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prof. dr.
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Dan državnosti v Posavju
Na sevniškem
gradu

Na Libni pri
Krškem

SEVNICA - Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti sta zbrane na sevniškem
gradu nagovorila podžupan
Štefan Teraž in slavnostni
govornik Ernest Breznikar,
slovesni večer pa je z odličnim koncertnim sporedom
popestrila Godba Sevnica.

Slavnostni govornik Ernest
Breznikar

Že v sredo, 21. junija 2006,
so Sevničani obeležili dan državnosti z osrednjo proslavo v
atriju sevniškega gradu. Navzoče je pozdravil podžupan Občine Sevnica in državni svetnik

jem poveljnika 25. območnega
štaba teritorialne obrambe za
Posavje in načelnika Pokrajinskega štaba MSNZ za Posavje,
dal pomemben delež pri osamosvojitvi Slovenije. Za svoja
dejanja je prejel vrsto vojaških

LIBNA - Občanke in občani Krškega so se v velikem številu udeležili
tudi letošnje slovesnosti
ob dnevu državnosti, ki
že vrsto let skupaj s tradicionalnim kresovanjem
poteka na Libni v organizaciji Planinskega društva Videm.
Kot slavnostni govornik je zbrane nagovoril krški župan Franc
Bogovič, ki je poudaril, da so
se pomena in zavesti o slovenstvu zavedali že številni rodovi pred nami: “Zato je bila odločitev za osamosvojitev ne le
velik izziv, temveč se je izkazala tudi domoljubna zavest
in pripravljenost ljudi, da se
za svojo državo borimo. Danes, po 15 letih, je Slovenija
članica Evropske unije in drža-

va, ki bo prva med pridruženimi
državami članicami sprejela evropsko valuto evro in država, ki
bo z naslednjim letom meja in
branik Evrope v okviru šengenskega sporazuma. In to so koraki, na katere smo lahko kot
dvomilijonski narod ponosni, in
menim”, je še dejal Bogovič,
“da bomo čez enako obdobje že
lahko ugotavljali, da smo ena izmed najbolj uspešnih evropskih
držav.” Dnevu državnosti v čast

V Brežicah

izvajanje investicijske
dejavnosti, d.o.o.

Trg svobode 9
8290 Sevnica

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.
(za Skupni podvig)
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Godba Sevnica z novim dirigentom Maticem Nejcem Krečo.
Štefan Teraž, ki je poudaril,
da je enotnost tista vrlina, ki
je poleg poguma in veliko volje
zaslužna za uresničitev tistega,
kar smo si zadali za cilj pred
petnajstimi leti. Ko se ozre po
prehojeni poti ugotavlja, da je
bila odločitev za samostojno
državo pravilna, saj nas je popeljala v demokratično državo.
Enotnost in odločnost na poti k
samostojni Sloveniji je izpostavil tudi slavnostni govornik Ernest Breznikar, upokojeni polkovnik Slovenske vojske, ki je
spomnil na potek dogodkov in
na mejnike, ki so pred petnajstimi leti začrtali usodo naše
države. Breznikar, ponosen, da
mu je bilo zaupano sodelovanje v procesu osamosvajanja,
je s svojo osebnostjo in položa-

priznanj in Veliki znak Občine
Krško, za zasluge pri obrambi
svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije pa
je prejel Srebrni častni znak
svobode Republike Slovenije.
Na proslavi, ki jo je povezoval
Sinjo Jezernik, je za slovesno
vzdušje z odličnim koncertom
poskrbela Godba Sevnica, ki se
je tokrat predstavila z novim
22-letnim dirigentom Maticem
Nejcem Krečo.
T. Grabrijan

BREŽICE – Zaključek zadnjega dne tradicionalne tridnevne prireditve z
naslovom Brežice, moje
mesto so organizatorji posvetili počastitvi državnega praznika, v okviru katere je zbranim
obiskovalcem na glavni brežiški ulici ob državni himni v izvedbi MePZ
Viva spregovoril minister
za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak.
Uvodne besede je obiskovalcem namenila direktorica novo
oblikovanega Zavoda za podjetništvo in turizem mag. Nataša Šerbec, ki se je obiskovalcem zahvalila za dober odziv
na prireditev in najavila nadaljnjo skrb za oživitev mestnega jedra s tem in drugimi
projekti. Župan Ivan Molan je
dejal, da smo se Slovenci pred
petnajstimi leti odločili za zelo
pogumno in samozavestno dejanje, ki je bilo podlaga temu,
da smo danes pomembna evropska država z uspešnim razvojem. Opozoril je na prizadevanja občine Brežice za čim
večjo kvaliteto življenja svojih
občanov, čemur so namenjene številne prireditve kot tudi
veliki infrastrukturni projekti
tako v mestu kot v celotni občini. »Spomin je še toliko oster,

Minister mag. Andrej Vizjak
med govorom, v ozadju mag.
Nataša Šerbec in Ivan Molan
da se spomnimo, kako so bili to
negotovi časi, kako je marsikdo
celo dvomil, ali je to prava odločitev ali ne, vendar je kljub
temu velika večina odločila, da

Telovadci Sokola na brežiški ulici

kot tudi najdaljšemu dnevu v
letu je pri lovskem domu na
Libni vzplamtel kres, ki pa so
ga po keltskem izročilu prižgali šele, ko so se oglasile pesmi.
Slednje so izvajali pevci MPZ
Svoboda Brestanica, zasedba
Trio Planika in Brežiški flosarji, nastopili pa so tudi Pihalni
orkester Videm, plesne skupine
iz krške osnovne šole in Mladi
harmonikarji.
B. Mavsar
je to prava pot,« je v prazničnem nagovoru dejal minister
Andrej Vizjak. Tudi on je spomnil, da so v Brežicah v zadnjem
času uspeli pridobiti kar nekaj
za mesto pomembnih novogradenj, kot so knjižnica, upravna
enota in pošta, verjame pa, da
bo enako uspešno tudi urejanje
prometa in zagotovitev parkirišč v mestu. »Kakovosti življenja pa ni mogoče povečevati brez gospodarskega razvoja.
Ta je sedaj sicer uspešen, vendar si želimo več, kajti ob visoki gospodarski rasti bo tudi več
denarja za družbene dejavnosti in za vse, kar nam bogati
življenje,« je dejal minister, ki
je bil pred štirimi leti kot župan med pobudniki junijskih
prireditev v mestnem jedru,
je pa tudi častni pokrovitelj letošnjega Festivala Brežice, ki
se bo začel čez nekaj dni.
S. Mavsar
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Bohor je ponovno žarel
BOHOR – V počastitev 65-letnice ustanovitve Osvobodilne
fronte in upora proti okupatorju ter ob petnajsti obletnici
osamosvojitvene vojne je 24.
junija na Bohorju v organizaciji krških Območnih združenj
borcev in udeležencev NOB,
Veteranov vojne za Slovenijo,
Veteranskega združenja Sever, Občinskega združenja slovenskih častnikov in Krajevnega odbora Društva izgnancev,
potekala domicilna proslava

“Bohor je vstal – Bohor žari”.
Slednja na podlagi že v sedemdesetih letih podeljenih domicilnih listin s strani občin Krško, Brežice, Sevnica, Šmarje
ob Jelšah, Laško in Šentjur, poteka vsako leto v drugi občini,
letos pa je ob več sto udeležencih, ob partizanskih pesmih
pevcev MPZ Svobode Brestanica, Pihalnega orkestra Svoboda Senovo, ob recitalih učencev senovske osnovne šole in
postrojene partizanske čete
Triglav iz Tržišča, Bohor ponovno zažarel.
Na leta narodnoosvobodilne
borbe, na trnovo pot izselje-

nih ljudi, na pohode Kozjanskega odbora in aktiviste, ki
so delovali na območju Posavja in Kozjanskega, se je v svojem govoru navezal tudi slavnostni govornik general Ivan
Dolničar, ki se je med drugim kritično opredelil do novodobnega pretvarjanja zgodovine in zmanjševanja pomena
upora proti okupatorju in zakonskemu izenačevanju pravic udeležencev NOB in, kakor
je dejal Dolničar, narodnih iz-

dajalcev. Za s sovraštvom prežetega je opredelil tudi nedavni govor nadškofa Perka, ki je
dejal, da so bili domobranci zmagovalci boja in dodal,
da država piše zgodovino preko tujih avtorjev, ki razdvajajo
narod. In ker so prav zaradi izdajstva poleti 1941 padle prve
krške žrtve, ki so bile tudi prve
ustreljene žrtve okupatorja na
Slovenskem, bi bilo prav, je
poudaril Dolničar, da bi osrednja državna prireditev potekala na tem območju, kjer se je
najprej razvil boj proti okupatorju. B.M.

Matjaž Pegam – kandidat LDS za župana v Brežicah

V občino več gospodarstva in
manj politike
BREŽICE - Potem ko sta lokalna odbora LDS v Krškem
in Sevnici že predstavila svoja županska kandidata, se
je v petek v Brežicah v družbi predsednika občinskega
odbora Jožeta Baškoviča in predsednika LDS Jelka Kacina novinarjem predstavil tudi Matjaž Pegam, ki bo na
listi LDS poskušal zasesti župansko mesto v Brežicah.
Jože Baškovič je v uvodu povedal, da so vodstvo občinskega odbora v
Brežicah aprila zamenjali zaradi nezadovoljstva članov z dotedanjim
delom, to naj bi bilo v prihodnje bolj javno, med naloge pa so zapisali cilj, da bo LDS postala zopet vodilna stranka v občini. Dejstvo, da
je število članov v nekaj mesecih poraslo za 35 %, daje dodatno energijo stranki, ki bo usmerila vse svoje sile v prizadevanje za nadaljnji
razvoj občine. To je bilo osnova za program stranke v Brežicah za obdobje 2006 – 2010, v katerega so zajeli večino za lokalno skupnost pomembnih področij, posebej pa je izpostavil problem upadanja števila
prebivalstva v občini, ki je med najstarejšimi v Sloveniji. »Rešitev je
le v zagotavljanju pogojev za delo mladim z dolgoročnimi projekti in
ne iz dneva v dan,« je dejal Baškovič.
Na opazko o pozicijski drži preostalih svetnikov v sedanjem občinskem svetu je dejal, da na nivoju občine podpirajo odločitve, ki so
dobre za razvoj občine. Ob morebitni zmagi na volitvah bodo povabili
k sodelovanju vse, ki so pripravljeni tvorno sodelovati, tako kot sedaj
to delajo sami, sicer pa občinski odbor v popolnosti podpira odločitve vodstva LDS kot opozicijske stranke na državnem nivoju. Predsednik LDS in evropski poslanec Jelko Kacin je prepričan, da je član-

Kandidat Matjaž Pegam in Jelko Kacin
stvo v EU, še posebno v času predsedovanja Slovenije, priložnost za
kraje ob meji. Šengenska meja bo obstala dlje, kot si morda mislimo sedaj, zato je potrebno položaj na zunanji meji EU izkoristiti in bolj učinkovito črpati sredstva, ki lahko kompenzirajo nekatere negativne učinke.
Za spomladanske dogodke in kadrovske spremembe v brežiški LDS
je ocenil, da so v Brežicah sprejeli odločitve, ki niso bile lahke. »To,
kar sejejo, to bodo želi, verjamem in upam, da je bila setev prava
in bo nagrajena z županom,« je zaključil Kacin.
Kandidat Matjaž Pegam je dejal, da se je v lokalno politiko vključil, ker
verjame, da je LDS sposobna izpeljati proces prestrukturiranja najprej
v svojih vrstah, potem pa tudi v sami lokalni skupnosti, ki po njegovem
izgublja razvojni zagon. Posebno ga moti, da občina Brežice nima organizirane industrijske cone, v katero bi z nudenjem stimulativnih pogojev
investiranja lahko privabili kapital in veliko naredili za nova delovna mesta. Med vodila svojega programa je zapisal tudi občutljiv odnos do okolja in naravnih virov, posluh za različne interesne, družbene in socialne skupine. Prebivalcem občine Brežice obljublja nenehno izboljševanje
življenjskih pogojev, kar bo tudi usmeritev njegove občinske uprave.
Na vprašanje o razmerjih med občinami in pomenu regijskega sodelovanja je dejal, da sicer Posavje smatra kot enoten in že tako razmeroma majhen prostor, da pa si bo prizadeval, da bi znotraj regije Brežice
imele večji pomen, kot ga imajo sedaj. Matjaž Pegam je inženir elektrotehnike, ki od leta 2002 vodi podjetje Vino Brežice, ki mu ga je po
težavah v devetdesetih letih skupaj s sodelavci uspelo stabilizirati, da
sedaj posluje pozitivno. Širši javnosti je Pegam bolj znan kot član popularne in vsestransko ustvarjalne glasbene skupine Demolition group
(prej Gastrbajtrs).
S. Mavsar

Obrigheim na obisku
KRŠKO - Občina Krško je pretekli konec tedna ponovno gostila predstavnike pobratenega nemškega mesta Obrigheim. Župan Franc Bogovič je sedemčlansko delegacijo s tamkajšnjim županom Rolandom Lauerjem na čelu sprejel v Podbočju, kjer so
se gostje udeležili proslave ob krajevnem prazniku. V soboto so

Župan Bogovič je Rolanda Lauerja (desno) in ostale goste
iz Obrigheima sprejel pred OŠ Podbočje
se nemški gostje udeležili Petrovega sejma v Brestanici, proslave na Bohorju, koncerta v Kulturnem domu Krško in proslave ob
dnevu državnosti na Libni, v nedeljo pa so si ogledali nove prostore Glasbene šole Krško, podjetje IHS, gradbišče HE Blanca in
HE Boštanj. P.P.

Srebrni ščit za Bojana Bogoviča
SEVNICA - V Lutrovskii kleti sevniškega gradu so v petek, 23.6.,
uslužbenci Policijske uprave Krško obeležili dan policije. Na svečanosti sta direktor PU Krško Andrej Zbašnik in Tomaž Peček,
vodja Operativno komunikacijskega centra na Generalni policijski upravi, podelila priznanja, in sicer sta znak policije za 10-letno delo prejela Tomaž Grmšek (PPP Krško) ter Sebastjan Lasič
(PP Brežice), bronasti znak policije je prejel Mladinski center Krško, bronasti ščit policije za prizadevno in uspešno opravljanje
delovnih nalog pa Aleš Flajs (PP Sevnica), Ivan Polajžer (PP Kr-

Letošnji nagrajenci ob dnevu policije
ško), Miran Vogrinc (PP Brežice) in Robert Perc iz Službe direktorja PU Krško. Srebrni ščit policije, ki je najvišje priznanje na nivoju
PU, ki se podeljuje za večkratne pomembne prispevke ali uspehe
na posameznih področjih dela, je prejel Bojan Bogovič, komandir Prometne policijske postaje Krško. Anton Vodopivec, predsednik območnega policijskega sindikata, pa je ob tej priložnosti podelili tudi diplome in pokale policistkam in policistom za osvojena
najvišja mesta v streljanju z zračno puško, kjer je med ženskami
osvojila 1. mesto Andreja Golob (PMP Obrežje), v kategoriji moških pa Aleš Pribožič (PP Sevnica), ekipno pa je najbolje streljala
ekipa Policijske postaje Sevnica. Ob tem so podelili tudi prehodni
pokal najboljši športni enoti, ki ga je na podlagi rezultatov v košarki, namiznem tenisu, šahu, nogometu in streljanju priborila ekipa
policistk in policistov Policijske mejne postaje Obrežje. B.M.

V Posavju manj brezposelnih
KRŠKO - Anton Koren, direktor Območne službe Zavoda za zaposlovanje Sevnica, ki pokriva vse tri posavske občine, je 22.junija v Krškem predstavil prilive in odliv brezposelnih oseb na sevniško območno
službo v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Vzpodbudno je, da je vendarle v tem obdobju za dober odstotek več delovno aktivnega prebivalstva v regiji in
da se je povpraševanje po delavcih v letošnjem letu
povečalo za enajst in pol odstotka.
Konec preteklega meseca je
bilo na območju Posavja na Zavod za zaposlovanje prijavljenih 3.227 brezposelnih oseb,
kar je za okoli dvesto oseb
manj kot v enakem obdobju
lani ali 411 oseb manj kot ob
izteku leta 2005. Slednje gre
v prvi vrsti na račun večjega
povpraševanja s strani delodajalcev, med katerimi prednjači predelovalna dejavnost,
v sklopu te pa izrazito izstopa proizvodnja kovinskih izdelkov ter strojev in naprav.
Večje potrebe so prisotne tudi
v lesni panogi oziroma na področju obdelave in predelave
lesa, proizvodnje električne in
optične opreme, med drugim
pa tudi v gradbeništvu in gostinstvu. V letu 2006 se je tako
vključilo v zaposlitev 1.105
oseb, od tega 86 odstotkov za
določen čas, med njimi pa je
bilo 51 odstotkov žensk, ki so
v zadnjih letih najtežje zaposliva kategorija. Med zaposlenimi se je zaposlilo tudi 26 %

oseb starih 40 in več let in nekaj nekaj več kot 9 odstotkov
oseb starih več kot 50 let, kar
so prav tako, poleg invalidov,
zelo težko zaposlitvena kategorija. Sicer pa so zaradi odklonitve dela, neodzivanja na
vabila Zavoda in še zaradi nekaterih drugih razlogov, iz evidence iskalcev dela izbrisali
258 oseb več kot lani. Večjega dotoka iskalcev zaposlitev
pa tudi ne pričakujejo s skorajšnjo ukinitvijo obrata celuloze v tovarni Vipap Videm,
saj ima po besedah Korena od
skupnega števila 344 presežnih delavcev prezaposlitev pri
drugih delodajalcih že nekaj
čez 40 oseb, 145 delovnih mestih pa so ponudila že različna
podjetja, od tega največ v kovinsko – pridelovalni industriji,
kot denimo v Metalni Senovo,
sevniškemu Preis-u in v Silico,
Inkos Krmelj ter v podjetju za
izdelavo kovinskih konstrukcij
VTS Dobova. B.M.
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Pogovor z arhitektom Andrejem Oberčem:

»Vedno manj je ljudi, ki bi
mesto lahko občudovali!«
BREŽICE - Društvo za oživitev mesta Brežice je pripravilo pogovor o talni ureditvi tržne ulice v mestnem jedru Brežic. K pogovoru je povabilo Andreja Oberča, univ. dipl.ing. arhitekture, Brežičana, ki živi in dela v
Ljubljani, a je dober poznavalec mestnega jedra, saj je zanj že pred časom izdelal urbanistični ureditveni
načrt. Tokrat je vzporedno s poslikanimi primeri nekaterih talnih ureditev v Ljubljani in Kostanjevici na Krki
nakazal možne in ustrezne rešitve, pestre in kritične razprave pa so pokazale, kako Brežičani cenijo njegovo
profesionalno delo in kako potrebna bi bila njegova pomoč in usmeritve v domačem mestu.
Jasno si povedal, da v vseh
teh letih brežiškega starega mestnega jedra ostaja vse
manj, je degradirano in izgublja historično vrednost in je
vedno manj ljudi, ki bi mesto
lahko občudovali. Kaj vse mu
zameriš?
Težko komu kaj zamerim. Tudi
historično jedro Brežic je živ
organizem, ki kliče po adaptacijah za današnji čas in zahteva
posege, ki krojijo okolje novim
uporabnikom in novim namenom. Zaskrbljujoče je, da je v
zadnjih letih vse več posegov,
ki so neprimerni in nedorasli
vrednosti, ki smo jo podedovali. Glede na stopnjo oblikovne
enotnosti, ki jo je mesto doseglo na začetku preteklega stoletja, je do danes ostalo malo
in še to pospešeno usiha.
Vedno pogosteje slišimo »da«
za novo arhitekturo v starih
mestnih jedrih, se z njo tudi
soočamo, saj se po mnenju
mnogih meščanov ta nasilno
umešča tudi v Brežicah. Kako
se ogniti pastem, da predeli
mest ne bi bili iznakaženi, kar
si nakazal s prispodobo »še en
papirček, pa je smetišče«?
Vprašanje, ki se zastavlja lastnikom, konzervatorjem in arhitektom je, v kolikšni meri ohranjati-konzervirati
izpričano
stopnjo oblikovne izjemnosti in
v kolikšni meri dopuščati spremembe in novosti, da se ohrani
izvorna kvaliteta?
Načeloma bi morali vsi, ki imamo opraviti z zaščito in vnašanjem novosti v prostor soglašati, da posegi, ki v oblikovnem
smislu ne dopolnjujejo dediščine ali jo nadgrajujejo, niso
sprejemljivi. Niso sprejemljivi le iz kulturnega in estetskega vidika, temveč tudi iz ekonomskega. Smotrni gospodarji,
ki živijo od turizma, poznajo
veljavo in vrednost kvalitetno
ohranjenega historičnega prostora. Potencial, ki ga nudi historično jedro v Brežicah, bi lahko
z ustreznimi posegi in dobrim

marketingom pretvorili v destinacijo za zahtevnejše goste.
Cilj vsakega gostinca v Brežicah
bi moral biti obisk 50 avtomobilov z zagrebško registracijo vsako soboto in nedeljo popoldan.
Jim lahko postrežete v šotorih
na cesti? Razumevanje podedovanih vrednot je lahko dobra
popotnica za biznis.
Pieteta na pokopališčih. Konkretno na brežiškem.

