prašičjega mesa v Slo-
veniji postopoma povečuje in 
je nekaj pod 40 kg na prebi-
valca – 10 odstotkov manj kot 
je evropsko povprečje.

S čim rejci danes hranijo puj-
ske, kajti zdi se, da se je tudi 
na tem področju precej spre-
menilo? Naše babice in dedje 
so pujske vseeno drugače kr-
mili. Spomnimo se svinjskih 
loncev s kuhanjem krompir-
ja, dodajanjem mleka…
Še vedno v večini z doma pri-
delano krmo – koruza, ječ-
men, krmni grah -, z doku-
pom beljakovinskih dodatkov 
in mineralno vitaminskih me-
šanic oziroma super koncen-
tratov.

Za sklepno besedo pa še 
eno osebno vprašanje, zani-
ma me namreč, ali sami radi 
užijete pujskovo meso?
O, seveda in nasploh se ga bo 
še jedlo. Če ga kak dan ali en 
teden ni na mizi, se da tudi 
čisto lepo preživeti, potem 
pa si ga zaželiš, vseeno ali 
je sveže pripravljeno ali je 
prekajeno. Ampak zjutraj, 
za zajtrk, pa z užitkom po-
jem skodelico svežega doma-
čega kravjega mleka, sladka-
nega in z gosto nadrobljenim 
kruhom tako, da žlici ni težko 
pokončno stati v skodelici.

Natja Jenko Sunčič 

Splavarjenje na Savi
RADEČE - Med 23. in 25. junijem bodo v Radečah že 
osmo leto zapored priredili Dneve splavarjenja na 
Savi, ki so postali tradicionalna etnološko – etnograf-
ska prireditev, ki se vsako leto odvija v počastitev 
dneva državnosti. 

Dneve splavarjenja, ki jih organizira Kulturno turistični rekre-
acijski center Radeče, spremljajo poleg vožnje s splavom tudi 
vožnje jadrnic in raftov, kulturne in športne prireditve, progra-
mi za otroke, oživljanje nekdanjega načina življenja in dela 
splavarjev in prebivalcev doline Sopote. Posebna zanimivost 
bodo tudi tokrat skoki v Savo s starega železnega mosta, ki je 
bil zgrajen leta 1893, in je kot drugi najdaljši kovičen most v 
Evropi zaščiten kot tehnični spomenik. Skoki s tega mostu ve-
ljajo za najvišje skoke z mostu v Sloveniji.

Najbolj veselo in zanimivo pa je seveda na splavu. Savski spla-
varji bodo letos popeljali obiskovalce z novim, 20 tonskim in  
24 metrov dolgim splavom, ki ga sestavljajo smrekovi hlodi in 

cevi, za razliko od starih splavov pa ima ta splav tudi motor, ki 
omogoča vožnjo proti toku. Po dobrodošlici z aperitivom, kru-
hom in soljo, se na plavu ob zvokih harmonike odvija bogat 
program, ki se po dobrem flosarskem golažu in domači kapljici 
zaključi s flosarskim krstom enega izmed udeležencev. 

Tanja Grabrijan

Za dneve splavarjenja je pripravljen nov splav, ki sicer sprejema 
zaključene skupine že od meseca maja, pa vse do oktobra.

Polfinale izbora za Miss Slovenije 2006

Sanda in Tamara tudi 
v finalu v Portorožu
PODČETRTEK - Terme Olimje so gostile petnajsti polfinal-
ni izbor za Miss Slovenije, katerega se je, poleg prvih treh 
z regionalnega izbora Miss Posavja 2006, udeležilo še se-
demnajst deklet, v finale pa sta se izmed Posavk uvrstili 
kar dve, in sicer Sanda Lukavica in Tamara Pavlovič.

Deževno in hladno vreme ni pri-
zaneslo niti organizatorjem pol-
finalnega izbora za Miss Slove-
nije 2006, tako da so morali 
tekmovanje prestaviti iz idilič-
nega prizorišča v Akvaluni v le-
tos odprt hotel Sotelia. Na pet-
kovo tekmovanje so se uvrstila 
dekleta s predizborov Posav-
ja, Štajerske, Notranjske, Pri-

morske, Maribora ter castin-
ga, ki je potekal v Ljubljani. 
Iz Posavja so se v polfinale uvr-
stile Sanda Lukavica iz Krškega 
kot Miss Posavja, Tamara Pavlo-
vič iz Cerkelj ob Krki kot nje-
na prva spremljevalka in Polo-
na Podvinski iz Globokega kot 
druga spremljevalka. Skupno se 
je na polfinalnem izboru pome-
rilo 20 deklet iz celotne Slove-
nije, naprej pa se je uvrstilo le 
dvanajst po oceni strokovne ži-
rije najlepših. Dekleta je oce-
njevala petčlanska žirija, v ka-
teri so bili glavni direktor Term 
Olimia Zdravko Počivalšek, ak-
tualna miss Slovenije Sanja Gro-
har, vodja projekta miss Slove-

Na splavarjenju, 
ki ga je 
organizirala 
Infra d.o.o., smo 
ujeli sevniškega 
župana 
Kristijana Janca 
in radeškega 
župana Franca 
Lipoglavška.

Po preverjanju 
znanja geografije, 
biologije in ročnih 
spretnosti, je 
na flosarskem 
krstu Infrinega 
splavarjenja 
zaprisegel 
Bojan Kostevc, 
komunalni 
inšpektor na 
Občini Sevnica.

nije 2006 na NET TV Urška Čož, 
novinarka Slovenskih novic Bar-
bara Pance ter Jernej Pavlič, 
vodja trženja na NET TV, ki je v 
letošnjem letu odkupila eksklu-
zivne TV pravice.
 
Prireditev sta povezovali nekda-
nji misici Živa Vadnov in Tina 
Zajc, dekleta pa so se strokov-

ni žiriji in obiskovalcem pred-
stavile v treh izhodih. V prvem 
v športno-elegantnih oblačilih, v 
drugem izhodu v kopalkah, v za-
dnjem pa v večernih oblekah.
Izbor so s svojimi nastopi pope-
strili številni nastopajoči.

Po vseh izhodih in po dolgotraj-
nem premisleku strokovne žirije 
so izbrali 12 finalistk.
Finalna prireditev, na katero sta 
se uvrstili Sanda in Tamara, bo 
potekala 25. junija v Avditoriju 
Portorož, nova Miss Slovenije pa 
se bo že 30. septembra na Polj-
skem potegovala za laskavi na-
slov Miss Sveta 2006.

Tekst in foto: R. Sajovec

Finalistke izbora Miss Slovenije 2006