Gospod kardinal Rode je že
pred leti opozarjal, da se v naši
mentaliteti pokopališča spreminjajo bolj v odlagališča kakor v posvečeni prostor pietete
do mrtvih. Opozorilne table Komunale Brežice na pristopnem
obzidju brežiškega pokopališča
so zelo moteče. Z malo truda
bi jih lahko postavili ob cesto,
kjer bi bile, če že morajo biti,
bolj diskretne. O poseku visokoraslih dreves je škoda izgubljati besed. Še nedavno je bilo
brežiško pokopališče za slovenske razmere izjemno. Danes je
videti kot kamnolom. Drevesa, ki so nas opozarjala na pomlad, na jesen in na minljivost

življenja, so za vedno izginila.
Žalostno je, da se s tako oceno
strinjajo tudi uslužbenci Komunale, a so vseeno sekali.
Kaj bi dejal za krožišča? Precej prahu dviga zadnja »pridobitev« pri tržnici.
Preveč robnikov na premajhnem prostoru. Našla bi se
ustreznejša rešitev.

Predstavil si dobre talne ureditve, rešitve v Ljubljani in
Brežicam zaželel najmanj to,
kar ima Kostanjevica. Kamen
je v Brežicah nekoč že bil, s
tlakovanjem se da marsikaj
elegantno rešiti, ko praviš še,
da tam, kjer hodimo, stvari
niti ne vidimo. Kaj bi bilo dobro za Brežice?
Dobro za Brežice je kvalitetna in trajna rešitev in ne nekaj, kar diši po kompromisu.
Lahko tudi v manjšem obsegu,
če ni denarja za tlakovanje ulice v celoti. Večji delež površin
bo pokrit z asfaltom, zato si na
manjšem delu lahko privoščimo
naravni kamen, kocke... Beton-

Je Zavod ZVKD nasprotnik Brežic?
BREŽICE - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE
Novo mesto je z Društvom za
oživitev mesta Brežice pripravil pogovor o arheoloških izkopaninah v Brežicah, ki je potekal v mestnem atriju. Odkritja
iz let 2005 in 2006 v Brežicah
je predstavil arheolog Slobodan Olić. Ker smo dediči prednikov, ki so več kot pred 100
leti želeli imeti lepo mesto, so
z izkopaninami odkrili, da so
predniki pločnike tlakovali s
kamnom, bili dobri načrtovalci velikih posegov ter izvrstni
oblikovalci kovin, lončevine in
drugih izdelkov. Kot je pojasnil arh. Olić, so pod nami oziroma pod glavno mestno ulico
bogate in zanimive najdbe, od
drevoredov, jarkov, obrambnih
jarkov, zidov, obzidja, ki dajo
slutiti, da so povezane z neko
arhitekturo. Originalne plasti so precej globoke in ko so
domnevali, da je vse uničeno
(predvidena bronasta doba),
so našli prazgodovinske na-

selbine z ostanki lepo ohranjenega kremenovega orodja,
keramike. V bistvu so Brežice
z majhno investicijo pridobile
lokacijo dveh stolpov, obrambnega jarka z mostom, drugega obrambnega jarka, kar dokazuje, da je mesto z meščani
funkcioniralo posebej in grad
z gospodo posebej. Mesto Brežice ima zgodovino, staro nekaj tisočletij in tradicijo, ki je
v Sloveniji težko prepoznavna (le še Škofja Loka in Piran),
kar ni naključje, sotočje obeh
rek je bilo in bo aktualno.
Nekatera pojasnila je dodal
še arheolog Uroš Bavec, in sicer, da na podlagi geofizikalnih raziskav sledijo še druge,
ki jih ni konec, kajti arheologija ima spoznanje o mestu in
prezentacijo le-tega, in to je
zgodba o razvoju mesta. Zavod, ki je predpisal sondiranje (po mestni ulici 12 sond),
ima nadzor nad raziskavo, te
pa se delajo pred gradbenimi
posegi - v tem primeru talne

prenove ulice. Omenil je tudi
nezaupanje do Zavoda kot nasprotnika Brežicam, ki je popustil vlogi kapitala. Medtem
ko je del prebivalstva naklonjen šarmu stoletij, je drugi
del naklonjen novostim, zato
je med njima potrebno poiskati kompromise. Pojasnilo
o popuščanju vlogi kapitala,
kot je dejal, pa je poenostavil – kdaj pa je bil še kak kršitelj kaznovan?
N. Jenko. S.

ski tlakovci so slaba in cenena
izbira, ki bi historični prostor
dodatno razvrednotila.
Z določenim namenom za izhodišče posebej zelenice in še
enkrat zelenice…
Sklepam, da se vprašanje nanaša na grozeči posek dvostranskega drevoreda japonskih češenj med gradom in občinsko
stavbo. Z obžalovanjem sprejemam dejstvo, da nekdo pomisli na odstranitev drevoreda japonskih češenj, ker le te
v času zorenja z odpadlimi sadeži mažejo pločnike. Drevored je po moji oceni dodana
vrednost prostoru mestnega jedra iz prejšnjega stoletja in je
njegov kvaliteten sestavni del.
Morali bi ga negovati in ohraniti. Naravni kamen ali asfalt
se pod češnjami obnese veliko bolje kot postarani betonski tlakovci. Bodo češnje padle
zato, da bomo hodili po betonskih tlakovcih?
Kako bi društvo, ki te je povabilo, res lahko pomagalo svojemu in nenazadnje tvojemu
mestu?
Odlok o zaščiti mestnega jedra
je regulativa in je dokument, ki
se ga redno dopolnjuje in spreminja in je osnova za posege v
prostor mestnega jedra. Pri naslednji spremembi naj si člani
društva prizadevajo in dosežejo formalno pravno veljavo društva kot soglasodajalca k nameravanim posegom.
Finance in želje se vedno prepirajo. Praviš, da je življenje
sestavljeno iz majhnih reči
in se iz njih nekaj začne, ko
se je k temu treba zavedati, da so kratkotrajne rešitve najdražje. Zadolžen res še
nisi, večina pa bi ti najraje zaupala ureditev ulice mestnega jedra…
Hvala, vesel bi bil.
Natja Jenko Sunčič

Brežice čez 20 let
BREŽICE – V prostorih novega centra Gasa so predstavili zmagovalni projekt v okviru
mednarodnega natečaja Europan z naslovom Razvoj urbane
krajine. Projekt ponuja mestu
strategijo razvoja v obdobju
10 do 20 let zlasti z postopnim urejanjem t.im. zahodne
fasade mesta in njegovo funkcionalno povezavo z naravo,
posebno s sedaj neurejenim
področjem Vrbine, ki ga ob
možnosti večnamenske uporabe načrtovanega jezu HE Brežice namenja predvsem rekreativni dejavnosti in turizmu.
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Ekonomija in nekatere
njene reči.
Beseda »ekonomija« izhaja iz grške besede v slovensko - gospodarstvo. Kar v nadaljevanju pomeni umno gospodarjenje, varčPiše:
no ravnanje, gospodarnost. Kar je nasploh
Natja Jenko Sunčič
nauk o gospodarstvu. Potem so znane klasična ekonomija, pa liberalna, ortodoksna, ki
se strogo drži ustaljenih gospodarskih načel,
v nadaljevanju politična ekonomija, ki je veda s proučevanjem
družbeno-gospodarskih odnosov med ljudmi določene dobe in je nauk
o temeljnih zakonih gospodarstva. V krogih ekonomistov, to je gospodarstvenikov, strokovnjakov za gospodarska vprašanja, je še znana
vulgarna ekonomija, kar je poplitveno, neznanstveno razlaganje zunanjega videza kapitalističnega gospodarstva.
To so osnovni izvlečki osveženega šolskega znanja iz ekonomije oziroma gospodarstva. Ko spremljam dogodke in vulgarne kazalce slovenskega gospodarstva, – vse manj, ker je vse skupaj hudo nagravžno
– sem se pridušala, da o tem pač ne kanim niti razmišljati niti pisati.
Ker nimamo tisti, ki o tem pišemo, nikakršnega vpliva na spremembe
na bolje oziroma na tisto »nalijmo si čistega vina«. In zato, ker bi se
rada ohranila kot kolikor toliko mentalno zdrava osebnost. Me pa kot
davkoplačevalko v podzavesti ves ta »šit« mrcvari.
Kdo (z)more karkoli Botticellijevim angelčkom z naših ministrstev? Na
vsej zemeljski obli mi noben zdrav um ne bo oporekal, da sta zdravje
in denar največji, neprimerljivi vrednoti. Prepričana sem, da je človek težko vsaj zasilno zdrav, če nima debele plasti denarja pod palcem. Kar je le ena od mnogih plati na eni plati medalje. Izvoženih 63
milijard za finske oklepnike pomeni skoraj dva milijona operacijskih
miz. Torej skoraj za vsakega državljana ena. Nujnost operacijskih miz
mi je kristalno jasna. Ker če bo šlo vse tako k hudiču, jo bo potreboval vsak državljan. Antimilitaristka se sprašujem, čemu nam bodo
tako dragi oklepniki? Da bi se ubranili sami pred seboj? In humanitarna donatorka in izvedenka za dobavo medicinske opreme, tista gospa
Tanja, ne bi rabila prelivati solz za štiri izgubljene kilograme, ko bi
se še kdaj nakanila kakšnega dobrodelništva s figo med izračuni. Bi pa
lahko za štiri kilograme gor sklenila kakšen korporacijski posel z baročnim skladom kmetijskih in gozdnih zemljišč in nedolžno kraljico
s kmetijskega ministrstva. Davkoplačevalskega denarja gre v maloro
ob prelaganju sodnih spisov pedofilov, ki so nagrajeni z enoinpolletnimi kaznimi. Kar je nov kriminal. Se je vredno dotakniti še skorumpiranih direktorjev oziroma menedžerjev, ki se gredo premostitvene
posle in so eni res nekrivdno odstavljeni z bajeslovnimi odpravninami
ali so drugi zahrbtno zboleli za neznano neozdravljivo boleznijo? Eni
sami labirinti v labirintih.
Marca sem si rekla, da preveč porabim. Denarja. In sklenila, da bom
racionalnejša. In sem bila. Čisto do pike ne vem, kako in kje. Pa je bil
aprilski izračun skoraj enak. Kljub akcijam, ki jim potrošniki sledimo.
Inflacija, podražitve, smo sklenili. Kljub temu, da z državnega, vladajočega vrha ni bilo o tem zaslediti niti ene same, smo še enotno ugotovili. Slišali pa med tem velikokrat, da so oni bili na vrhu dvanajst
let in nič naredili in so vse že oni zakuhali. Karcinomo črevo vlad, ki
bruha gnoj, od katerega ljudstvo nima nič. Nemogoče je slediti državam v državi – elektrikarjem, vodovodarjem, smetiščnikom, dimnikarjem, onim, ki prihajajo merit različne emisije. Alineje storitev,
porab in izračunov na položnicah so tako dolge in razčlenjene z decimalnimi natančnostmi, da te kap. In mine volja, da bi sploh eno izvalil in hotel izvrtati, kaj vse plačuješ in v kakšnih ceveh in žicah so to
sploh naračunali.
Hm, dobro se je zavedati, da se zašiješ z robo, vredno 0,99 evrov. Uporabljena pove, da ni vredna niti toliko. Potem jo prelagaš iz predala
v predal, dokler ne konča v smetnjaku. To je kot bi 0,99 evrov vrgel v
smetnjak in se nadaljuje do kakšnih drugih poceni akcijskih nakupov
še kje drugje. Poceni zna biti drago, ko se to večkrat ponovi, postane vse skupaj grozno ceneno. In hitro prazen račun za tako rekoč nič.
S kupovanjem preko katalogov je nova loterija. Na ponujeni sliki se
zgledna roba izkaže kot klot, ličen sesalnik igrača iz plastike, mehki
čevlji trdi kot rog in tako dalje. Robo res lahko vrneš, a je vračanje denarja velikokrat jara kača. Točke in pikice zvestobe pri nakupih, sem
poštudirala pri sebi, so nova past. Verjeli ali ne.
To je vse skupaj moje neznanstveno razlaganje zunanjega videza kapitalističnega gospodarstva. Poplitveno, če je komu ljubše. Ko večinsko
normalno ljudstvo še kako dobro pozna izračun, »stegni se, kolikor ti
je dolga odeja«. Ki jo nateguje, kolikor more, da zveže konec s koncem In postane univerzitetno izmozgan ekonomist na račun dobesedno vulgarne državne ekonomije. Ali svetovne. Ta streže s svojimi lovkami povsod, kjer more.
Ko si večinski del naroda ekonomično privošči plitvo morje v lavorju pod lipo ali hruško. Drug del malo bolj globokega morja v bližnjem
slovenskem, dokler je še in ga še kaj je. Tretji del pri bratih Hrvatih,
ko bodo za sprostitev lahko brali belo slovensko in hrvaško modro knjigo. Za čimer je seveda tudi nekakšna ekonomija. Četrti del pa tam,
kjer so domačini tako revni in zato tako gostoljubni, da uživačem ni
mar niti za cunamije. In je menda vse skupaj bolj ekonomično in menda več zaužijejo kot v domačih toplicah.
In, kam bi, vprašam, vskladiščili vso to trenutno sončno energijo (pišem pri + 35 stopinj C), da nas ne bi ekonomsko vulgarne cene naftnih
derivatov ščipale sredi zime?
Da ne bi duševno in fizično uničeni čakali na svojo operacijsko mizo,
naredimo salto pred Tofovim »dobrodošli na soncu, vam želi kožni
rak«. To pač lahko naredimo sami zase, nič ne potrošimo in bledoličnost je znova v modi. Pa še znojiti se nam ni treba kot pri žogobrcu.

Kovačič kandidat v Kostanjevici?
KOSTANJEVICA NA KRKI – Če je
v treh največjih posavskih občinah že več ali manj znano,
kdo bodo kandidati za županska mesta, je samo štiri mesece pred predvidenim datumom lokalnih volitev še največ
neznank v novoustanovljeni in
najmanjši posavski občini – Kostanjevica na Krki. Že razmeroma zgodaj je svojo kandidaturo
objavil podjetnik Franc Curhalek, govori pa se tudi o nekaterih drugih kandidatih, vendar
se ti še niso predstavili javnosti. Po nekaterih informacijah

bi v Kostanjevici volivke in volivci lahko dobili možnost izbire zelo zanimivega kandidata,
ki bi glede na izkušnje, ugled in
tudi zasluge, ki jih ima v preteklosti za kraje ob Krki, povsem
lahko postal prvi župan nove
občine. Gre namreč za bivšega generalnega direktorja novomeške Krke – Miloš Kovačič,
ki je menda že pred časom kupil hišo v Kostanjevici in tako še
v zakonsko določenem roku postal njen krajan oziroma občan,
s tem pa izpolnil tudi formalne
pogoje za kandidaturo. S. M.

GOSPODARSTVO
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Pospešitve gradnje ne bo
brez dogovora s Hrvati
BRESTANICA – V prostorih tamkajšnje termoelektrarne se je na svoji 11. seji sestal Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi in se seznanil s potekom projekta.
Niko Galeša in kolegi so se spodnjesavske verige lotili po Savi navzdol.
Poskusno obratovanje HE Boštanj nadzoruje Termoelektrarna Brestanica. „Obratovanje in
vzdrževanje hidroelektrarne
je zelo zahteven proces, predvsem v izrednih razmerah. 18
dni na leto, ko je pretok Save
večji kot 600 m3/sek, je potrebno zagotoviti približno 30
ljudi,“ je povedal direktor TEB
Bogdan Barbič in zavrnil namige, da zaradi neustreznega
upravljanja HE Boštanj prihaja do poplav. Direktorica Infre
Sevnica Ana Gračner pa je povedala, da morajo še dokončati nekatera dela na infrastrukturi, denimo brv na Šmarčni,
kolesarsko stezo od rondoja do
graščine, pilotno steno ob cesti, daljnovod in kapelico sv.
Nikolaja, ter vse to prenesti na
upravljalce.
Pri HE Blanca so pripravljalna
dela tik pred zaključkom, že v
teh dneh pa naj bi bila s konzorcijem Primorje-Kostak-CGP
podpisana pogodba za glavna
gradbena dela. Zatika se pri
programu infrastrukturnih ureditev, ki ga vlada RS še vedno

ni potrdila. Barbič je opozoril,
da v kolikor se to ne bo zgodilo julija, elektrarne ne bo mogoče zgraditi v predvidenem
roku, saj gradnja infrastrukture ne bo sledila energetskemu
delu. Tik pred sprejemom naj
bi bil tudi državni lokacijski
načrt za HE Krško, ki je sicer
dobil negativno mnenje Adriaplina. Bolj kritično je usklajevanje finančne konstrukcije
med ministrstvoma za promet
in za finance, ki je pri Blanci,
denimo, trajalo kar eno leto.
Odbor zahteva sprejem DLN do
15. julija.
Ob pripravah na gradnjo HE
Brežice (HSE je pred dvema
mesecema dal pobudo za pričetek postopka sprejemanja
DLN) in HE Mokrice spet postaja aktualna pospešitev gradnje
celotne spodnjesavske verige.
Barbič je povedal, da je elektrarni tehnično možno graditi
tako rekoč paralelno, zato je
odbor na ministrstvo za okolje in prostor naslovil pobudo
za proučitev možnosti za skrajšanje gradnje za tri leta, torej

V Vipapu bo ostalo 440 delavcev
KRŠKO - Člani uprave podjetja Vipap Videm Krško in
predstavniki Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam so 20. junija sklenili dogovor, v okviru katerega je uprava družbe sindikatu izročila poimenski seznam presežnih delavcev.
Sindikat je zagotovil, da ga bodo uporabili zgolj za presojo pravilnosti uporabe dogovorjenih kriterijev in iskanje možnosti za preprečitev škodljivih posledic prekinitve delovnega razmerja. Sindikat je
ob tem umaknil vloženi predlog za uvedbo postopka pomirjanja in
izjavil, da ne bo sprožal novih postopkov pomirjanja oziroma kolektivnih sporov v zvezi s sprejetim programom razreševanja presežnih delavcev, so sporočili iz Vipapa.
Že naslednji dan je v Vipapu potekala prva predstavitev načrtovanih aktivnosti Sklada dela Posavje, ki se jo je udeležilo 70 zaposlenih s seznama presežnih delavcev. Sicer pa bo Sklad v podjetju odprl informacijsko pisarno in začel z izvajanjem programa aktivne
politike prezaposlovanja.
Uprava Vipapa je že pred tem obravnavala majski poslovni rezultat podjetja, ki je bil pozitiven in boljši od načrtovanega, kar je
posledica hitre normalizacije proizvodnje papirja na rekonstruiranem papirnem stroju 1. Potrdila je tudi novo sistemizacijo delovnih
mest, ki bo začela veljati po zaustavitvi obrata za proizvodnjo celuloze. Število zaposlenih po novi sistemizaciji je 440, o predlogu
plačnega modela pa usklajevanje še poteka. Uprava je obravnavala
še investicijsko dejavnost v naslednjih mesecih in potrdila investicije v vrednosti enega milijona evrov, so še sporočili iz Vipapa. P.P.

Za obstoj območnih zbornic
KRŠKO - Razširjeni upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) – območne zbornice Posavje Krško se je na svoji 16. seji 22. junija seznanil z
zakonom o gospodarskih zbornicah in predlogi za reorganizacijo pravnega naslednika GZS.
Člani upravnega odbora podpirajo združevanje gospodarskih
subjektov v okviru reprezentativne gospodarske zbornice z uravnoteženo vlogo območnih zbornic, panožnih združenj in strokovnih ter podpornih služb. Menijo, da gospodarstvo potrebuje strokovno in neodvisno, enovito in racionalno ter cenejšo in
učinkovitejšo zbornico.
Posebej poudarjajo mesto in vlogo območnih zbornic, ki so pomeben del podjetniškega podpornega okolja za mala in srednja
podjetja v regijah. Glede na pomen in dosedanje delo ter vlogo
posavske območne GZS menijo, da naj bi imela območna zbornica takšen status in vlogo tudi bodoče v okviru reorganizirane
mrežne organiziranosti. Zato zahtevajo, da se v pripravo novega statuta zbornice med obvezne, z zakonom določene vsebine,
vključi tudi regionalna in panožna organiziranost in s tem povezani upravni odbori območnih zbornic in združenj s pripadajočimi nalogami in pristojnostmi. Pri tem mora biti vzpostavljeno
takšno optimalno financiranje, da bo ta mreža lahko organizacijsko in vsebinsko ustrezno delovala.
Članom GZS predlagajo umirjeno in premišljeno reagiranje po
24. novembru letos, ko bo možen izstop iz sedanje GZS, hkrati pa pozivajo članstvo, da se aktivno vključi v proces preoblikovanja GZS v reprezentativno gospodarsko zbornico. Upravni odbor zahteva od strokovnih služb posavske zbornice, da v primeru
če bi zaznali kakršne koli znake, da je ogrožen obstoj območne
zbornice, organizirajo sejo razširjenega upravnega odbora, na
katero naj povabijo tudi širšo strokovno javnost.

do 2015 namesto 2018. Člani odbora so ob tem opozorili,
da bo za gradnjo zadnjih dveh
členov verige potrebno soglasje Hrvaške, pri čemer bi lahko
prišlo do zapletov.
P. Pavlovič

Črnograditeljstvo upada
KRŠKO - Ni dolgo tega, kar smo na televizijskih zaslonih gledali prizore rušenja črnih gradenj na hrvaški obali. Ob tem se lahko vprašamo, kaj državo pripelje do tega, da se tako drastično spravi nad objekte, ki so zgrajeni mimo
predpisov, še bolj pa, kako lahko posameznik svojo lastnino, nemalokrat zgrajeno z veliko truda in odrekanja, izpostavi tveganju, da bo enostavno porušena? Kako je s stanjem na področju črnih gradenj pri nas, smo se pogovarjali z
Andrejem Špilerjem, izvršnim direktorjem inženiringa, in Emilijano Čepin, izvršno direktorico urbanizma, oba iz podjetja Savaprojekt Krško.
Na Savaprojektu se namreč
med drugim ukvarjajo tudi z
načrtovanjem namenske rabe
prostora oziroma s pripravo
prostorskih aktov, ki določajo, katera so stavbna, katera kmetijska in katera gozdna
zemljišča. „Eno je strokovno
delo, katerega princip je koncentracija gradnje, ki jo narekuje racionalna raba prostora, prometne povezave,
infrastruktura, varovana območja in podobno, drugo pa
je usklajevanje raznih interesov v prostoru. Prostorski dokument, ki ga izda občina, je
kompromis med obema,“ pravi Špiler. „Ljudje pa želijo graditi na svojem, največkrat podedovanem koščku zemlje,“
dodaja Čepinova. „Gradnja
hiše je skozi to perspektivo
najcenejša, prostorsko pa to
ustvarja težave“. Slovenska
posebnost v zadnjih desetletjih je bila, da je hotela vsaka družina zgraditi svojo hišo,
v tujini pa so bolj mobilni in
pripravljeni hišo kupiti ali prodati, še dodajata sogovornika.
Ravno filozofija „graditi zase
na svojem koščku zemlje“ in
načelo „bom najprej zgradil,
potem se bo pa že legaliziralo“, sta razlog za nastanek črnih gradenj pri nas. Črnograditeljstvu je “pripomogel” tudi
nered države, saj je bilo možno objekte brez gradbenega

dovoljenja priključiti na javno
infrastrukturno mrežo.
Trend črnograditeljstva je sicer v upadanju. Po obdobju legalizacije črnih gradenj, ki jo je
omogočal t.i. črnograditeljski
zakon, je na črno zgrajenih stanovanjskih hiš bistveno manj.
Danes so črne gradnje predvsem objekti, ki so zgrajeni drugače, kot izhaja iz gradbenega
dovoljenja. V zadnjih letih so
tipičen primer tega zidanice, iz
katerih nastajajo stanovanjske
hiše. Posledice? „Zaradi oddaljenosti cest, šol, zdravstvenih
domov, socialnih služb in podobno ni minimalnega socialnega
standarda za stanovalce teh hiš.
Pogosto pa gre za starejše ljudi, ki svoje hiše prepustijo otrokom in se odselijo v zidanice,“
pojasnjuje Čepinova.
Rušitev črnih gradenj pri nas ni
bilo, bile so le grožnje s tem
ukrepom, pravi Špiler. „Po prijavah na inšpekcijo je slednja
naložila graditeljem ukrepe za
legalizacijo črnih gradenj oziroma za omilitev nedovoljenega posega v prostor, kar pa je
pravzaprav možno le na segmentu vizualne zaznave objekta“.
Trenutno je razlog za morebitno črnograditeljstvo predvsem
nezadostna ponudba gradbenih
parcel. „Površin je dovolj, sicer
komunalno neopremljenih, vendar ni inštrumentov, ki bi spod-

bujali lastnike nepozidanih
stavbnih zemljišč, da jih aktivirajo oziroma prodajo zainteresiranim graditeljem,“
pravita sogovornika, ki rešitev vidita v obdavčenju nepozidanih stavbnih zemljišč.
Po njunem mnenju je to neizogiben korak, ki bo povečal ponudbo in znižal ceno
gradbenih parcel, verjetnost
črnih gradenj pa bo tako še
manjša.
In kje v občini Krško so
predvidena zemljišča za
strnjeno
stanovanjsko
gradnjo? Tako rekoč v vseh
središčih krajevnih skupnosti so območja. Večja
območja za gradnjo so na
Polšci in v Črnilah na območju Krškega, v Lokah
severno od Leskovca, ob
Lambrščici, na Dorcu in
nad Tespackom v Brestanici, ob Partizanski ulici, v Dovškem in ob cesti
proti Bohorju na Senovem,
na grajskem območju in
v Globočicah v Kostanjevici... Seveda gre predvsem za zasebna zemljišča, zato je (ne)gradnja še
vedno odvisna predvsem
od lastnikov. Zelo malo
pa je kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč, ki bi
omogočala takojšnjo gradnjo ob nakupu parcel.

Oblikovan posavski razvojni svet
KRŠKO - V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je 14.
junija potekala konstitutivna seja Regionalnega razvojnega sveta
regije Posavje, na kateri so med drugim za predsednika sveta izvolili mag. Marjana Šunto, direktorja Gospodarske zbornice Slovenije – območne zbornice Posavje Krško. Sprejeli so tudi sklep o
pripravi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 20072013 in program priprave zanj ter konstituirali odbore. Odboru za
človeške vire predseduje mag. Alenka Žuraj Balog, odboru za infrastrukturo Franc Glinšek, odboru za okolje in prostor Simona
Lubšina, odboru za gospodarstvo Rudi Bec ter odboru za razvoj
podeželja Roman Matjašič.

naročena objava
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PRIPRAVA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA
PROGRAMA REGIJE POSAVJE 2007-2013
JAVNA OBJAVA SKLEPA O ZAČETKU
PRIPRAVE REGIONALNEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA REGIJE
POSAVJE 2007-2013
Regionalni razvojni svet regije Posavje objavlja sklep o začetku priprave Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013, ki ga je sprejel na svoji konstitutivni seji, dne
14.06.2006.
Regionalni razvojni svet je potrdil in sprejel Program priprave
Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013
v predlagani vsebini.
Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013 se pripravlja za celotno območje Spodnjeposavske statistične regije, ki geografsko zaokrožuje območje občin Brežice, Krško
in Sevnica.
Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013 opravlja
Regionalna razvojna agencija Posavje, ki je v skladu z 29. členom
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vpisana v
evidenco pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Ključne naloge RRS so:
- sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju RRP) ter drugih odločitev v postopku njegove priprave
- spremljanje in vrednotenje učinkov RRP
- imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije
- sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov
prostorskega razvoja na območju razvojne regije
- imenovanje vodij odborov RRS
- sprejem pravil svojega delovanja
- obravnava drugih zadev regionalnega pomena.
Organi RRS so:
- predsednik in namestnik predsednika
- odbori RRS za:
▪ človeške vire
▪ infrastrukturo
▪ okolje in prostor
▪ gospodarstvo in
▪ razvoj podeželja
- sekretariat RRS, oblikovan pri RRA Posavje.
Na 1. seji so prisotni člani RRS sprejeli Poslovnik RRS in v organe
RRS izvolili naslednje člane:

za predsednika RRS:
mag. Marjan Šunta

za podpredsednico RRS:
mag. Alenka Žuraj Balog

- za vodjo sekretariata RRS: Darja Planinc, RRA Posavje
- za vodje odborov:
• Odbor za človeške vire: mag. Alenka Žuraj Balog
ga. Darjo Planinc, za namestnico vodje projektne
skupine za pripravo RRP.

Regionalni razvojni svet regije Posavje
mag. Marjan Šunta, predsednik

KONSTITUIRAN REGIONALNI
RAZVOJNI SVET REGIJE POSAVJE
Regionalni razvojni svet regije Posavje je bil konstituiran 14. junija 2006 v sestavi, ki jo določa Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, in sicer:
Institucija

Član

Občina BREŽICE

Mateja Sušin Brence

Odbor za infrastrukturo:
Franc Glinšek

Odbor za okolje in prostor:
Simona Lubšina

Roman Matjašič
Občina KRŠKO

Simona Lubšina
Franc Glinšek

Občina SEVNICA

Rudi Bec
mag. Marjan Šunta

Odbor za razvoj
podeželja:
Roman Matjašič

Združenje podjetnikov Posavje

Mojca Špiler

RRS je na tej seji imenoval tudi svojega predstavnika v Upravni odbor RRA Posavje, in sicer mag. Marjana Šunto.

Območna obrtna zbornica Brežice

Janko Hrastošek

Območna obrtna zbornica Krško

*član še ni imenovan

Območna obrtna zbornica Sevnica

Breda Drenek
Sotošek

Kmetijsko gozdarska zbornica,
OE Brežice

Zdenka Kramar

Ivan Orešnik
GZS OZ Posavje
(nadomestni član: Mihael Kežman)

(nadomestni član: Viktor Kožar)
Kozjanski park Podsreda

Bernard Goršak

Društvo romske skupnosti

Nataša Brajdič

Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije

Marjan Urbanč
(nadomestni član:
Ladislav Rožič)

Center za razvoj podeželja
Posavje

Darja Planinc

Šolski center Krško-Sevnica,
Srednja šola Sevnica

mag. Alenka Žuraj
Balog (nadomestni
član: Irena Koteska)

Člani Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (v nadaljevanju RRS) imajo mandat vezan na programsko obdobje Regionalnega razvojnega programa regije Posavje, to je za obdobje
2007-2013.

REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

VIZITKA RRA POSAVJE
Naziv: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
Pravno org. oblika:
ZAVOD
Ustanoviteljice: OBČINA BREŽICE, OBČINA KRŠKO, OBČINA
SEVNICA, REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za gospodarstvo
brez upravljavskih pravic in obveznosti Odlok o ustanovitvi (Ur.l.
RS, št. 57/98,
Sedež:
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
Dejavnost:
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti
Direktorica:
Mateja JAZBEC
Št. zaposlenih: 5
Telefon:
00386 (0)7 / 488-10-40
Fax:
00386 (0)7 / 488-10-50
E-naslov:
agencija@rra-posavje.si
www.rra-posavje.si

KLJUČNI PROJEKTI RRA
POSAVJE V LETU 2006
Priprava Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za novo
programsko obdobje 2007-2013, katerega namen je postavitev vizije razvoja regije v tem obdobju in opredelitev glavnih razvojnih prioritet s programi in projekti uresničevanja vizije razvoja regije.

Regionalni razvojni svet regije Posavje je za pripravo Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013 imenoval:

ga. Matejo Jazbec, za
vodjo projektne skupine za
pripravo RRP
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Odbor za gospodarstvo:
Rudi Bec

Odbori imajo svoje člane. Posamezen odbor šteje praviloma devet
članov in se imenujejo izmed predstavnikov:
• Regionalne razvojne agencije Posavje
• Občin ustanoviteljic, to je Brežice, Krško in Sevnica
• Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica
• Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje
• Območne obrtna zbornica Brežice
• Območne obrtna zbornica Krško
• Območne obrtna zbornica Sevnica
• Kmetijsko gozdarske zbornice iz odborov izpostav Brežice, Krško in Sevnica
• Regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo
• Regijskih študijskih središč
• Upravljavcev zavarovanih območij narave in
• drugih izpostav ministrstev oziroma institucij, ki delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v odborih.
Sekretariat RRS je v skladu s Poslovnikom RRS pozval predlagatelje
k sodelovanju in imenovanju članov v odbore RRS. Člane odborov bo
potrdil RRS na prihodnji seji.
Strokovna, tehnična in administrativna opravila za RRS izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje, tako je administrativni naslov
RRS: RRA Posavje, sekretariat Regionalnega razvojnega sveta regije
Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško oziroma elektronski naslov:
sekretariat@rra-posavje.si.
Pripravila: Darja Planinc,vodja sekretariata
darja.planinc@rra-posavje.si

Na področju razvoja človeških virov:
- Projekt Projekt »Stopimo na skupno pot znanja« v okviru
Interreg IIIA Sosedski programa SLO-H-CRO, katerega cilji so:
• Izdelava strateške analize razvoja človeških virov na
skupnem obmejnem prostoru,
• Vseživljenjsko učenje – oblikovanje in izvedba usposabljanj »Podjetniška prenova podeželja«,
• Vseživljenjsko učenje – oblikovanje in izvedba usposabljanj za mala in srednje velika podjetja,
• Ureditev infrastrukture (učilnice s spremljajočimi
prostori in opremo) za izvajanje usposabljanj.
- Izvajanje Posavske štipendijske sheme:
Gre za sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja, pri
katerem sodelujejo posavske Občine Brežice, Krško, Sevnica, RRA
Posavje, ki zagotavljajo javna sredstva za štipendiranje kadrov
(dve tretjini sredstev za štipendije) in podjetja, ki izberejo štipendiste in zagotavljajo tretjino sredstev za izplačilo štipendij.
Na področju spodbujanja podjetništva:
- Projekt »Posavska gospodarska platforma« - vzpostavitev gospodarskega regijskega središča, katerega glavni namen je:
• Oblikovanje izhodišč in ciljev projekta,
• Evidentirati načrtovane projekte za doseganje ciljev predvsem na področju ureditve ustrezne infrastrukture, razvoja potrebne infrastrukture za spodbujanje podjetniške in
inovativne dejavnosti v regiji (urejanje poslovnih con, postavitev tehnološkega parka, razvoj dejavnosti tehnološkega centra, postavitev podjetniškega inkubatorja) ter
razvoja človeških virov v smislu vzpostavitve izobraževalnih programov v okviru fakultet, ki se vzpostavljajo v regiji ter potrebne spremljajoče infrastrukture (študijska
knjižnica, študentski dom),
• Priprava strokovnih podlag za realizacijo celovitega projekta (prostorska in projektna dokumentacija).
- Izvedba razpisa za investicijske kredite malim in srednje
velikim podjetjem v Posavju v sodelovanju s Slovenskim
podjetniškim skladom.
- Projekt Vzpostavitve sistema »Vse na enem mestu«
Vzpostavitev dveh vstopnih točk »VEM« na lokalni ravni (Brežice, Krško) – tako da bo lahko ustanovitelj podjetja na enem
mestu uredil vse potrebne formalnosti za ustanovitev podjetja in pridobil vsa dovoljenja za delovanje podjetja. V okviru
projekta gre za nabavo strojne in programske opreme za izvajanje storitev vstopne točke »VEM«, usposobitev svetovalcev, ki bodo izvajali storitve posamezne vstopne točke »VEM«
ter izvedba promocijskih aktivnosti.
Na področju turizma:
RRA Posavje na področju turizma v regiji pokriva razvojno načrtovanje za področje turizma v sklopu regionalnega razvojnega programa ter prevzema in vodi skupne projekte regionalnega pomena, kakršen je
- Projekt »Celovita promocija regije Posavje«:
• Promocija investicijskih priložnosti v regiji (poslovne
cone),
• Izdelava splošnega predstavitvenega kataloga regije za
ciljno skupino potencialnih investitorjev,
• Izvedba letne konference o regionalnem razvoju v Posavju ob zaključku priprave Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-2013.
Na področju razvoja podeželja:
Za potrebe strokovnega vodenja razvojnih ciljev na področju
razvoja podeželja v regiji je RRA Posavje ustanovila Center za
razvoj podeželja Posavje, ki v celoti vodi programe in projekte
omenjenega področja.
Pripravila:
Mateja Jazbec, direktorica
mateja.jazbec@rra-posavje.si

RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, Tel.: 07/488 1040, Fax: 07/488 1050, e-pošta: agencija@rra-posavje.si, Spletni naslov: http://www.rra-posavje.si
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S spominom na prve krške
borce in vrnitev izgnancev
KRŠKO - KS mesta Krško je slavnostno prireditev ob prazniku krajevne skupnosti
umestila med idilično urejeno okolico ter plapolanje krošenj starih dreves v parku
mestnega jedra in z rdečo nitjo spomina na prve krške borce in 65-letnico izgnanstva prepletla še ostale spremljajoče dogodke od šahovskega turnirja do planinskega
pohoda na Grmado in v Rore, ribiškega tekmovanja ter turnirja v malem nogometu.
Letošnje praznovanje Krajevne skupnosti mesta Krško se je
pričelo že v soboto, 9. junija,
s šahovskim turnirjem, ki ga je
pripravil krški Šahovski klub
Triglav, se nadaljevalo v nedeljo s tradicionalnih planinskim
pohodom od Ribnika na Resi na
Grmado v organizaciji Planinskega društva Videm, Balinarski klub Krško je izvedel turnir
v balinanju, v Društvu Izvir pa
so se naslednji petek podali iz
mestnega parka v Rore in položili venec padlim krškim borcem, nekaj ur kasneje pa je
ŠRD Šajspoh-Bloki igralo mali
nogomet. Nedelja je bila v
znamenju ribiškega tekmova-

Podpečan, profesorica na krški Glasbeni šoli in učenka drugega letnika Estera Rožman,
ki sta izvedli Sonato za dvoje orgel in Preludij v h-molu,
z vezno besedo sta prireditev
ubrano vodila Vidka Kuselj in
Ivan Mirt, s pevskimi vložki pa
je nastopil tudi Lovski pevski
zbor Lovske družine Krško.
Predsednik KS mesta Krško
Jože Habinc je v uvodnem
nagovoru dejal, da se običajno ob praznovanju krajevnih
praznikov proslavljajo dosežki in odpirajo nove pridobitve. “Mogoče so izvajanje naših programov nekoliko zavrle

Nagrajenci KS mesta Krško
nja na Ribniku na Resi v organizaciji Ribiškega društva Brestanica-Krško, v četrtek, 22.
junija, pa je Kolesarski klub
Olimp 2004 izpred krške občinske zgradbe startal S kolesom
okoli Slovenije.
Slovesno podelitev odličij so v
sproščenem in glasbeno uglašenem petkovem popoldnevu, 16. junija 2006, postavili v
dvorano v parku. Z orgelskimi
skladbami sta slovesnosti pridali umetniški pridih Snežka

lanskoletne katastrofalne poplave, katerih sanacija bo
stala najmanj toliko kot dveletni program investicij v KS.
Naj omenim sanacijo ceste v
Rorah, sanacijo ceste na Sremič, Zdolske ceste, pristop k
projektiranju regulacije starovaškega potoka – Potočnice in
sanacijo plazišč na našem področju,” je dodal in še omenil,
da na območje krajevne skupnosti prihajajo novi projekti, ki bodo trajno spremenili
prometne tokove. Prenehanje

proizvodnje celuloze bo povzročilo izgubo delovnih mest,
zato bo potrebno poiskati razvojne rešitve, je dejal Habinc
in zaključil: »Vendar pa Krčani kljub vsem problemom živimo v lepem mestu, na katerega smo lahko ponosni”.
Letošnje plakete mesta Krško
so prejeli Zorica Kerin, Stane Rožman, Vesna Breskvar
Zgomba ter Župnija Videm ob
Savi, med dobitnike priznanj
pa so se zapisali Jože Levičar, Kamnoseštvo Marjan Jakša, Lovski pevski zbor LD Krško ter Likovno društvo Oko.
Posebno priznanje z denarno
nagrado so namenili zgodovinskemu krožku OŠ Jurija Dalmatina Krško.
V mestnem parku se je slavje
nadaljevalo z govorom mag.
Franca Žnidaršiča, ki se je ob
tem povrnil v svoja mladostna
dijaška leta, ki jih je preživel v
Krškem. Dotaknil se je tudi žrtev upora proti okupatorju, ki
so padle zaradi izdajstva. »Ni
dobro za to državo govoriti o
tem, kako je bilo sodelovanje
z okupatorjem domoljubno in
pravo ravnanje, saj je splošno
in znano zgodovinsko dejstvo,
da je okupator odločil izbrisati
s sveta ne samo Jude in Rome,
pač pa tudi vse Slovane.“ je
povedal Žnidaršič in spomnil,
kako je Hitler leta 1941 napovedal, da bo Slovenijo izbrisal z zemljevida Evrope ter slovenske kraje z naseljevanjem
Nemcev naredil nemške in da
je s področja občine Krško bilo
izgnanih več kot petnajst tisoč
prebivalcev, od katerih jih je
mnogo v izgnanstvu ostalo za
zmeraj.

Sledi dolgotrajna obnova kraja
PODBOČJE – Krajani in krajanke KS Podbočje so svoj praznik, ki ga tako kot mnoge druge krajevne skupnosti praznujejo v spomin na vrnitev izgnancev v domovino, v petek, 23. junija, obeležili s tradicionalno podboško nočjo ter še nekaj
spremljajočimi prireditvami. Z jutrišnjo postavitvijo temeljnega kamna pa se začenja obnova Podbočja, ki bo zajemala regulacijo potoka Sušica, izgradnjo več
mostov ter ureditev ceste in ostale infrastrukture.
Za prvo fazo obnove Podbočja
(regulacijo Sušice in izgradnjo
treh mostov) je bil že izbran
izvajalec Nivo Celje, s katerim
naj bi za 90 milijonov SIT vred-

Predsednik sveta KS Podbočje Ivan Urbanč je priznanje
„mladi up“ izročil Alenki Pangerčič (levo).
no investicijo v kratkem podpisali pogodbo. Tako bo v začetku julija končno stekla dolgo
pričakovana obnova kraja, ki
se bo septembra nadaljevala s
190 milijonov SIT vredno drugo
fazo, zadnja faza (ureditev ceste in ostale infrastrukture) pa
je predvidena od leta 2008 dalje, odvisno od razpoložljivosti
državnih in občinskih proračunskih sredstev.
Nekaj novosti so se krajani KS
Podbočje veselili tudi ob letošnjem krajevnem prazniku, denimo vodovoda v Šutenskem
vrhu in ceste v Brezovici, prvega bankomata, pa tudi vaške
tržnice, ki so jo v soboto odprli v Podbočju. V okviru praznovanja je potekala še otvoritev
likovne razstave v osnovni šoli,
tradicionalni
malonogomet-

Ne veselica, temveč vino in kultura

Tridnevna prireditev v prostorih Galerije Božidar Jakac
oziroma na nekdanjem samostanskem dvorišču je izhajala iz ideje, da Kostanjevica
na Krki potrebuje kulturnovinsko prireditev. To ni poskus nadomestitve priljubljene cvičkarije, ki se je letos
po šestih letih v Kostanjevici
spet preselila v Novo mesto,
zatrjuje predsednik organizacijskega odbora Stane Tomazin: „To ni veselica, ampak
nek način kulturnega predstavljanja vin vinorodne dežele Posavje z vsemi tremi vinorodnimi okoliši. Tej vinorodni
deželi smo poskušali dati neko
vsebino, kajti do sedaj je bila
to le neka v zakonu zapisana
tvorba.“
Tako so se predstavili belokranjski,
bizeljsko-sremiški
in dolenjski vinorodni okoliši
oziroma največji vinogradniki s tega področja. Poleg degustacij je pred slavnostno otvoritvijo festivala potekala še
okrogla miza o vinsko-turističnih cestah, na kateri je sode-

loval tudi minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak,
zvrstilo se je tudi nekaj kul-

norodnega okoliša. „Vsak začetek je nek test in upam,
da se bomo nekaj naučili ter

Stane Tomazin (levo) in Alojz Kunej (desno) v družbi letošnje
cvičkove princese in kralja cvička
turnih nastopov. Že pred tedni so pripravili strokovno ocenjevanje vin.
„Zadovoljen sem, da je prišlo
do tega festivala, saj sem prepričan, da se vino lahko promovira le ustekleničeno in z
etiketo“, je ocenil Alojz Kunej iz bizeljsko-sremiškega vi-

prireditev prihodnje leto še
nadgradili“, pa je Tomazinova ocena festivala, ki je vrata
dokončno zaprl minuli petek s
strokovnim posvetom o raku
vinske trte.
P. Pavlovič

je Ivan Urbanč, ki napoveduje svoj umik iz krajevne politike, je na tradicionalni podboški
noči podelil krajevna priznanja. Znak KS Podbočje je za

dolgoletno sodelovanje v raznih društvih prejel Darko Kodrič, priznanja pa so prejeli
nekdanja ravnateljica OŠ Podbočje Anica Žugič, Lija Masnec, ki prav tako aktivna v
društvenem življenju, ter Mirko Kužnik, ki je bil zaslužen
za razvoj smučišča Planina.
Priznanje „mladi up“ si je letos prislužila Alenka Pangerčič. Slavnostni govornik na prireditvi, ki se jo je udeležil tudi
župan Franc Bogovič z gosti iz
Obrigheima ter poslanec Stane
Pajk, je bil podpredsednik sveta KS Franc Glinšek, nastopali pa so otroci iz vrtca Levček,
učenci osnovne šole in „frajtonarji“ iz gorjanskih vasi.
Priznanja je podelilo tudi podboško Turistično društvo. Za
najlepše urejene zelenjavne
vrte je nagradilo Antonijo Černelič iz Podbočja, Pepco Komljanec iz Malega Mraševega in
Anico Mlakar iz Velikega Mraševega, za prispevke na literarnem natečaju pa Igorja Olovca
in Lucijo Salmič.
P. Pavlovič

Podboške noči se je udeležilo veliko krajank in krajanov.

S skupni močmi in
medsebojnim spoštovanjem

S koncertom Pihalnega orkestra
Videm in pesmimi, ki jih je prepeval MoPZ Svoboda Brestanica,
pa je prireditev prerasla v prijetno in prijateljsko druženje.
Marija Kalčič Mirtič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukaj je od 16. do 18. junija potekal prvi festival vin vinorodne dežele Posavje, na katerem so se predstavljali največji in najboljši vinogradniki s tržnimi viški iz belokranjskega, bizeljsko-sremiškega in dolenjskega vinorodnega okoliša.

ni turnir v Velikem Mraševem,
sledi pa še koncert za mlade in
postavitev spominskega obeležja na Planini.
Predsednik sveta KS Podboč-

PLAZ ČAKA NA SANACIJO Bralec nas je opozoril na
neprijetno oviro na cesti v
Bušeči vasi v KS Cerklje ob
Krki. V že tako nepreglednem
ovinku v neposredni bližini
Klunovih toplic se je že pred
petimi meseci na cesto vsul
plaz, pa ga pristojne službe še
vedno (!) niso sanirale. Vožnja
mimo plazu je tako zelo
nevarna, saj ga lahko obvoziš
le „na slepo“. Pa še počitnice
so se pričele, kar pomeni, da
se bodo na kopanje v bližnji
bazen tako in drugače vozili
številni otroci... Upamo, da
bo kdo ukrepal, preden se
zgodi kaj hudega!
POPRAVEK
V Posavskem obzorniku
(št. 12, 15.6.2006) sta se v
članek na strani 6 z naslovom “Ponovno s pesmijo
proslavili praznik” prikradli neljubi napaki. Predsednik sveta KS Brestanica
namreč ni (več) Franci Živič, temveč Miran Pavlič,
dela na pokopališču pa še
niso dokončana, kot piše v
članku. Za napaki se bralcem in bralkam iskreno
opravičujemo.

VELIKI TRN - Krajanke in krajani krajevne skupnosti Veliki Trn so
24. junija že šestnajsto leto zapored obeležili krajevni praznik
ob lipi državnosti v središču kraja. Kakor je ob tem slavnostnem
dogodku poudaril Franc Lekše,
ki vodi to krajevno skupnost z
nekaj preko šesto prebivalci že
dve desetletji, so s skupnimi
močmi in medsebojnim spoštovanjem v obdobju petnajstih
let že veliko postorili za napredek kraja in krajevne skupnosti. Pri tem je Lekše izpostavil
gradnjo in sanacijo vodovodnega omrežja v vrednosti preko 150 milijonov tolarjev, urejanje krajevnih cest, izgradnjo
mrliške vežice, obnovo tamkajšnje kulturne dvorane, med
drugim pa tudi izgradnjo športnega igrišča z baliniščem, saj Franc Lekše
je ravno balinanje na Velikem
Trnu ali nekdanjem Sv. Duhu, kakor domačini še vedno rečejo
svojemu kraju, že tradicija, razvedrilo in šport mnogih generacij. Druženje ob krajevnem prazniku so krajani popestrili s kulturnim programom in kresovanjem, pa tudi z mašo za domovino
in svečano sejo Sveta KS, ki je potekala dan pred tem in na kateri so podelili priznanja posameznikom, ki so s svojim delom vidneje prispevali k razvoju krajevne skupnosti. Slednja so prejeli
Jože Kerin, Janez in Jernej Žarn, župnik Metod Oblak in predsednik KS Veliki Trn Franc Lekše. B.M.

Skupina za svojce odvisnikov
KRŠKO - V okviru Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško je decembra lani začela delovati skupina za svojce odvisnikov. Do danes se je že oblikovalo jedro skupine, ki ga dopolnjujejo vedno novi starši in drugi svojci zasvojenih,
ki se tudi sami srečujejo z lastno stisko. Skupina jim namreč nudi
možnost odkritega in osebnega pogovora o stiskah ob soočanju z
odvisnostjo v družinskem okolju. Poleg tega nudi skupina informacije o komunah in pogojih za vključitev, pa tudi konkretno pomoč pri odhodu posameznika v komuno. Srečanja skupine potekajo pod strokovnim vodstvom Zdenke Junkar Žveglič, dipl. soc.
delavke, ter Zlatka Blažiča, predsednika društva Srečanje.

IZ NAŠIH KRAJEV
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Zgodil se je - Rock Pečice 2006

Deveti Petrov sejem

PEČICE - V tem majhnem odmaknjenem podeželskem kraju brežiške občine, se je v petek 23. 6., zopet odvijal enodnevni rock
festival Rock Pečice 2006. Zamisel za Rock Pečice je nastala že
lani, ko je bil koncert tudi prvič izveden. Takrat je organizacijo
in izvedbo omogočilo Društvo študentov Brežice (DŠB), letos pa se
jim je pridružilo novoustanovljeno društvo MDP – Mladinsko društvo Pečice, katerega ustanovni člani so bili tudi pobudniki projekta pod okriljem vodje projekta Tonija Petroviča. Medtem ko
so se lani na koncertu predstavile še neuveljavljene skupine (Last
chapter, Aritmija, Jetrokill, The running clocks in FertigPacientStarStadt), so letos nastopali že bolj znani in izkušeni Puppetz,
Sheeva, Skat in Ad Libitum ter malo manj znani Pillbox. Koncert

BRESTANICA – Na “placi v rajhenburškem Trgi” je 24. junija potekal že deveti Petrov sejem kot nekdaj največji sejem izmed
štirih živinsko kramarskih sejmov letno, ki so jih po “Protokolu za knežji trg Spodnji Rajhenburg v Štajerski” prirejali v trškem jedru. Rajhenburgu so bile namreč po pisnih virih trške
pravice podeljene že leta 1432 in ponovno potrjene dobrih tristo let kasneje v letu 1668, ko je s trgom upravljal trški sodnik

je potekal na prostem, udeležilo pa se ga je več kot tristo zabave željnih in radovednih obiskovalcev vseh generacij. Po besedah
predsednika Društva študentov Brežice Mitja Vranetiča si v društvu s tem in podobnimi projekti želijo vzpostaviti projekte namenjene mladim tudi izven občinskega središča Brežice v krajih,
kjer se dejansko za mlade nič ne dogaja. Tako so po uspešnem
projektu Bal na Bizeljčana, ki je dobro poznan tudi med mladimi
v Ljubljani in Mariboru in uspešnih DŠB športnih ligah v Artičah,
Pečice tretji kraj v brežiški občini, v katerem so pripravili že drugi festival po vrsti - Rock Pečice 06.
Damjana in Anita Sotošek, foto: Rok Grmovšek

spremljajočim kulturnim programom članov Kulturnega društva Leskovec, fotografsko razstavo Janka Božiča in s predstavitvijo logotipa in aktivnosti ob 1111-letnici Krškega in Brestanice. Ida Merhar,
direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško in Ljudmila Šribar, vodja
domoznanskega oddelka, pa sta ob tej priložnosti podarili soprogi
pokojnega kiparja Milki in hčerki Vladimiri vezani spominski knjigi
z zbirom člankov, ki so izšli v različnih edicijah v času umetnikovega ustvarjalnega življenja, ko je kot medaljer in kipar izoblikoval v
bron ulite portrete največjih osebnosti 20. stoletja. Spominu Štovička so se poklonili s pregledno razstavo tudi člani Likovnega društva OKO, ki so že osmo leto zapored v sklopu tako imenovanih Štovičkovih dni pripravili v krški Galeriji pregledno razstavo 30 članov
društva, ob tem pa izdali tudi katalog, s katerim obeležujejo desetletje delovanja. B.M.

in avtonomno presojal v okviru pravic nižjega sodstva. In od tu
izvira tudi rdeča nit že deveto leto zapored organizirane prireditve, ki so jo letos posvetili nekdaj zelo razvejani in razviti čevljarski obrti. In slednjo so ob vzporedno potekajočem
zabavnem in kulturnem programu članov dramske sekcije brestaniške Svobode in lokostrelcev Viteškega reda Andreja Turjaškega, predstavili v čevljarstvu Vodeb, sicer pa so za pestrejši
sejemski dan ob stojnicah poskrbeli s plesom tudi učenci brestaniške šole in plesalci Plesnega kluba Lukec, senovska folklorna skupina ter zasedba Blanški vinogradniki. B.M.

Štovičku v spomin
KRŠKO - V spomin na našega in še vedno največjega slovenskega
medaljerja Vladimirja Štovička je 26.junija ob 110-letnici njegovega rojstva potekala v Galeriji Štoviček spominska slovesnost s

Druge delavnice v okviru lokalnega
partnerstva v občini Krško
V okviru vzpostavljanja lokalnega partnerstva v občini Krško v teh dneh poteka drugi krog delavnic, ki se
jih udeležujejo predstavniki Agencije RAO, Občine Krško in tisti zainteresirani prebivalci, ki so se prijavili
za delo v tematskih odborih lokalnega partnerstva. Delavnice so namenjene obravnavi Programa lokalnega
partnerstva in posameznim vsebinam, za katere so se udeleženci prve serije delavnic dogovorili, da se zaradi lažjega nadaljnjega dela želijo z njimi vnaprej seznaniti.
Tako potekajo predstavitve postopka sprejemanja državnega lokacijskega načrta (DLN) za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov s poudarkom na možnostih in oblikah
vključevanju javnosti v različne faze njegovega sprejemanja.
Predstavniki Agencije RAO predstavljajo tudi potek in izvajanje
terenskih raziskav na lokaciji Vrbina, predstavnica Ministrstva za
okolje in prostor pa je na odboru za okolje predstavila postopek
Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) s ponovnim poudarkom na vključevanju javnosti v pripravo in izdelavo okoljskega
poročila. Odbor za okolje se je seznanil tudi z rezultati okoljskih
raziskav ter z meritvami, ki jih izvaja NEK in pooblaščene strokovne institucije.
V sredo, 21. junija, se je prvič sestal tudi Odbor za spoštovanje
načel Aarhuške konvencije ter okvirno določil področja svojega
delovanja. Ta so predvsem spremljanje in izvajanje načel Aarhuške konvencije (na ravni lokalnega partnerstva in na ravni države), pravni vidiki Aarhuške konvencije, informiranje javnosti o
Aarhuški konvenciji, pravni vidiki sodelovanja pri odločanju ter
pobude za spremembo zakonodaje.
Udeleženci drugega kroga delavnic obravnavajo tudi vsebine
Programa delovanja lokalnega partnerstva. Vsi udeleženci so
prejeli osnutek programa, ki je bil pripravljen na podlagi rezultatov dela in razprav prvega kroga delavnic. Na teh so udeleženci razpravljali o namenih, ciljih, pričakovanjih in oblikah delovanja lokalnega partnerstva. V nadaljevanju bodo tako vsi člani
tematskih odborov obravnavali pripravljen osnutek Programa delovanja lokalnega partnerstva, v sredini meseca julija pa naj bi
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bil program skupaj s pripombami iz te razprave obravnavan tudi
na občinskem svetu.
Predlog programa opredeljuje ključna izhodišča za vzpostavitev
in delovanje lokalnega partnerstva, ki so - na kratko povzeta naslednja: lokalno partnerstvo se vzpostavlja za zagotovitev višje ravni dialoga in aktivnega vključevanja javnosti v razprave o
vseh vidikih umeščanja odlagališča NSRAO in pripadajoče infrastrukture v prostor. Partnerstvo omogoča opredeljevanje pogojev sprejemljivosti prostorskega umeščanja odlagališča NSRAO
in sobivanja z jedrskim objektom. Omogočalo pa bo tudi širšo
razpravo, ki ne bo vezana samo na izgradnjo odlagališča NSRAO,
ampak bo tudi priložnost za temeljit premislek o razvojnih prioritetah občine Krško in njenem trajnostnem razvoju. V razpravah prvega kroga delavnic so se udeleženci tudi opredelili za
število in vsebino dela tematskih odborov. Predlagani so bili naslednji odbori: odbor za trajnostni razvoj, odbor za okolje, odbor za tehnično sodelovanje, odbor za omejeno rabo prostora in
odbor za uresničevanje načel Aarhuške konvencije.
Predlog programa lokalnega partnerstva je javno objavljen na
spletni strani www.partnesrtvo.si, na kateri lahko najdete tudi
ostale informacije, ki se nanašajo na vzpostavitev lokalnega
partnerstva. Vabimo vas k ogledu spletnih strani in seveda bodo
vse pripombe in vaši predlogi zelo dobrodošli. Posredujte jih na
tajništvo lokalnega partnerstva: klavdija.zibret@krsko.si ali po
telefonu: 07 49 81 287. Vabljeni ste tudi k delu in sodelovanju v
zgoraj naštetih tematskih odborih.

HSE INVEST družba za inženiring in
izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170a
2000 Maribor

Zaradi povečanega obsega dela na izgradnji elektrarn na
spodnji Savi potrebujemo v naši poslovni enoti Sevnica za
potrebe nadzora strokovnega nadzornika gradbenih del in
zato razpisujemo prosto delovno mesto z naslednjimi pogoji:

Delovno mesto:

dipl. inž. gradb. za nadzor gradnje
Zahtevana strokovna izobrazba:
dipl.inž.grad. ali univ.dipl.inž.grad.
Zahtevana funkcionalna znanja:
- poznavanje hidro/tehničnih objektov in/ali objektov nizkih gradenj
- obvladovanje računalniških programov - MS word, excel,
project, ACAD
Delovne izkušnje: 3 leta
Zaželen opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi
objektov
Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas, s
šestmesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke naj pošljejo pisne ponudbe z dokazili najpozneje v 10 dneh po dnevu objave na naslov družbe: HSE INVEST d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor s pripisom »Nadzornik za gradbene objekte«
HSE Invest d.o.o.

Imamo vsi pravico do drugačnega mnenja?
Ljudje se zelo radi sklicujej(m)o na demokracijo in pravico do drugačnega mnenja. Tako tudi
Milan Cizl v imenu Civilne iniciative, ki v pismu iz sredine junija med drugim piše: (citat) »…
..ker vsi nikoli ne mislimo enako in je v takem primeru ob sprejetih demokratičnih standardih
primerno spoznati tudi drugo resnico. Še posebej, 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. …. « (konec citata).
To naj bi bila torej demokracija in pravica do drugačnega mnenja?!?
Kaj pa občani, ki nismo že vnaprej proti? Tisti, ki sicer nismo za to, da odlagališče v naši občini zagotovo bo, ne nasprotujemo pa že vnaprej pridobivanju in preverjanju informacij ter
izvedbi terenskih raziskav. Telefonska raziskava javnega mnenja, izvedena maja letos v občini Brežice, je pokazala, da je takšnih, ki ne nasprotujejo izvajanju terenskih raziskav za odlagališče, več kot polovica.
Ali imamo tudi mi to isto pravico do »druge resnice«, ki si jo Civilna iniciativa jemlje zase?
In če imamo eni in drugi pravico do svojega različnega mnenja, čigava pravica ima prednost?
Pravica tistih, ki z uveljavljanjem svoje volje onemogočijo in zaprejo vse možnosti drugim,
ki mislijo drugače? Ali pa ima prednost pravica tistih, ki z uveljavljanjem svoje volje in zanimanj ne ovirajo drugače mislečih?
V vodstvenem odboru lokalnega partnerstva Brežice želimo pridobiti čim več informacij uradnih strokovnih institucij, nevladnih organizacij in neodvisnih strokovnjakov z različnih podro-

čij. Pripravljeni smo si vzeti čas za razmislek in se
zavzemamo za to, da nato odločitev o odlagališču
sprejmemo skupaj vsi občani z volilno pravico, s posebno pravico KS Globoko, da njena odločitev ZA ali
PROTI odlagališču prevlada in velja za celo občino.
Nikomur, pa naj bo ZA odlagališče ali PROTI, ne odvzemamo možnosti in pravice, da nazadnje sprejme
odločitev v skladu s svojim »prav«!
V duhu takšnega prepričanja smo že večkrat povabili vse občane, tudi člane civilne iniciative, da se nam pridružijo. Kot smo povedali in k sodelovanju vabili že aprila na predstavitvah
v Artičah, Pišecah, Kapelah in v mestu Brežice, še prej pa v Globokem, bodo v občini oblikovani trije odbori lokalnega partnerstva: odbor za razvoj, odbor za presojo vplivov na okolje
in zdravje ter odbor za tehnično sodelovanje in varnost. Ponovno vas vabimo k sodelovanju!
Prijavite se lahko na sedežu vodstvenega odbora v KS Globoko. Zato, da bomo razmišljali in
tehtali skupaj ter se nazadnje odločili vsak po svoji volji!
Naj povem še, da smo na račun sredstev iz lokalnega partnerstva pri Onkološkem inštitutu že
naročili študijo o pojavnosti raka v občini, na analizo vsebnosti radioaktivnih snovi pa bomo
na Zavod za varstvo pri delu poslali tudi vzorce sadja, pridelanega v KS Globoko. Vabimo pridelovalce sadja, da pošljejo tudi vzorce svojega pridelka na analizo.
Stane Preskar,
predsednik vodstvenega odbora lokalnega partnerstva Brežice
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POSAVSKA PANORAMA

Aškerčev večer
PODSREDA – Na upravi Kozjanskega parka je 17. junija potekal
Aškerčev večer, ki so ga organizirali v okviru Poletne muzejske
noči. V letošnjem letu namreč praznujemo 150-letnico rojstva našega največjega epika Antona Aškerca in v ta namen potekajo številne prireditve po slovenskih krajih. V Kozjanskem parku so se
odločili, da počastijo spomin na Aškerca, saj je v letih 1881-1883
kot kaplan služboval tudi v Podsredi. Večera se je udeležilo preko
70 obiskovalcev, večer na prostem ob soju bakel pa so popestrili prof. Božena Orožen, ki je predstavila življenje in delo Antona
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Desetletnica pevskega zbora
kmečkih žensk
KOSTANJEVICA NA KRKI - Na dvorišču tamkajšnjega nekdanjega samostana so pevke ženskega pevskega zbora Aktiva kmečkih žena Pod Gorjanci 16. junija
proslavile desetletje svojega delovanja.
Pevski zbor kmečkih žensk, ki
ga pevsko vodi Katarina Štefanič, organizacijsko pa Nuška
Abram, je na jubilejni deseti letni koncert povabil številne goste: Mlade harmonikarje

Podgorjanski zbor je v začetku
delovanja vodila Mojca Jevšnik, ki so se ji pevke ob tej
priložnosti zahvalile, kakor
tudi ravnateljici kostanjeviške
OŠ, ki jim omogoča prostor za

DOBOVA – Literarna sekcija Beseda pri KD Franc Bogovič Dobova
je v počastitev krajevnega praznika Dobova pripravila literarni
večer in ga poimenovala Beseda je vaša. Besedo s svojimi literar-

Učenci OŠ Dobova z mentorico Ano Šepec in citrarkama
Alenko Iljaš in Matejo Avšič
nimi deli so prepustili po literarnem natečaju najprej učencem
OŠ Dobova in jih nagradili. Za nagrajenci Viktorjem Kopinčem,
Kristijanom Roškaričem, Anžetom Deržičem ter Alešem Šavričem in Saro Škaler(posebna nagrajenca 3.a razreda) so se s svojo pisno besedo predstavili člani KD Žarek Brežice Janez Bršec,
Zlatka Teropšič, Željko Mišanović in Breda Videnič Kuplenik.
Nato so ustvarjalno besedo prevzeli gostitelji Špela Ravnikar,
Nada Srpčič, Rudi Mlinar in Ivana Vatovec še s povezovanjem
programa. Literarni dogodek so dopolnila likovna dela članov Likovne sekcije društva, Alenka Iljaš in Mateja Avšič pa sta z zvoki
citer oplemenitili celoten kulturni dogodek.
N.J.S.

Tudi trije posavski zbori
METLIKA – Tam je potekalo 13. srečanje pevskih zborov socialnih
zavodov Slovenije, ki so se ga udeležili tudi trije zbori iz Posavja:
pevski zbor Mavrica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (že devetič na srečanju), pevski zbor Žarek iz Brežic in pevski zbor Lipa Doma upokojencev Sevnica. Skupaj je v tekmovalnem delu nastopilo 27 zborov oz. 700 pevk in pevcev, pred tem pa
še deset prejšnjih zmagovalcev srečanja. Tokrat je zmagal pevski zbor Doma starejših občanov Kočevje, ki bo prihodnje leto gostil to srečanje.

PODSREDA - V galerijskih prostorih gradu Podsreda se s pregledno
slikarsko razstavo prvič predstavlja makedonski slikar Goce Kalajdžiski. Kalajdžiski že skoraj 40 let ustvarja in razstavlja v Sloveniji, ki je postala njegova druga domovina, še vedno pa njegove korenine ostajajo v Makedoniji. Razstavo je 9. junija odprl
kustos Milan Pirker, odprtje je popestrila glasbena skupina Etnoklarinetno iz Ljubljane, udeležil pa se je je tudi makedonski veleposlanik Samoil Filipovski. Razstava bo na ogled do 28. julija.

Leskovški VDC na specialni
olimpijadi
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Varovanci VDC Krško-Leskovec so se udeležili državnih iger specialne olimpijade Slovenije, ki je od 9. do
11. junija potekala v Kopru. V atletiki in namiznem tenisu sta
tekmovala dva varovanca pod okriljem trenerja Slavka Eisenkolerja. Sonja Vodopivec je dosegla odlično tretje mesto v prvi
skupini v teku na 100 metrov, Silvo Zalokar pa je zmagal v tretji skupini v namiznem tenisu.

Srečanje na Impoljci

Prof. Božena Orožen, Marjan Marinšek in Lenka Černelč
(foto: Barbara Ploštajner)
Aškerca, Lenka Černelč, pesnikova pranečakinja, ki je recitirala
njegove pesmi, Marjan Marišek, ki se je pogovarjal z gostjama in
je bil pobudnik Aškerčevega večera, ter - MePZ Bistrica ob Sotli.
Po kulturnem programu so obiskovalce prireditve povabili na sproščen klepet ob kozarcu vina, nato pa je sledil ogled filma o Antonu
Aškercu z naslovom Čaša nesmrtnosti, ki ga je posnel TV Krpan.

Večer v besedi, barvi in glasbi

Razstavlja Goce Kalajdžiski

IMPOLJCA - V tamkajšnjem Domu upokojencev in oskrbovancev
je 7. junija potekalo že šesto srečanje prostovoljcev, njihovih
mentorjev iz Gimnazije Brežice, Srednje šole Sevnica in župnišča Boštanj ter strokovnih in vodstvenih delavcev DUO Impoljca,
DU Sevnica, DU Brežice in Oskrbovanih stanovanj. Prostovoljno
delo je zelo pomembno pri dvigovanju kvalitete življenja posaPo desetletju delovanja se podgorjanske pevke ponašajo
ne le s samostojno kaseto in zgoščenko, ampak tudi z novo,
„modernejšo“ opravo.
in otroški pevski zbor Angelčki
iz Podbočja, Kostanjeviški oktet, otroško folklorno skupino
iz vrtca in OŠ Kostanjevica na
Krki, Kolednike iz Bušeče vasi,
Trebeške drotarje iz Artič,
meksikanske godce Marijači iz
Dobove, Bučenske ramplače,
tamburaški orkester Glasbene
šole Krško in ansambel Starman iz Škofje Loke. Tudi obiskovalci so lepo napolnili nekdanje samostansko dvorišče.

vaje. Sicer se je v desetih letih v njihovem repertoarju nabralo 120 ljudskih pesmi, zbrale pa so 140 nastopov na raznih
srečanjih ljudskih pevcev (v
zadnjih letih ga prirejajo tudi
same), revijah in ostalih prireditvah. Ob desetletnici je zbor
izdal tudi samostojno kaseto in
zgoščenko z naslovom „Težaven je kmečki naš stan“.
P. Pavlovič

Udeleženci srečanja
meznega stanovalca, toda velikokrat gre to delo mimo nas in se
nam zdi samoumevno. Ne zavedamo se, da lahko že stisk roke ali
topla beseda nekomu polepšata dan.

Otvoritev Vidove poti

Harmonikarke že devetič

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je na Vidovo nedeljo svečano odprlo drugo bizeljsko pešpot, od Parkljevca do cerkve sv. Vida.
Tri kilometre dolga pohodna pot vodi skozi bizeljske gorice z lepim
pogledom na središče naselja, sosednjo Hrvaško in orliško pogorje.
Na poti prijazni domačini radi postrežejo z bizeljsko kapljico, na
ogled pa so številni hrami, križi in kapelice. Otvoritve označene pešpoti, ki je nastala v sodelovanju s Kozjanskim parkom, se je udeležilo približno 60 pohodnikov, pri cerkvi sv. Vida, kjer je bila sveta
maša, pa jih je pričakalo še več kot sto domačinov s kulturnim programom in pogostitvijo.
Vidova pešpot je nadaljevanje lani odprte Poti k repnicam, kjer spoznamo repnice kot obliko edinstvenih kleti, vklesanih v pesku. Sicer
pa v društvu že načrtujejo odprtje nadaljevalne Grajske poti, ki bo
vodila mimo gradu Bizeljsko. Pešpoti so predstavljene v zloženkah z
zemljevidom in so na voljo v samem Bizeljskem in TIC-u Brežice.

BRESTANICA - Turistična agencija BooM Krško in Turistično društvo Brestanica bosta 12. avgusta na gradu Rajhenburg v Brestanici organizirali že 9. državno prvenstvo harmonikark, ki
igrajo na diatonično harmoniko. Lanskega tekmovanja se je
udeležilo 22 tekmovalk, letos pa organizatorji pričakujejo še
večjo udeležbo. Vsaka tekmovalka mora zaigrati dve skladbi
različnega ritma, od tega ena obvezno ljudska. Prve tri tekmovalke dobijo pokale na osnovi odločitve strokovne žirije, obiskovalci prireditve pa izberejo še najprikupnejšo tekmovalko.
Zmagovalka lanskega državnega prvenstva je bila Teja Ljubič
iz Obrovega, najprikupnejša pa Janja Kožar s Senovega.

Pesnikov življenjepis po
Cvetkinem videnju
BREŽICE – KUD Odskočna deska Črnc je pripravilo predstavo »
Videnje življenjepisa Franceta Prešerna«, katerega avtorica je
Cvetka Žičkar, ki je pesnika tudi upodobila. Sestro Katro je zaigrala Vladka Sumrek, točajko Irena Kržan in Julijo Merica Žnideršič, za intermezzo med igro in glasbeno popestritev pa je
poskrbel MePZ KUD Brežice z zborovodjema Elizabeto in Dragutinom Križanić. Dogodek je potekal v organizaciji Zavoda za pod-

Konec krasi lepo zapeta pesem
ob tamburici
BREŽICE – Dvaindvajsetič zapored sta tradicionalno lep, skupni koncertni večer prijateljem svojega petja in zvokov tamburic
pripravili brežiški pevci in artiški tamburaši, ki jih vrsto let vodita Elizabeta in Dragutin Križanićeva. Ob MePZ skupno, MPZ in
ŽPZ ločeno ter uigrano s Tamburaškim orkestrom in le tem samostojno, so se poslušalci za dušo in uho naužili umetne, narodne
in lažje spevne glasbe. Iz tamburic so presenetljivo zveneli zvo-

Elizabeta in Dragutin Križanić s pevci in tamburaši (Foto
Rožman)
ZAKLJUČEK KNJIŽNEGA NAHRBTNIKA - Pred Knjižnico
Brežice je 13. junija potekal zaključek bralnega projekta
Kristjanov knjižni nahrbtnik, v katerem so sodelovali
predšolski otroci iz vrtcev Artiče, Bizeljsko, Brežice,
Dobova, Globoko, Kapele in Pišece ter otroci prvih
razredov devetletke iz osnovnih šol Bizeljsko, Brežice,
Cerklje ob Krki in Velika dolina. S projektom so otroke in
starše spodbujali k družinskemu branju in obiskovanju
knjižnice. Na zaključni prireditvi so 242 otrokom poleg
priznanj podarili tudi slikanice, za zabavo in veselo
vzdušje pa je poskrbel Mini cirkus Buffetto. Zaradi
odličnega odziva tako s strani učiteljic in vzgojiteljic kot
s strani otrok in staršev bodo s Kristjanovim knjižnim
nahrbtnikom nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu.

Vladka Sumrek in Cvetka Žičkar
jetništvo in turizem Brežice, kjer je v lepo napolnjenem mestnem atriju dobrodošlico namenila Nataša Šerbec, spregovoril je
župan Ivan Molan in pohvalil zavod, ki je letos nadgradil prejšnja prizadevanja, da bi oživeli mestno jedro in je nova osnova za
nadaljevanje razvoja brežiške občine. K tej vzpodbudi in razvoju je dodal tudi Jože Kranjc, direktor Elektronik-a Brežice, ko
je ravnateljici OŠ Brežice, mag. Mariji Lubšina Novak izročil darilo v obliki vikenda paketa za letošnjega najboljšega učenca na
šoli. Ravnateljica se je zahvalila za zaupanje otrokom in poudarila, da izbira ne bo lahka, saj je dobrih učencev na šoli veliko. Za
vrhunec prijetnega srečanja je v grajski kleti Vina Brežice z iskrivo razlago o vinih in uživanjem le teh poskrbel enolog Marjan Malus, kar je degustacijo in druženje naredilo še žlahtnejše. N.J.S.

ki »Fantazije in F« Jureta Godlerja, koncertne trenutke pa so še
dodatno obogatili solo pevci Alojz Tomše, Katica Kapraljević,
Dragutin Križanić in Elizabeta Križanić, ki je tenkočutno pripravila vezno besedilo in ga tudi brala ter Peter Urek s klavirsko
spremljavo. Sezono so ljubiteljski in profesionalna glasbenika zaključili z zahvalo za sodelovanje, priznanjem za obojestransko
prizadevanje in željami za oddih ter načrti za nadaljevanje skupne glasbene prihodnosti. N.J.S.

POSAVSKA PANORAMA
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Marijina predanost okronana s
priznanjem

Sevniški dijaki zmagali na eko
parlamentu

BIZELJSKO – V prijetni in pisani druščini prijateljev, ki ohranjajo kulturno dediščino Bizeljskega in njegove okolice,
je Marija Sušnik na svoji izjemno slikoviti domačiji na Pišeški cesti sprejela ekipo z Andragoškega centra Slovenije, ki
ga je zastopala Slavica Borka
Kucler, odgovorna za promocijo kulture učenja. Namreč, Marija je po predlogu etnologinje
in kustosinje dr. Ivanke Počkar
dobitnica priznanja Andragoškega centra Slovenije za leto
2005 in sicer za izjemne strokovne ali promocijske dosežke
pri bogatitvi znanja drugih, priznanje pa ji bo uradno vročeno
meseca oktobra na Jesenicah/
Gorenjskem v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Priznanje
so utemeljili z dejstvi, da je
Marija že vse življenje dejan-

SEVNICA - Skupina dijakov iz Srednje šole Sevnica pod mentorstvom prof. Irene Koteska je izdelala najboljšo nalogo na prvem
eko parlamentu mladih v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in nacionalne družbe za ravnanje za odpadno embalažo Slopak. Na eko parlamentu je okoli 100 dijakov predstavilo rezultate
svojega raziskovanja okoljskih problemov in v slovenskem okoljevarstvenem pismu ministru za okolje in prostor Janezu Podobniku podalo svoje predloge za izboljšanje stanja na področju varovanja okolja. Zmagovalna naloga je celovito pregledala problem
ločenega zbiranja odpadkov s poudarkom na zbiranju odpadnih
baterij. Zmagovalno listino sta sevniškim dijakom, ki bodo Slovenijo zastopali na eko parlamentu mladih v Parizu oktobra letos,
izročila minister Podobnik in direktorica družbe Slopak Barbara Avčin Tržan.

življenjsko učenje zaznamuje
tudi njeno ljubiteljsko ustvarjalnost – spoznavanje in odkrivanje področij materialne,
nesnovne in naravne kulturne
dediščine, spoznavanje načinov ohranjanja le-te in ustvarjanje možnosti za predstavitve
javnosti v materialni in pisni obliki.
K bogatemu srečanju so prispevali še Marijini soustvarjalci: zgodovinarka Cvetka Knapič Krhen, Darko Kovačič, ki
je pripeljal vinsko cesto na Bizeljsko, etnologinja iz Hrvaške Božica Somek Machala,
ki je magistrirala v Ljubljani iz
teme Gospodarske panoge vinogradništva, sadjarstva in živinoreje, njihove podobnosti
in razlike zadnjih 100 let med
vasicama Orešje in Gredice na
Hrvaškem in sodeluje pri pro-

Marija Sušnik s svojimi soustvarjalci
ski zgled kulture učenja, saj je
bila tudi s pomočjo izobraževanja ob delu in nenehnim usposabljanjem poklicno mobilna
in vedno odprta za nove izzive. Začelo se je s Srednjo kmetijsko šolo in nadaljevalo z delom referentke in inšpektorice
za kmetijstvo pri občini. Vse-

jektih »Sotla Sutla«, ko pravi
še, da je Sotla edina meja med
narodoma, Vesna Kunej predsednica Turističnega društva
Bizeljsko, Brigita Heberle Martini, zadolžena za učenje ročnih del ter nenazadnje Marijina
vnukinja Ditka Francekovič.
N. Jenko S.

Krški likovniki v Podbočju
PODBOČJE - „Po Podbočju naokrog“ so člani Društva likovnikov
OKO Krško poimenovali likovno kolonijo, na kateri so v omenjenem kraju ustvarjali 27. in 28. maja, v petek, 23. junija, pa
so v tamkajšnji osnovni šoli postavili na ogled razstavo likovnih

9

Dve razstavi v „Lamutu“
KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar Jakac so v petek, 23. junija, odprli kar dve razstavi. V
razstavišču bo do 27. avgusta na ogled bienalna razstava Pogled
4 : Risba v kontekstu, s katero kustosinja razstave Barbara Rupel
nadaljuje ciklus predstavitev likovne ustvarjalnosti Dolenjske,
Bele krajine in Posavja. Tako se predstavljajo Andrej Blažon, Su-

Brežiški ekonomci v Padovi
BREŽICE - Dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice so se konec
maja udeležili drugega projektnega sestanka v sklopu EU projekta „Čudoviti svet voda“ na Srednji šoli za agronomijo in vrtnarstvo v Padovi. Namen sestanka je bil proučevanje uporabe vode v
preteklosti in danes. Naloge so bile zastavljene raziskovalno oz.
problemsko, tako da so morali dijaki dodati svoje vsebine v obliki ankete ali intervjuja in na koncu poiskati rešitve problema.
Predstavitve sta pod mentorstvom učiteljev Nadje Ivšič, Martine
Suban in Elene Mlakar pripravila dijaka Lara Ivšič (3.De) in Matej Krmelj (3.Be). Ugotovili so, da je poraba vode v Sloveniji med
najnižjimi v Evropi, saj znaša 146 litrov na družinskega člana na
dan, največ pa jo porabijo Španci, kar 265 litrov. Primerjali so
tudi ponudbo ustekleničenih mineralnih vod, navadnih vod in navadnih vod z dodatkom ter njihove cene v treh hipermarketih v
Posavju: Tuš in Mercator v Brežicah ter Spar v Krškem. Ugotovili
so, da je ponudba vod najpestrejša v Mercatorjevem hipermarketu v Brežicah, medtem ko je cenovno najugodnejši Sparov hipermarket v Krškem. Niso pa dobili podatkov, katerih vod se največ
proda, ker je to poslovna skrivnost. Naredili so še primerjavo stroškov in ugotovili, da imamo srečo, ker je voda iz javnega vodovoda pitna (tako meni 70 % anketiranih), saj bi sicer stroški nakupa
pitne ustekleničene vode za štiričlansko družino na mesec znašali
dobrih 36 tisočakov. Ker pa vodo lahko pijemo iz pipe, nas ta poraba stane samo 103 tolarje na mesec.

Ciuha o Krškem v knjigi, za
slike (še) ni prostora
KRŠKO - Ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Krško leta 2004 je bil akademski slikar Jože Ciuha z listino o proglasitvi imenovan za častnega krajana mesta Krškega. Eden največjih slovenskih likovnih
ustvarjalcev je namreč otroška leta preživljal na Vidmu ob Savi, v hiši številki 81 na Polšci, ki je tudi
osrednje prizorišče njegovih spominov, ki jih je strnil
v knjigi z naslovom Kronika sedmih pozab.
“Kroniko sedmih pozab sem
začel pisati leta dvainsedemdesetega, da bi se uprl starosti in starčevskemu samoljubju. Končal sem jo na
oseminsedemdeseti
rojstni
dan, 26. aprila 2002”, pravi v
zaključku knjige Ciuha. V okoli petsto strani obsežni knjigi,
ki je izšla v minulem letu pri

dr. Manco Košir, ki je ob predstavitvi knjige tudi vodila pogovor z avtorjem. Pa vendarle
ob koncu, kakor je že v uvodu
zapisano, je akademski slikar
Jože Ciuha častni krajan mesta Krško, zato je bilo nekoliko presenetljivo, da ravno tistih, ki so ga predlagali za ta
naziv, ni bilo na predstavitev

Krog Mateje Kavčič
zana Bricelj, Tina Brinovar, Blaž de Gleria, Mateja Kavčič, Martina Koritnik Fajt, Kristina Krhin, Jože Kumer, Vladimir Leben,
Robert Lozar, Jože Marinč, Petra Matijevič, Nataša Mirtič, Silvan Omerzu, Janko Orač, Jure Perpar, Marija Rus, Vojko Pogačar, Apolonija Simon, Jože Slak in Uroš Weinberger. Na vrtu salona pa se je z domiselno slikarsko ambientalno postavitvijo na
prostem, poimenovano Krog, samostojno predstavila Mateja Kavčič. Za prijetno vzdušje med številnimi udeleženci otvoritve je
poskrbela glasbena skupina Sunart music. P.P.

Zaključen projekt Džumbus
KRŠKO - Skupina mladih, ki deluje v okviru Društva zaveznikov mehkega pristanka je v sodelovanju z vrstniki iz Italije (DobiaLab) izdala multimedijski DVD, na katerem so
predstavljene mlade glasbene skupine iz Posavja in Italije.
Večini še ne uveljavljenim
glasbenikom, ki ustvarjajo
svojo avtorsko glasbo se le s
težavo uspe prebiti dlje od domačih odrov, še posebej, če ne
premorejo dobrega video spota ali vsaj demo posnetkov.
To dejstvo je napeljalo Eneja Mavsarja k ideji za enoletni projekt, v katerem je
s prijatelji in partnersko skupino iz Staranzana (IT) organiziral serijo izobraževalnih delavnic, v katerih so pridobili
ustrezna znanja z različnih področij multimedije. V kleti Kluba DZMP so
uredili audio studio, v katerem so posneli mlade
glasbene skupine, izdelali pa so tudi več različnih
glasbenih spotov, eksperimentalnih in dokumentarnih filmov o glasbeni
sceni mladih. Vse skupaj
je zapakirano na multimedijskem dvd-ju, ki bo
skupinam omogočil, da

se lažje predstavijo potencialnim organizatorjem, producentom in širšemu občinstvu.
V času izvajanja projekta, ki
je pridobil podporo programa
EU Mladina, je bilo v Sloveniji in Italiji organiziranih več
koncertov in projekcij, kjer so
se predstavljali bendi in video
ustvarjalci z obeh strani meje.
Podrobnosti o projektu, glasbo in filme si lahko ogledate
tudi na www.drustvo-dzmp.si/
dzumbus.

Razstava o Emini romarski poti

Z otvoritve razstave v OŠ Podbočje
del, ki so nastala na koloniji. Pod mentorskim vodstvom Janka
Orača, Vladke Štoviček in Cvetke Miloš, ki so tudi izbrali dela
za razstavo, je na koloniji sodelovalo kar 53 avtorjev, tako da
bila tudi razstava temu primerno obsežna, pa tudi pestra, kar
se tehnik in motivov tiče. Kljub temu so prevladovale realistične upodobitve kraja s cerkvijo kot osrednjo veduto. P.P.

Pišece in Mali Obrež na državno
BREŽICE - V sklopu projekta Turistične zveze Slovenije »Moja
dežela – lepa in gostoljubna« so tudi letos v občini Brežice izvedli ocenjevanje krajev in osnovnih šol. Komisija v sestavi predsednika Jožeta Lovenjaka in članov Marije Levak in Ivana Tomšeta ter s koordinacijo za občinsko in regijsko ocenjevanje pod
vodstvom Milene Vranetič si je ogledala trinajst krajevnih središč in osem osnovnih šol. Med prvih pet krajev je uvrstila Artiče, Sromlje, Krško vas, Kapele in Cerklje ob Krki. Med prve tri
osnovne šole pa Artiče, Brežice in Globoko. V kategoriji vaških
jeder pa je komisija sklenila za državno tekmovanje predlagati
Pišece, v kategoriji vasi pa bo občino predstavljal Mali Obrež.

Dr. Manca Košir in Jože Ciuha
založbi Slovenska matica, se
Jože Ciuha vrača v mesto ob
Savi: “In to, da jo danes predstavljam prav v kraju dogajanja, je zame praznični dogodek”, dodaja avtor, ki pisanje
v primerjavi s slikanjem, ki se
mu je posvečal domala celo
bogato ustvarjalo življenjsko
pot, označuje kot “gimnastiko
duha”. Zanimivo je, kakor pravi Ciuha, da ni nikoli za svoje
slikanje dobil toliko priznanj
in pohval kot sedaj za knjigo.
To najbrž ne bo povsem držalo, saj je Ciuha prejemnik številnih visokih domačih in mednarodnih priznanj za slikarska
dela, res pa je, da je vsebina knjige navdušila prav vsakega bralca do sedaj, osvojila
pa tudi poznavalce literature in kritike, med drugim tudi

knjige. Še bolj pa nas je presenetilo, ko je akademski slikar povedal, da si želi del svojega likovnega opusa podariti
in zapustiti Krškemu, vendar
že nekaj let neuspešno, saj Krško očitno ne premore prostora, kjer bi njegove slike dobile
stalno mesto. B.M.

PODSREDA - Kozjanski park je včeraj, 28. junija, na tamkajšnjem
gradu odprl razstavo Emina romarska pot. Gre za del 145 tisoč
evrov vrednega projekta, ki ga v Kozjanskem parku izvajajo z
avstrijskim partnerjem ARGE Hemma-Pilgerweg (St. Georgen) v
okviru programa Interreg IIIA Slovenija – Avstrija, vanj pa je vključenih še 12 projektnih partnerjev v Sloveniji ter župnijski uradi Sv. Ema, Kozje, Pilštanj, Črna na Koroškem, Šentrupert na Dolenjskem, Rakovnik in Ponikva ter škofija Maribor kot neformalni
partnerji. Cilj projekta je vzpostaviti in oživeti Emino romarsko
pot v Sloveniji in jo povezati z istoimensko potjo (Hemmapilgerweg) v Avstriji. Na razstavi predstavljajo sam projekt, ki bo trajal do marca 2007, traso Emine romarske poti ter fotografije posameznih točk na sami poti. Razstavo bo premična in se bo selila
po posameznih krajih po Emini romarski poti v Sloveniji.

Biserni globoški lovci
GLOBOKO - Lovska družina Globoko je pri lovskem domu na Piršenbregu pripravila svečano proslavo ob svoji 60-letnici delovanja. V prijetnem gozdnem okolju je obiskovalce pozdravil predsednik Lepšina Dušan, Martin
Lepšina je opisal minulo obdobje ter se dotaknil tudi starostne strukture članov, ki v
povprečju dosegajo isto starost kot društvo. V programu
so se predstavili Dobovski rogisti, zapel je Lovski pevski
zbor, ki ga vodi Franc Kene,
zaslužnim lovcem so podelili priznanja, zanimiv pa je bil
vsekakor prikaz “krsta”, starega lovskega običaja.
M.K.M.
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Praznično v občini Krško
“Mladi ustvarjalci v sliki in glasbi”

Tokrat objavljamo pregled prazničnih prireditev v občini Krško, s katerimi se je zaključilo letošnje zelo obsežno in pestro praznovanje občinskega praznika. Ur.

V prostorih Glasbene šole Krško je 5. junija potekala prireditev
“Mladi ustvarjalci v sliki in glasbi”. Likovne izdelke, ki so nastali v likovni delavnici na temo “Glasba”, so razstavljali učenci iz
osnovnih šol Koprivnica, Brestanica, Leskovec pri Krškem, Raka in
Jurija Dalmatina Krško, v koncertnem delu pa so nastopili Matej
Humar, David Jukič, Denis Vranetič, Ornela Urbanč, Samo Štajner, Marko Arh, Gašper Vodeb, Jerica Kozole, Davorin Budna in
Žan Tkalec. M.K.M.

ke se je poleg domačina Šanteja in Grand Prix voznika Mateja Žagarja udeležilo še 14 tujih voznikov iz Švedske, Poljske, Češke,
Hrvaške, Danske, Nemčije, Madžarske in Italije. Zlati znak občine Krško je osvojil Ljubljančan Žagar, drugi je bil Šved Ljung,
tretji domačin Šantej in četrti Poljak Rempala. Tudi pokal Franca Babiča je osvojil Žagar, drugi je bil Šantej, tretji pa Rempala. Organizatorji so za gledalce pripravili tudi atraktivne vožnje
po zadnjem kolesu, izžrebali in nagradili pa so tudi srečnega kupca vstopnice. R.S.

Razstava Društva kmetic Krško

Mladinski kulturni festival

Društvo kmetic Krško in Kmetijska svetovalna služba Krško sta pripravila tradicionalno junijsko razstavo v avli Kulturnega doma Krško. Tokrat so članice društva 7. in 8. junija postavile na ogled
razstavo starih ročnih izdelkov in pripomočkov na kmetijah, med

Staro mestno jedro Krškega je tudi letos zaživelo ob Mladinskem
kulturnem festivalu, ki ga je že peto leto zapored organiziral Mladinski center Krško. Cilj festivala je oživitev starega mestnega jedra in predstavitev slovenskega kulturnega ustvarjanja. Tako je
tudi letos organizatorju uspelo pripraviti odlično zabavo na prostem, saj je kljub slabem vremenu prireditev privabila več kot
800 obiskovalcev.

Na štartu “lova na lisico”

Modelarsko srečanje v Žadovinku

drugim tudi vezenin, s katerimi so se predstavile članice sekcije za ročna dela pri Kulturnem društvu Anton Aškerc iz Koprivnice. Otvoritveni program so s petjem in zabavnim skečem prispevale članice ženskega pevskega zbora Aktiva kmečkih žena Pod
Gorjanci. P.P.

Modelarski klub Krško je 10. junija na vzletišču v Žadovinku pripravil tradicionalno, že 13. po vrsti srečanje modelarjev Slovenije.
Predstavilo
se je okoli 40 modelarjev, med njimi tudi deseterica
domačinov, kljub
ne najlepšemu vremenu pa si je njihove zračne vragolije ogledalo kar
lepo število gledalcev. Videli so lahko tudi model, ki
je pravzaprav pomanjšano reaktivNajvečji model na srečanju
no letalo in leti s
hitrostjo do 350 km/h, navduševal pa je tudi modelar z največjim modelom na srečanju, ki ima razpon kril kar tri metre in tehta 18 kilogramov. P.P.

10-letnica posavskih seniorjev

Gimnastična akademija v Krškem

Posavsko združenje seniorjev, ki praznuje deseto obletnico ustanovitve, je 7. junija v krškem Kulturnem domu pripravilo predavanje državnega sekretarja službe vlade RS za razvoj dr. Andreja
Horvata z naslovom Gospodarske in socialne reforme v Sloveniji. Posavski seniorji so na predavanje povabili politike in gospodarstvenike iz naše regije, predavanju dr. Horvata pa je sledil še
ogled uspešnega krškega podjetja I.H.S. P.P.

Gimnastično društvo Rain Krško je 10. junija v telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško organiziralo šesto slovensko gimnastično aka-

Med ogledom razstave

Kolesarji PGD Krško na poti proti Nemčiji

demijo. Na njej so nastopile dobitnice zlatih odličij s finala posamičnega državnega prvenstva po orodjih v kategorijah deklice,
kadetinje, mladinke in članice. Predstavile so se telovadke iz ŠD
Studenci Maribor, GD Gib Šiška Ljubljana, GD Zelena jama Ljubljana in tudi tri telovadke domačega GD Rain Krško: Ana Vodeb in
Maruša Metelko na parterju ter Nika Močivnik na gredi. P.P.

Plesni vikend v Krškem

Potapljaško-fotografski večer
Zavod Vrbov Log je v sodelovanju z Valvasorjevim raziskovalnim
centrom Krško in Potapljaško ekološkim društvom Sava Kranj 9. junija pripravil potapljaško-fotografski večer “Sava – vir življenja” v
Dvorani v parku Krško. Obiskovalci so uživali ob posnetkih in filmih
podvodnega življenja v naši največji reki, ob posnetkih umazanije
in raznih odpadkov pa razmišljali tudi o tem, kako bi Savo in ostale
reke ohranili kar najbolj čiste in privlačne. Večer sta vodila ekološka potapljača iz Kranja Igor Detela in Vojko Artač. P.P.

Literarni večer KD Leskovec
Člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem so 10. junija pripravili literarni večer z naslovom “Začinjeno s poezijo” v Dvorani
v parku Krško. Ob preprosti, a topli besedi domače pesnice Anke
Salmič so se spomnili izgnancev, s pesnico razmišljali o življenju
in ljubezni. Njene besede so neposredne in jasne, izražajo pa njena najgloblja čustva, ki so jo spremljala skozi življenje. Prav zato
so se njeni verzi lahko dotaknili vseh udeležencev večera, ki so se
prvič srečali še s pesniško zbirko Reze Toporišič. P.P.

37. strelsko tekmovanje v Leskovcu

9.junija je pet kolesarjev, članov Prostovoljnega gasilskega društva Krško, izpred krškega Gasilskega doma na kolesih krenilo na
800 km dolgo pot proti Nemčiji. Zastavljeno traso bodo kolesarji,
ki jih spremljata z vozilom dva spremljevalca, predvidoma prekolesarili v šestih dneh oz. bodo na dan prevozili povprečno 130 km.

Rekreativni krški kolesarji, ki bodo z letošnjo turo, ki so jo poimenovali “Črno & belo – COLOR”, opravili že 14. kolesarski maraton,
si nameravjo v Münchnu ogledati tudi tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu med Saudsko Arabijo in Tunizijo. B.M.

V petek, 9. junija, so v klubu Zvezda odprli fotografsko razstavo Društva ljubiteljev fotografije Krško, nastopila pa sta skupina
Swing kvartet Six to go in pevec Rudolf Gas. V soboto, 10. junija,
je bila prireditev zaradi slabega vremena nekoliko okrnjena, zato
so se nastop Nuše Derenda, predstavitev vozil Citroen in Škoda ter
modna revija odvijali v Kulturnem domu Krško. V večernem programu v mestnem jedru so podelili nagrade zmagovalcem malonogometne lige, nastopil pa je še legendarni Vlado Kreslin. P.P.

V športni dvorani Srednje šole Krško je 10. in 11. junija potekalo 2.mednarodno prvenstvo “Krško Open” v standardnih, latinsko
ameriških in v show plesih, ki je hkrati veljalo za državno prvenstvo. Na podiju je zaplesalo skupno preko 500 plesalk in plesalcev iz šestih držav, v dveh dneh pa si je plesni spektakel ogledalo
okoli 1500 ljudi. V sobotni del finala sta se uvrstila tudi dva para
domačega Plesnega kluba Lukec, ki je bil tudi organizator tekmovanja, in sicer v kategoriji pionirjev Jan Gajski in Anja Bobnič, ki
sta osvojila 4. mesto v standardnih in 5. mesto v latinsko-ameriških plesih, ter Luka Vodlan in Amadeja Plevel, ki sta v konkurenci starejših mladincev osvojila prav tako 4. mesto v standardnih
in 6. mesto v latinsko–ameriških plesih. V nedeljskem programu se
je od domačih plesalcev v show plesih najvišje zavihtela Sara Levičar, ki je osvojila 12. mesto. B.M.

V športni dvorani v Leskovcu pri Krškem je 11. junija v organizaciji
tamkajšnjega Strelskega društva potekalo že 37. strelsko tekmovanje z zračno puško. V dopoldanskem času so se na strelišču za
pokal KS Leskovec pri Krškem pomerili najmlajši strelci v kategoriji pionirjev, v popoldanskem času pa je potekala tudi tradicionalna tekma za pokal Občine Krško, na kateri je nastopilo 44 najboljših strelcev iz Slovenije in Hrvaške, ki so tudi kandidati za nastop
na letošnjem strelskem svetovnem prvenstvu. B.M.

Smučarski skoki v Spodnjih Dulah
V športno-skakalnem centru v Spodnjih Dulah v KS Gora je tamkajšnje Športno društvo 11. junija pripravilo tekmo v smučarskih
skokih za pokal občine Krško. V članski konkurenci je zmagal domačin Aleš Martinjak, ki je bil najboljši tudi v posebni seriji za
najdaljši skok, v kateri je skočil 35,5 metrov. Drugi med člani je
bil Jože Župan. Pri dekletih je bila Vesna Alegro druga, pri dečkih do 13 let sta prvi dve mesti zasedla Samo Kolar in Gašper Čižmek, Matej Martinjak pa je bil šesti. Pri dečkih do 11 let na manjši skakalnici je bil Alen Zorič drugi, Matic Vogrin pa četrti. P.P.

Premiera filma Jožeta Grajžla
V krški Dvorani v parku je bil 11. junija premierno uprizorjen dokumentarni film “Brez smrti zemlja nikdar ne postane domovina”.
Film, ki je nastal v koprodukciji Radiotelevizije Slovenija in krškega snemalca Jožeta Grajžla, je s pričevanji in arhivskimi po-

Spidvejisti že 23-ič za zlati znak
Krški peščeni oval je gostil že 23. spidvejsko dirko za zlati znak
občine Krško in pokal Franca Babiča, letos pa je organizator, Avto
moto društvo Krško, pripravili tudi testemonial Izaka Šanteja. Dir-

Tekmovanje radioamaterjev
Radioklub Krško je 10. junija na brestaniškem ribniku pripravil
sedmo odprto UKV prvenstvo v amaterski radiogoniometriji oz.
v “lovu na lisico”. 33 tekmovalcev iz šestih slovenskih klubov se
je podalo na lov za skritimi oddajniki oz. lisicami. Med ženskami
so članice domačega kluba Adrijana Moškon, Maja Marušič, Petra Levičar in Cvetka Mavsar zasedle prva štiri mesta, Sevničanka Nina Radi pa je bila šesta. Med juniorji je zmagal Jaka Bernardič iz Radiokluba Krško, tretji je bil Davor Možič, sedmi pa
Niki Žveglič, oba Amater Sevnica. Med veterani je bil Janez Kuselj drugi, med pionirji pa Žan Levičar tretji, oba Radioklub Krško. V razvrstitvi radioklubov so zmagali domačini, Sevničani pa
so bili četrti. P.P.

Režiser Vojko Boštjančič in snemalec Jože Grajžl
snetki pregled aktivnosti in bojev pripadnikov tedanje Teritorialne
obrambe, policije in pilotov na cerkljanskem letališču v predosamovojitvenem času in v dneh desetdnevne vojne na območju Posavja. B.M.
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Krško bližje Fakulteti za energetiko
MARIBOR, 16. junij 2006 - Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman, župan občine Krško Franc Bogovič in župan Mestne Občine Velenje Srečko Meh, so na 5. seji
delovne skupine za pripravo elaborata za ustanovitev Fakultete za energetiko slovesno
podpisali pogodbo o donaciji in zagotavljanju pogojev za ustanovitev in zagon Fakultete za energetiko v Krškem in Univerzitetnega centra za energetske študije in raziskave
v Velenju ter pogojev za izvajanje njenih študijskih in raziskovalnih programov.

Pogodba določa obveznosti sodelujočih partnerjev. Občina
Krško bo prispevala 55 odstotkov potrebnih finančnih sredstev, 45 odstotkov pa Mestna
občina Velenje. Univerza v Mariboru bo zagotovila pripravo
študijskih programov, kadrovsko zasedbo in vodila postopke
akreditacije študijskih programov v državnih organih.
Župan občine Krško Franc Bo-

govič je ob podpisu poudaril,
da je Fakulteta za energetiko
program, ki bo omogočil razvoj gospodarstva, saj je energetika ena tistih panog, ki v našem okolju daje razvoju največ
zagona.
O elaboratu za ustanovitev
nove fakultete je v torek, 20.
junija 2006, nato razpravljal
Senat mariborske Univerze in
dal soglasje k vlogi za akredita-

cijo novega visokošolskega zavoda Fakultete za energetiko.
Senat je soglašal tudi s prenosom podiplomskega študijskega programa Jedrska energetika Fakultete za gradbeništvo na
Fakulteto za energetiko.
Potrjeni elaborat bo nadalje
obravnaval Svet za visoko šolstvo RS, predvidoma 7. julija
2006. Po ustreznem sklepu Vlade bo o njem odločal še Državni
zbor, saj je ustanovitev fakultete v njegovi pristojnosti. Če
bo torej postopek sprejemanja
potekal po predvidenem načrtu, bi lahko prve študente vpisali že v študijskem letu 2007/
2008. Elaborat so pripravili naslednji člani komisije: prof. dr.
Bruno Cvikl, izr. prof. dr. Andrej Predin, prof. dr. Jure
Krope, izr. prof. ddr. Janez
Usenik, doc. dr. Franc Žerdin,
dr. Tomaž Žagar, mag. Ladislav
Tomšič, Franc Glinšek, Jože
Špiler, Martin Bratanič, Janez
Požar, Niko Žibret, Rajko Vrečer in Andreja Katič.

Odličnjaki in odličnjakinje pri županu
KRŠKO - Župan občine Krško
Franc Bogovič je v prostorih
Občine Krško sprejel osmošolce iz osmih osnovnih šol v občini, ki so tako v letošnjem
letu, ko zapuščajo klopi osnovnih šol, kot tudi v preteklih letih, izdelali razrede z odličnim
uspehom.
Župan je odličnjakom in odličnjakinjam čestital za dosedanji uspeh in jim zaželel uspešno nadaljevanje izobraževanja
ter veliko uspeha na nadaljnji
poti. Poudaril je, da Občina Krško veliko pozornosti posveča
razvoju človeških virov, v katerih obstaja osnovni potencial
za gospodarski in siceršnji razvoj regije Posavje. Razvoj človeških virov je zato označil kot
eno prvih prioritet, ki jo Občina zasleduje tudi z zagotavljanjem pogojev za devetletko, z
odprtjem nove Glasbene šole
v lanskem letu, z vlaganjem
v obnovo osnovnih šol in nadgradnjo izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih institucij v našem prostoru. Ob
koncu srečanja jim je v imenu Občine poklonil še slovar

angleško-angleškega jezika ter
jim zaželel odličnosti na vseh
področjih življenja, najprej pa
seveda lepo preživete zaslužene počitnice.
Sprejema se je udeležilo 70 od-

ličnih učencev iz OŠ Koprivnica, OŠ Podbočje, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Raka, OŠ
Leskovec pri Krškem, OŠ XIV.
divizije Senovo, OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

Seznam odličnjakov:
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica: Tadej Mesarič, Robert
Špiler, Ervin Uršič Kovač, Tjaša Alegro, Ines Bogovič, Nina Breznikar, Pia Klančar, Barbara Mirt
Osnovna šola Leskovec pri Krškem: Arh Nina, Bogolin Anamarija, Franko Nik, Hrastnik Žana, Jurečič Janja, Kerin Tilen, Maruša
Žiga, Milar Blaž, Milar Jernej, Pirc Alenka, Pompe Davorin, Škrabar Amanda,Šterk Anja, Tomažin Dorian, Urbanč Nina, Urbanč Tjaša, Vrček Aleks, Gačnik Mateja
Osnovna šola Kostanjevica na Krki: Lea Alič, Ana Grubar, Anže Tušar
Osnovna šola Raka: Anže Češnovar, Ines Kerin, Jernej Tomažin,
Martina Tomažin, Ana Katarina Vehovar, Nino Metelko
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško: Buconić Boris, Ganc Matic,
Kramaršič Jaka, Manček Timotej, Sušin Tjaša, Šalamon Jurij, Tkalec Žan, Troha Špela, Belinc Janja, Rešek Katarina, Škaler Maruša,
Virant Kristina, Zupančič Jure, Žabkar Nives, Gunčar Tina, Sikošek
Jernej, Šmajgl Jože, Urek Tinkara, Bučar Nataša, Cerovšek Matej,
Levičar Simona, Levičar Petra, Šunta Urška
Osnovna šola Koprivnica: Venek Saša
Osnovna šola Podbočje: Alenka Pangerčič, Grega Lajkovič
Osnovna šola XIV. divizije Senovo: Gracar Jasmina, Kozole Špela,
Bevc Tjaša, Bogovič Klemen, Erjavec Jana, Mak Klara, Repar Sabina
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Pogovor z zasl. prof. dr. Dalijem Donlagićem

Vsako večje podjetje bo
potrebovalo energetika
KRŠKO - Delovno skupino, ki je pripravila elaborat za ustanovitev Fakultete za energetiko, vodi zaslužni profesor in eden od ustanoviteljev Univerze v Mariboru dr. Dali
Đonlagić. Kariero profesorja na nekdanji Višji tehniški šoli in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - vmes je bil tudi rektor univerze in (dvakrat)
dekan elektro fakultete - v pokoju nadaljuje kot mentor na podiplomskem študiju,
še vedno pa se ukvarja tudi z investicijami na mariborski univerzi. Sodeloval je pri
ustanavljanju nekaterih univerz in fakultet v bivši Jugoslaviji, nazadnje pa pred dvema letoma pri ustanavljanju medicinske fakultete v Mariboru. Za njim je med drugim
tudi izjemno obsežen avtorski opus. Zavidljivim letom navkljub prof. Đonlagić ne
beži od novih izzivov, kakršen je tudi Fakulteta za energetiko v Krškem.
Je realno pričakovati, da bo
Fakulteta za energetiko v Krškem že naslednje leto oz. v
šolskem letu 2007/08 sprejela prve študente, so postopki
ustanavljanja že tako daleč?
Mislim, da je to pričakovanje
realno. Naredili smo terminski
plan, ki mu z manjšo zamudo
kar uspešno sledimo. Odvisno
je predvsem od tega, kako bo
zadeva šla skozi Svet za visoko
šolstvo RS, potem sledi vlada,
nato pa državni zbor oziroma
pred tem še njegova komisija za visoko šolstvo. Spremeniti je potrebno še statut univerze, saj se vanjo vključuje nova
fakulteta, in s tem se bo proces
zaključil.

borski univerzi oz. na fakulteti
za gradbeništvo smo namreč že
izvajali študijski program jedrske energetike, pri katerem je
bilo precej sodelavcev z Inštituta in iz Nuklearne elektrarne

Kakšne študijske programe bo
ponujala nova fakulteta?
Predvideno je, da bo fakulteta ločeno ponujala visokošolski
strokovni študijski program in
dve stopnji bolonjskega študijskega programa, torej univerzitetni in magistrski študij. Predvidevamo vpis 80 študentov na
visokošolski študij, 80 študentov na prvo stopnjo univerzitetnega študija ter 40 študentov
na drugo stopnjo univerzitetnega oz. magistrskega študija. To
so številke za obe lokaciji, Krško in Velenje skupaj, približno
po polovico na vsaki lokaciji.
Kot vemo, je proizvodnja električne energije v Sloveniji nekako enakomerno razdeljena na
tri področja: hidro, termo in
nuklearno. Na tej osnovi predvidevamo predmete, ki zajemajo ta tri osnovna področja. Poleg tega s predmeti zajemamo
še t.i. obnovljive vire energije,
kot so sončna, vetrna in geotermalna, v program je vključena
tudi racionalna raba energije
in ekologija na področju energetike. To je pet glavnih vej
znanja, ki jih bo študent dobil
v času študija na Fakulteti za
energetiko.

Krško. Senat univerze je sklenil, da se ta program prenese
na Fakulteto za energetiko.

Kako bo s profesorskim kadrom?
Profesorski kader bo prispevala
Univerza v Mariboru, poleg tega
bo vključenega še nekaj kadra z
Inštituta Jožef Štefan. Na mari-

Kakšne pa so možnosti, da se
v profesorski kader vključijo
tudi ljudje iz posavskih energetskih podjetij?
Morajo izpolniti pogoje za to.
Določeno število ljudi bo sigurno vključeno. Mariborska univerza bo zagotavljala le tiste
kadre, ki jih ni mogoče zagotoviti v Posavju.
Kako vidite možnosti za zaposlovanje diplomantov Fakultete za energetiko?
Kolikor smo testirali trg dela
v Posavju in v Velenju, so odzivi podjetij pozitivni. Vedeti
morate, da bo energetik zaposljiv praktično v vsakem večjem podjetju. Energija je draga stvar in postaja še dražja,
njeno racionalno uporabo je logično nadzorovati.
Kako pa doseči stik med fakulteto in mestom, nek študentski utrip v kraju?
To pride samo po sebi, mladina bo
že vzpostavila utrip. To je odvisno od vodstev fakultete in občine
in tudi od študentske organizacije. Mogoče se ta utrip ne bo občutil takoj prvo leto, vendar mislim,
da tu ne bi smelo biti težav.
Kako pa je z infrastrukturo za
študij energetike v Krškem?

Ta študij potrebuje precej
opreme, laboratorijev...
Prostore za fakulteto bo Krško
zagotovilo v prostorih, kjer že
deluje Fakulteta za logistiko
(v nekdanji srednji šoli na Hočevarjevem trgu, op.p.), Valvasorjeva knjižnica bo morala
prerasti v fakultetno knjižnico
in zagotoviti strokovno literarturo, Občina pa bo morala zagotoviti določeno število postelj za študente. S pogodbo,
ki smo jo pred kratkim podpisali, se zagotavlja minimum za
začetek prvega letnika. Odločili
smo se, da ponudimo laboratorije mariborske univerze, tako
da se bodo morali študentje na
vaje voziti v Maribor. Nekateri
laboratoriji ne bodo nikoli zaživeli v Krškem, ker so enostavno
predragi. V tem trenutku je pač
ponujena takšna rešitev, kakršna je možna, seveda pa želimo,
da se čim več laboratorijev in
opreme zagotovi tukaj.
Pri tem se zopet postavlja
vprašanje sodelovanja z energetskimi podjetji v Posavju.
Tudi to je predvideno, sklenjene bodo pogodbe z nosilci energetike v obeh regijah. Na voljo
bo tudi nekaj sredstev za dopolnitev opreme, ki je že v tej
regiji, denimo trenažerja v nuklearki, ki bo morda potreboval še nekaj inštrumentov. Računamo, da bodo ta podjetja
tudi donatorji, zato se ustanavlja klub prijateljev Fakultete za energetiko v Krškem in v
Velenju. Nenazadnje bodo študentje njihovi bodoči kadri in
računamo, da bodo podjetja
zainteresirana, da so čim bolj
kvalitetni.
P. Pavlovič
Občina Krško obvešča,
da je v Uradnem listu RS z
dne 23.6.2006 in na spletnih straneh Občine Krško
(www.krsko.si) objavljen
javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v
občini Krško za leto 2006.
Vsi razpisni pogoji so navedeni v uradni objavi.

Gradbeno dovoljenje za prvo fazo kanalizacije Krško

Podpis pogodbe za most čez Savo na trasi obvoznice Krško

KRŠKO - Občina Krško je pridobila prvo od petih gradbenih dovoljenj za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v mestu Krško in neposredni okolici. Kanalizacija bo
priključena na skupno čistilno napravo tovarne celuloze in papirja VIPAP Krško,
ki že obratuje.

KRŠKO – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Holding Slovenske Elektrarne »za
projekt skupni podvig« in izvajalec Ko-Biro d.o.o. Maribor,
so danes na Občini Krško podpisali pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo mostu čez Savo na trasi
obvoznice Krško.Projekt, ki sta
ga naročnika zaupala izvajalcu, podjetju Ko-Biro iz Maribora, je ocenjen na 23.748.000,00
slovenskih tolarjev in zajema izdelavo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in

V občini Krško se v naslednjih
treh letih načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 16,65 km, 6 zadrževalnih
bazenov in 4 črpališča. V naslednjih tednih začenja prva,
140 mio tolarjev vredna faza,
ki zajema primarni kanalizacijski sistem na vodovarstvenem območju Krškega polja;
skozi Drnovo, Brege in Žadovinek. Prav tako bo še v tem letu
odprto gradbišče za izgradnjo
druge faze za območje severno od podjetja Vipap na levem
bregu Save, predvidene pa so

projekt za izvedbo (PGI) mostu
čez Savo.
Omenjeno je podlaga za začetek gradnje krožišča na G1-5 pri
HE Krško, izgradnjo mostu v dolžini 150 m in izgradnjo obvozni-

ce od mostu do priključka na industrijsko cesto pri Vipapu.
Vrednost investicije je v tej
fazi ocenjena na 727,1 mio SIT
in jo opredeljuje že novembra
lani podpisan protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji obvoznice Krško, kjer prvo
fazo zajema prej omenjena gradnja krožnega
križišča in priključka, ki
se bo predvidoma začela
oktobra letos, zaključila
pa julija 2007 z izgradnjo mostu.

tudi aktivnosti na desnem bregu Save (tretja faza), kjer bo
potekala izgradnja primarnega
kanalizacijskega voda za staro
mestno jedro in naselje Narpel
ter Grič.
V četrti fazi kanalizacijski vod
prečka reko Savo, v peti pa bo
zgrajen primarni vod za naselja na levem bregu Save, v
smeri proti Brežicam (Libna,
Stari Grad, Dolenja vas, poslovna cona Vrbina).
V tem letu bo Občina Krško
poskrbela tudi za mehansko
predčiščenje pri čistilni napra-

vi, tako da bo del novozgrajene kanalizacije že letos lahko
priključen na čistilno napravo
v VIPAPU.
Skupna vrednost projekta »Odvodnja in čiščenje odpadnih
voda v povodju spodnje Save«,
v katerem sodelujejo vse tri
posavske občine, zajema 6,15
milijarde tolarjev. Za investicijo kanalizacije Krško bo 42
% sredstev pokritih iz Kohezijskega sklada Evropske unije, 40 % iz sredstev državnega
proračuna RS, preostalih 18 %
pa bo zagotovila Občina Krško.
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29. redna seja Občinskega sveta
občine Sevnica
Na 29. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica so se svetniki seznanili z rezultati delovanja Regionalne razvojne agencije Posavje od ustanovitve do konca leta 2005, ko je preko različnih programov
v Posavju prišlo dodatnih 1,6 mrd sredstev. Občina Sevnica je na vloženih 40 mio pridobila 371 mio sredstev. Svetniki so se opredelili do
pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga občinskega
lokacijskega načrta za gradnjo stanovanjskih hiš v Drožanjski ulici in
za gradnjo Trgovskega centra Mercator v Boštanju. S tem so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka in morebitni sprejem načrtov
na julijski seji. Sprejeli so tudi dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra in celotne občine, s katerimi se poenostavljajo pogoji za pridobitev dovoljenj za
nekatere posege v prostor. Občinski svet pa ni sprejel predloga sprememb odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki bi dovoljeval posege v prostor med bivšim TVD Partizanom in pokopališčem.
Projektanti morajo pred odločitvijo pripraviti takšno zasnovo objektov, ki bodo kar najmanj posegali v varovani gozdni pas, in določiti,
koliko gozda bi bilo potrebno odstraniti. V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog odloka o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini. V nadaljevanju je občinski svet sprejel odlok o rebalansu proračuna Občine, saj je bilo potrebno upoštevati prihodke od
razpisov in nekatere nove obveznosti, ki so se pojavile med letom.
Pričel se bo postopek za dograditev objekta podružnične šole v Loki
za potrebe vrtca, ki se mora izseliti iz Trubarjevega doma, potrjen
pa je bil tudi projekt obnove fasade sevniškega gradu. Nadzorni odbor je svetnike seznanil s poročilom o reviziji poslovanja Zveze kulturnih društev Sevnica in pozval k odpravi nekaterih nepravilnosti.
Izdano je bilo tudi pozitivno mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta za HE Krško, občinski svet pa je ponovno pozval Vlado Republike Slovenije k zagotovitvi sredstev za izgradnjo infrastrukture ob izgradnji HE Blanca. Svetniki so potrdili tudi
nekaj kadrovskih predlogov in načrtov prodaje občinskih zemljišč.
Po dobrih petih urah dela so obravnavali 37 točk dnevnega reda in
sejo uspešno zaključili.

Financiranje infrastrukture ob
izgradnji HE Blanca
V prostorih ministrstva za okolje in prostor je potekal sestanek glede realizacije treh sklepov Vlade RS, ki jih je sprejela ob odločanju
o državnem lokacijskem načrtu za HE Blanca. Sestanka so se udeležili predstavniki ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za finance, predstavnik Direkcije RS za ceste, predsednik odbora za HE
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enot so ocenjevali zdravniki in predavatelji prve pomoči. Zmagala
je ekipa prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško, ki bo regijo zastopala na državnem tekmovanju, ekipi Občine Sevnica pa sta zasedli 4. in 5. mesto.

Heliosov sklad-podpis pogodbe
Partnerstvo države in gospodarstva se udejanja tudi v Heliosovem
skladu za ohranjanje čistih slovenskih voda. Sklad financira projekte obnove vodnjakov iz deleža prodaje okolju prijaznih Heliosovih
premazov in barv. Do sedaj so obnovili 38 vodnjakov v 35 občinah
po Sloveniji, letos pa je bila na razpisu uspešna tudi Občina Sevnica
z vodnjakom Vaško napajališče pri koritu v Gabrijelah. Minister za
okolje in prostor Janez Podobnik in predsednik uprave Heliosa d. d.
Uroš Slavinec sta z župani petih občin, med katerimi je bil tudi sevniški župan Kristijan Janc, podpisala pogodbo za letošnje obnove.
Sredstva bodo pripomogla pri izvedbi še ene okoljske ureditve v občini Sevnica in KS Krmelj.

Investicija ureditve prizidka
Zdravstvenega doma Sevnica
Občina Sevnica je izvedla razpis za dobavo opreme za Zdravstveni dom Sevnica, ki se bo pričela izvajati konec meseca junija. Vse
aktivnosti načrtovane investicije ureditve 2. nadstropja prizidka Zdravstvenega doma potekajo v skladu s predhodno začrtanimi
smernicami. Poleg vseh pridobitev je Občina Sevnica uspela zagotoviti tudi izgradnjo dvigala, ki prvotno ni bilo predvideno, tako da bo
s tem omogočen lažji dostop vsem občanom občine Sevnica in ostalim obiskovalcem zdravstvenega doma.

narodne povezave. Prisotne sta nagovorila podžupan Štefan Teraž
in slavnostni govornik Ernest Breznikar, upokojeni polkovnik slovenske vojske, ki je s svojo osebnostjo in položajem poveljnika 25.
območnega štaba teritorialne obrambe za Posavje in načelnika štaba manevrske strukture narodne zaščite za Posavje dal pomemben
delež pri osamosvojitvi Slovenije. Program, ki ga je povezoval Sinjo
Jezernik, je zaznamoval koncert sevniške godbe pod vodstvom Matica Nejca Kreče.

Kam je veselje šlo
VRANJE - Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje, ki deluje
pod vodstvom novoizvoljene predsednice Mihele Jazbec, je v
soboto, 17. junija, na Ajdovskem gradcu nad Vranjem pri Sevnici uprizorilo zborovsko spevoigro Kam je veselje šlo. Spevoigro je zasnoval in dramaturško uredil Stane Peček iz Mokronoga, za režijo in sceno pa sta poleg njega poskrbela Renata in
Janez Podlesnik. Sodelujoči pri spevoigri, ki so se na uprizoritev pripravljali pol leta, so veliko truda vložili tudi v samo postavitev odra na Ajdovskem gradcu, kamor so vse potrebno prinesli peš. Z agregatom so omogočili osvetljavo odra, sicer pa
je bilo celotno prizorišče osvetljeno le z baklami. Z namenom,
da se kar najbolje vživijo v stare čase, so se obiskovalci od Vranja do arheološke naselbine Ajdovski gradec odpravili peš po
označeni gozdni poti, kjer so si v odličnem ambientu ogledali
predstavo, ki je s prirejeno ljudsko pesmijo obudila stare obi-

Dopolnitev signalno varnostne naprave
za nivojski prehod v Dolenjem Boštanju
Agencija za železniški promet je na pobudo Občine Sevnica pričela z
aktivnostmi, vezanimi na dopolnitev signalno varnostne naprave za
nivojski prehod v Dolenjem Boštanju, s katerimi bi se skrajšale čakalne dobe na cesti G1-5 preko proge Sevnica- Trebnje. Na skupnem
sestanku v Sevnici bomo dorekli, kako in pod kakšnimi pogoji se bo
občina vključila v nadaljevanje projekta.

Center za ravnanje z odpadki
Direktor podjetja CeROD, centra za ravnanje z odpadki Franc Klobučar je na razgovor povabil župane dvanajstih občin ustanoviteljic. Seznanil jih je s pričetkom poslovanja podjetja in s stanjem
projekta, ki zagotavlja odlaganje komunalnih odpadkov za dolenjske, belokranjske in posavske občine. Deponija je v fazi pridobivanja dovoljenj za poskusno obratovanje, nabavili so strojno opremo,
stara deponija pa se pripravlja za zapiranje. Občine bodo dobile zahtevke za sofinanciranje projekta v skladu s pogodbo, podjetje pa
je postalo tudi zavezanec za obračun taks za obremenjevanje okolja, ki so prihodek posameznih občin. Pogovarjali so se še o nadaljnji
poslovni in cenovni politiki ter o pripravi sporazumov z ožjim delom
lokalne skupnosti, ki bo zaradi lokacije deponije deležna ureditve
nekaterih infrastrukturnih objektov. Skupščina podjetja, ki se bo dokončno opredelila do navedene problematike, bo sklicana predvidoma v mesecu septembru.

čaje vasovanja in podoknic. Za okrepčilo po koncu predstave
so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Zabukovje in vinogradnik Vinko Kobal. Spevoigra bo ponovno uprizorjena 15. julija pred lovskim domom v Zabukovju.
Tanja Grabrijan

Proslavili 60-letnico šole
KRMELJ – Pod geslom »učenje je dotikanje prihodnosti« je pred
tednom dni v telovadnici krmeljske osnovne šole potekala svečanost ob 60-letnici te ustanove. V programu, ki je bil splet pripovedi in spominov na razvoj šolstva v kraju od začetkov do danes
in nastopov plesalk in plesalcev, šolskega pevskega zbora in glasbenih izvajalcev, so obiskovalci lahko dovolj nazorno in v prijetnem vzdušju spoznali šest desetletij te izobraževalne ustanove.

Sestanek sveta partnerjev ZRSZ v Posavju

na spodnji Savi, direktorica Infre, direktor HSE Skupni podvig in župan Kristijan Janc s sodelavko. Glede financiranja infrastrukture, ki
jo je Občina Sevnica zahtevala ob podaji soglasja k državnemu lokacijskemu načrtu je bilo dogovorjeno, da bo država zagotovila sredstva preko rednih aktivnosti ministrstev za okolje in prostor ter promet v naslednjih letih, v manjši meri pa se bo finančno soudeležila
tudi Občina Sevnica. Do konca leta je potrebno izdelati idejno študijo za most na Logu in pričeti s postopki za prostorsko umeščanje.
Zaradi spoštovanja rokov po koncesijski pogodbi je skrajni rok za
sprejetje sklepov financiranja dodatne infrastrukture in programa
infrastrukturnih ureditev za HE Blanca do vladnih počitnic, tako da
bi lahko investitorja izgradnje HE Blanca jeseni pričela z razpisi. Prisotni so bili seznanjeni tudi z variantami financiranja infrastrukture
za celotno verigo spodnjesavskih elektrarn, med katerimi je tudi varianta, ki bi skrajšala rok za izgradnjo verige za tri leta.

Zavod RS za zaposlovanje je predstavnikom Sveta partnerjev zavoda predstavil zaposlovanje in stanje brezposelnosti v Posavju v prvem polletju, ko je delež delovno aktivnega prebivalstva v Posavju
porastel za 1,2 %, tako da je stopnja brezposelnosti v Posavju 11,1
%, kar je sicer še vedno nad slovenskim povprečjem, se je pa znižala za 0,6 odstotnih točk. Stopnja brezposelnosti je najnižja v občini
Sevnica, in sicer 10,2 %. V letu 2006 se je povečalo tudi povpraševanje po delavcih, za 11,5 %, največ v okviru predelovalnih dejavnosti.
V letu 2005 se je v Uradnih za delo v Posavju prijavilo 1409 oseb, v
letu 2006 pa se je v zaposlitev vključilo 1105 brezposelnih oseb. V
nadaljevanju je bil predstavljen akcijski načrt Zavoda za usposabljanje voznikov, gradbincev in kovinarjev, po katerih je v regiji veliko povpraševanje in program za večje vključevanje Romov v programe aktivne politike zaposlovanje ter program reševanja presežnih
delavcev podjetja Vipap Krško. Tudi občine s svojimi ukrepi vzpodbujanja zaposlovanja, urejanja infrastrukture in poslovnih con ter
uvajanja visokošolskih programov pomembno vplivajo na boljše stanje področja zaposlovanja v posavski regiji.

Regionalni razvojni svet regije Posavje Zaključek razpisa za dodelitev sredstev
Na konstitutivni seji se je sestal Regionalni razvojni svet regije Posavje, ki ga sestavljajo predstavniki posavskih občin, območnih
obrtnih zbornic, združenja podjetnikov, Kmetijske gozdarske zbornice, Kozjanskega parka, romske skupnosti, zveze svobodnih sindikatov, Centra za razvoj podeželja in Šolskega centra Krško-Sevnica. Predstavnika Občine Sevnica sta podžupan Rudi Bec in občinski
svetnik Ivan Orešnik. Za predsednika je bil izvoljen mag. Marjan
Šunta, svet pa je sprejel tudi sklep o začetku priprave Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007-2013, ki bo
osnova za pridobivanje dodatnih sredstev za našo regijo.

Regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči, civilne zaščite in
Rdečega križa v Posavju
V Boštanju je potekalo 12. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Posavju, ki se izvaja na podlagi državnega in regijskega natečaja za preverjanje. Nosilci izvedbe so Uprava RS za zaščito in reševanje - Izpostave Krško,
Območno združenje Rdečega križa in Občine Brežice, Krško in Sevnica. Osnovna predpostavka letošnjega preverjanja je temeljila na
dajanju prve pomoči poškodovanim ob nesrečah v prometu. Delo 6

Čeprav med mlajšimi šolami, saj je bila ustanovljena šele pod
drugi svetovni vojni, je OŠ Krmelj ves čas pomemben dejavnik
kulturnega in družbenega dogajanja v kraju, v zadnjih letih pa
kljub svoji majhnosti zlasti po svojem pedagoškem delu (že leta
1999 je uvedla devetletko) in obšolskih dejavnostih prepoznavna v regiji in tudi širšem slovenskem prostoru. Slovesnosti sta se
med drugimi gosti udeležila tudi sevniška podžupana Rudi Bec in
Štefan Teraž, kateremu je ravnatelj Rado Kostrevc podaril likovno delo sevniškega ustvarjalca Rudija Stoparja kot priznanje in
zahvalo Občini Sevnica za njen prispevek k zagotavljanju pogojev za delo in razvoj šole. S. M.

za obnovo kulturnih spomenikov
lokalnega pomena

Najboljša dela na regijskem natečaju
»Naravne in druge nesreče - požar«

V letošnjem letu je bil prvič izveden javni razpis za dodelitev sredstev za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica. Občina je prejela sedem vlog v skupni investicijski vrednosti 31 mio SIT, vlagatelji pa so zaprosili za dobrih 12 mio
SIT. Oceno prejetih ponudb je izvedla komisija, pristojna za oceno
vlog. Komisija je vloge ocenila v skladu z določbami Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Sredstva v skupni višini 6 mio SIT so bila
dodeljena za investicijska vzdrževalna dela na naslednjih objektih:
cerkev sv. Jurija v Trnovcu, cerkev sv. Marjete na Kamenici, pristavo
Lukovec na Lukovcu, kapelo sv. Frančiška Ksaverija v Loki pri Zidanem mostu, cerkev sv. Primoža in Felicijana na Osredku, cerkev sv.
Roka v Drožanju in cerkev sv. Jošta pod Lisco.

V Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica je potekala prireditev, na
kateri so podelili nagrade otrokom in učencem ter mentorjem z različnih osnovnih šol v Posavju ter dveh vrtcev, ki so s svojimi deli sodelovali na regijskem natečaju za izbor najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče«. Letošnja osrednja tema
je bil požar. Organizator regijskega natečaja je bila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Krško, gostiteljica pa
OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki pripravila zanimiv glasbeno-plesni program. Na prireditvi je bilo podeljenih 15 nagrad za likovno delo in 20
nagrad za literarno delo. Na natečaju je bil kot najaktivnejši s prispelimi likovnimi in literarnimi deli izbran Vrtec pri OŠ Koprivnica.
Otroci so si za nagrado ogledali dve lutkovni predstavi: Pikec Ježek
in Gasilko Jež. Med osnovnimi šolami je za največje število prispelih
del posebno nagrado prejela OŠ Blanca. Dva izdelka, literarni izdelek
učenke Nine Vodeb z OŠ Artiče ter likovni izdelek učenca Andreja
Tomažina z OŠ Raka, pa sta bila izbrana med najboljše na državnem
izboru. Po zaključku prireditve je sledil še ogled zaščitne in reševalne opreme Civilne zaščite ter gasilske tehnike. Največ občudovanja
je bil deležen velik čoln, namenjen reševanju iz vode. Bilo je nepozabno dopoldne, v katerem je čas zelo hitro minil vsem udeležencem prireditve. Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke in veliko ustvarjalnega poleta tudi v bodoče.
Smilja Radi

Osrednja občinska slovesnost ob dnevu
državnosti
Na sevniškem gradu je bila ob 15. obletnici dneva državnosti osrednja občinska slovesnost v spomin na pomemben dogodek v procesu
osamosvajanja Slovenije, ki je v teh letih naredila velike korake v
razvoju in bila kot enakopraven partner sprejet v pomembne med-
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Podpis pogodbe za čistilno
napravo Brežice
BREŽICE - V preteklih dneh,
točneje 16.6., je bila v prostorih Posavskega muzeja Breži-

ce podpisana pogodba med Občino Brežice in Primorjem d.d.,
ki bo izvajal dela izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Brežice. S podpisom
omenjene pogodbe se nadaljuje
posavski projekt, katerega cilj
je čiščenje odpadnih voda povodja spodnje Save. Omenjen
projekt se sofinancira iz mednarodnih sredstev, ki sodijo znotraj ISPA programa. Za čistilno
napravo Brežice je občina že
sprejela lokacijski načrt, odkupila zemljišča in pridobila okolj-

sko dovoljenje, prav tako pa so
pridobljene tudi že služnostne
pogodbe. S strani Ministrstva za

finance smo že pridobili soglasje, za kar smo morali novelirati že izdelano investicijsko dokumentacijo, uskladiti načrte
razvojnih programov države z
občinskimi načrti ter sprejeti
občinski proračun skupaj z načrtom razvojnih programov. Na
podlagi soglasja ministrstva za
finance ter usklajene razpisne
dokumentacije smo izvedli javni razpis za izbor izvajalca del,
ki je potekal od decembra 2005
do meseca maja 2006. Podjetje Primorje d.d. je bilo izbrano

na omenjenem javnem razpisu.
Po podpisu pogodbe bo izbrano
podjetje za izvajanje del pristopilo k izvedbi del na 8.500 m
kanalizacije, gradnji spremljajočih objektov kanalizacije in
gradnji čistilne naprave v velikosti 13.500 populacijskih enot,
s čimer bo kanalizacija zadostovala za čiščenje odpadnih voda
za več kot pol gospodinjstev v
občini. Čistilna naprava Brežice bo v končni fazi pokrivala
potrebe po čiščenju odpadnih
voda v naseljih: Brežice, Bukošek, Cundrovec, Čatež, Dobova,
Gabrje, Glogov Brod, Gornji Lenart, Loče, Mali Obrež, Mihalovec, Mostec, Rigonce, Sela, Veliki Obrež. Pogodbena vrednost
celotne investicije izgradnje Čistilne naprave in kanalizacije
Brežice znaša 1.707.885.356,02
SIT, od tega je 38 % financiranega s strani evropskih ISPA programov, 22 % iz strani taks, 24 %
s strani Ministrstva za okolje in
prostor, obveznost občine Brežice pa znaša 16 %.
Podpisu pogodbe so prisostvovali tudi minister za gospodarstvo
mag. Andrej Vizjak, dr. Metka
Gorišek kot predstavnica Ministrstva za okolje in prostor ter
dr. Rado Genorio iz Službe vlade RS za evropske zadeve.

Podpisu pogodbe je sledilo skupinsko slikanje na grajskem dvorišču.

S pogodbo za požarno varnost
BREŽICE – V poročni dvorani brežiškega gradu so 13. junija župan Ivan Molan,
predsednik GZ Brežice Mihael Boranič in 31 predsednikov prostovoljnih gasilskih
društev v občini Brežice podpisali Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini Brežice, s katero so dogovorjene medsebojne obveznosti na področju požarne varnosti za naslednjih pet let.
Predsednik Mihael Boranič se je
zahvalil županu in njegovim sodelavcem ter občinskemu svetu, da je prišlo do tega dogodka in izrazil pričakovanje, da
se bo dogovor v naslednjih petih letih tudi uresničeval. Podlaga temu dejanju je lani sprejet
Zakon o gasilstvu, ki med drugim določa, da v tistih lokalnih
skupnostih, kjer so vsa društva
organizirana v zvezo, medsebojne naloge in obveznosti
opredelijo s podpisom posebne
pogodbe, ki zagotavlja uresničevanje načrta in programa
varstva pred požarom v lokalni skupnosti.

Župan Ivan Molan je poudaril,
da je varnost danes ena najpomembnejših dobrin, prav tako
požarna varnost, katere zagotavljanje je v občini Brežice ustrezno urejeno. »Naša GZ
opravlja svoje delo zelo korektno, osnova za to pa so dobra
gasilska društva in prostovoljni
gasilci,« je dejal Molan in dodal, da so gasilci še med redkimi, ki so vedno pripravljeni dati svoj čas in velikokrat
celo denar za splošno dobro.
Veliko pomagajo pri razvoju
vasi, krajev, saj se tam, kjer
so gasilska in tudi druga društva dobro organiziran in ak-

tivna, kraji hitreje razvijajo. V
občini Brežice pa skoraj ni večje vasi, kjer ni gasilskega društva. Nova zakonodaja zahteva
več strokovnosti, opremljenost
in več časa, zato je prav, da je
nadaljnji razvoj te dejavnosti opredeljen s pogodbo. Župan Molan je sodelovanje z GZ
ocenil kot zelo dobro in z zadovoljstvom ugotovil, da je Občina letos uspela zagotoviti gasilstvu 3 milijone sredstev več
kot lani. Vendar pa bo naslednje leto potrebno še več, predvsem za nabavo zaščitne opreme, ki je namenjena zaščiti in
varnosti gasilcev. S. Mavsar

Polaganje temeljnega kamna
za Osnovno šolo Bizeljsko
Dan gasilcev v brežiški občini
BIZELJSKO - Temeljni kamen
za novo osnovno šolo Bizeljsko je bil položen 22.6., in sicer so pri njegovem polaganju
sodelovali: državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in
šport dr. Magdalena Šverc, župan Občine Brežice Ivan Molan, predsednik KS Bizeljsko
Franc Kelhar in ravnateljica
Osnovne šole Bizeljsko Metka
Kržan. Z omenjeno položitvijo
temeljnega kamna, so se učenci, učitelji in vsi ostali poslovili od obstoječega montažnega objekta šole. Že v letu 1999
so se začele priprave investicije kot posledica pomanjkanja
prostora in dotrajanosti posameznih delov objekta. V tistem
letu je bila tudi naročena študija o stanju objekta Osnovne
šole Brežice, ki jo je opravil
Zavod za raziskavo materia-

la in konstrukcij iz Ljubljane.
Istega leta je bila izdelana tudi
študija šolskih prostorov, kjer
je LIZ inženiring, ki je študijo opravil, ugotovil, da šoli primanjkujejo ustrezne površine
za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in
predšolske vzgoje. Kot rešitev so navajali dograditev, vendar so dodatno navedli, da bi
bila dolgoročnejša in kvalitetnejša rešitev, da se obstoječi
montažni objekt ruši in se postavi novi dvoetažni objekt. V
letu 1999 je Občinski svet Občine Brežice omenjeno investicijo uvrstil v program investicij
na področju osnovnošolskega in
vzgojno-varstvenega prostora,
kar je predstavljalo podlago za
prijavo investicije na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za
prijavo investicij posebnega
pomena na področju osnovnih
šol in predšolske vzgoje za ob-

OBREŽJE - Prostovoljno gasilsko društvo Obrežje je bilo ustanovljeno daljnega leta
1926 in se ponaša z bogato in aktivno preteklostjo. Tudi zato si je brežiška Gasilska
zveza izbrala obmejni kraj Obrežje za letošnje praznovanje dneva gasilcev.

dobje 2000-2004. Občina Brežice ja nato v letu 2002 pričela z izdelavo idejnih zasnov za
investicijo, kar je usklajevala s
pristojno službo na Ministrstvu
za šolstvo in šport ter dokončno uskladila v letu 2005. V decembru 2004 je Občinski svet
Občine Brežice potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta, v letu 2006 pa
njegovo novelacijo v skladu s
končnimi podatki o sofinanciranju investicij s strani Ministrstva za šolstvo in šport. V
letošnjem maju je pridobljen
tudi sklep Ministrstva za šolstvo in šport o višini in dinamiki sofinanciranja investicije
Osnovne šole Bizeljsko, za kar
je soglasje podalo tudi Ministrstvo za finance. Investicija
je ocenjena na 810.563.000,00
SIT. Podjetje CRP d.o.o. je izdelalo projektno in tehnično
dokumentacijo, medtem ko
trenutno poteka javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo in opravljanje strokovnega nadzora. Sredstva za investicijo so v skladu s potrjenim
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta zagotovljena s strani: Občine Brežice
64,71 % ocenjene vrednosti ter
Ministrstva za šolstvo in šport
35,29 %.
Začetek del je predviden za
mesec julij 2006, medtem ko
se dokončanje del predvideva
v juliju 2007. Z izjemo telovad-

nice se obstoječi montažni objekt poruši ter se na isti lokaciji zgradi nov.
Ivan Molan
župan Občine Brežice

Čistilna naprava
Obrežje
Občina Brežice je v mesecu
oktobru 2005 podpisala pogodi za izvedbo del na projektu
Kanalizacijski sistem II in Čistilna naprava Obrežje. Izvajalec del je Hidroinženiring
Ljubljana s svojimi podizvajalci, ki je z deli na gradbišču pričel dne 12.12.2005. Na
novo izgrajenem objektu je
bil 13.06.2006 uspešno izveden tehnični pregled, na podlagi katerega je potrebno izvesti manjše dopolnitve. Z
odpravljenimi
pomanjklji-

vostmi in zadostno količino
vode bomo pristopili k poskusnemu obratovanju. Kapaciteta čistilne naprave znaša 2310
populacijskih enot.

V pozdravnem nagovoru je predsednik KS Jesenice na Dolenjskem
Boris Ajster med drugim čestital k
prazniku gasilcev in jih poimenoval »naši gasilci«, ko je mimo govorniškega odra odbrzel sprevod
raznovrstnih rdečih vozil in so na
prizorišče ob glasbeni spremljavi
loškega pihalnega orkestra priplesale mažoretke ter je voditeljica Janja Rostohar napovedala
še ostale govornike. „Prazniki so
tisti dnevi, ko se zazremo nazaj in
si kaj zaželimo tudi za naprej in
gasilci ste tisti, ki vsem prinašate
splošno dobro, »je dejal brežiški
župan Ivan Molan in jim čestital
za praznik ter nesebično pomoč,
ki jo nudijo, kadar je potrebno.
Poudaril je velik pomen pogodbe
o izvajanju javne gasilske službe
v občini Brežice. Na slovesnosti
je bil tudi Ernest Eöry, predsednik GZS, ki je dejal, da je prostovoljno gasilstvo zelo pomemben
dejavnik pri reševanju človeških
življenj in materialnih dobrin in
je v Sloveniji edinstveno organizirano, glede na ostale članice EU,
saj deluje znotraj velikega sistema proti naravnim nesrečam. Gasilkam, gasilcem in povabljenim

gostom je v imenu brežiške gasilske zveze, spregovoril tudi Mihael Boranič in povedal, da imajo
v občini močno, uspešno gasilsko
dejavnost, saj združujejo kar 31
društev. “Vsa ta društva so v različni paleti letnic, tako se ponašajo Obrežje, Kapele in Bukošek
z osmimi desetletji delovanja, 70
let obstoja ima Gaberje, Sela 60
let in Sromlje tri desetletja svojega aktivnega poslanstva, ki je
zavezano gasilstvu,” je še dodal.
Predsednik domačega PGD Darko
Leskovec pa je izrazil zadovoljstvo, da je praznik gasilcev obeležen na njihovem območju in do-

dal: “Današnja proslava je krona
enega obdobja, je pa tudi spodbuda za nadaljnje dobro delo.
Naše društvo ima teritorialno gasilsko enoto, članice in mladino,
to pa pomeni, da se za podmladek ne bojimo.«
V kulturnem programu je zapel
Pevski zbor KUD Slavček iz Velike Doline, domača gasilska mladina je dogodek popestrila z recitacijami, podeljene pa so bile
tudi plakete in priznanja. Gasilke in gasilci so ostali zvesti tradiciji gasilskih veselic in se še dolgo
v noč zadržali ob zvokih ansambla
Zakapane. M. K. M.

SPREJEM NAJBOLJŠIH OSNOVNOŠOLCEV - Ob koncu šolskega leta se spodobi, da se najboljše
učence skozi celotno obdobje osnovnošolskega izobraževanja ustrezno nagradi. Tako je tudi
župan Občine Brežice, Ivan Molan, podelil kar 55 knjižnih nagrad učencem, ki so bili odlični
vsa leta osnovne šole, prav tako pa je 37 učencem podelil knjižne nagrade za dosežke na različnih državnih tekmovanjih. (Tekst: Občina Brežice, foto: Posavski obzornik)
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Kozmus preko 80 metrov
SOLUN - Brežiški atlet Primož
Kozmus je na evropskem pokalu reprezentanc v atletiki zmagal v metu kladiva, saj
je orodje vrgel kar 80,38 metrov daleč, kar je celo tretji
izid sezone v svetu. Kozmus v
metu kladiva ni imel konkurence, odličen dosežek pa mu je
uspel v drugi seriji, s čimer je
prvič po 20-mesečni odsotnosti
zaradi poškodbe presegel mejo
80 metrov. Za osebnim rekordom iz leta 2003 (81,21 m) je
zaostal za manj kot meter. NajPrimož Kozmus
boljši letošnji izid je sicer v lasti Belorusa Valerija Svjatokha (81,49 m). Očitno je Kozmus hitro prišel v vrhunsko formo. Pred sezono sta s trenerjem Vladom
Kevom načrtovala mete okoli 77 metrov, zdajšnji izidi pa vlivajo
upanje kar na medaljo na evropskem prvenstvu.
Na 25. evropskem pokalu državnih reprezentanc prve lige je slovensko reprezentanco zastopal tudi sevniški atlet Borut Veber in
v teku na 5000 m zasedel sedmo mesto.

sne vadbe v programu »Sokolček« pod pokroviteljstvom Sokolske zveze Slovenije, ki ga je obiskovalo 17 telovadk. Tako so podelili sedem
zlatih, osem srebrnih in dva bronasta »Sokolčka«. Zlate »Sokolčke« so
prejele Sandra Zajc, Zala Kranjec, Nastja Modic, Nataša Ferlin, Lara
Sever, Samanta Zbiljski in Doroteja Imperl, srebrne Sandra Kopše,
Tjaša Šoba, Teja Volčanjk, Nina Volčanjk, Nina Planinc, Jasna Preskar in Dragana Đekič, bronaste pa Danijela Pajk in Ana Rabzelj.

tretji pa Domen Peklar, Goran Jankovič, Tamara Grčar in Gaber
Dernač. Z uvrstitvami na stopničke so se izkazali tudi člani KBV Leskovec pri Krškem, saj je zmagala Aleksandra Fabjančič, druga je
bila Sanja Fabjančič, tretji pa Tjaša Urbanč, Miha Žarn in Alenka
Pirc. Nastopili so tudi člani KK Brežice. Zmagi sta zabeležila Petra
Planinc in Viktor Kopinč, druga sta bila Nastja Galič in Aleksander
Godler, tretji je bil Bruno Budič, četrta pa Laura Kodrič-Cerjak.

Kramaršič in Kerin zmagala na
Jarunu

Radioamaterji “lovili lisico”

ZAGREB - Na Jarunu se je pričela Jarunska liga v plavanju na 1500
m, kjer so tekmovalci Multisport kluba iz Krškega na prvi tekmi
krojili vrh. Jaka Kramaršič je s časom 19:32,06 zmagal absolutno, Nina Mandl je bila s časom 19:55,24 druga, Blaž Žmavčič pa
s časom 21:45,46 peti.

Kegljaško tekmovanje

Tri zmage iz Radeč v Sevnico
RADEČE – Na prvem Splavarskem teku, ki je štel tudi za Dolenjski tekaški pokal, so se dobro odrezali tekači iz Sevnice, saj je bil
absolutni zmagovalec Robert Lendaro, pri ženskah pa je zmaga
prav tako šla v Sevnico po zaslugi Maje Teraž. Pri mladincih si je
prvo mesto pritekel Lucijan Sinkovič.

Dobro plezali v vročih pogojih
ŠKOFJA LOKA – Člani Posavskega alpinističnega kluba so se
udeležili tekme za državni pokal v balvanskem plezanju oziroma premagovanja kratkih problemov s samo nekaj oprimki. Ambrož Novak je med mlajšimi dečki in kadetinja Katja Krejan sta si priplezala osmi mesti, kadet Izak Keleku pa
je tekmovanje v vročih pogojih zaključil na zelo dobrem četrtem mestu.

Jaka Kramaršič in Nina Mandl
Rok Kerin iz Celulozarja Krško pa se je prav tako v Zagrebu na
Jarunu udeležil 6. mednarodnega plavalnega maratona in med
več kot 60 plavalci iz Hrvaške, Slovenije in Srbije slavil zmago
na 5000 m dolgi progi s časom 1 ura in 46 sekund. To je bil sicer
prvi v nizu plavalnih maratonov na Hrvaškem, ki se jih namerava Rok udeležiti.

Rok Grilc
državni prvak

Veter v laseh v Brestanici
BRESTANICA – Tamkajšnji športno rekreativni center je bil 17.
junija prizorišče zaključne prireditve Veter v laseh – s športom
proti drogi, ki jo je pod okriljem Športne unije Slovenije organizirala Mladinska športna zveza Posavja, udeležili pa so se je
zmagovalci tekmovanj na lokalnem nivoju. Skupno se je finalne prireditve udeležilo preko 130 otrok iz sedmih občin, ki so se
pomerili v nogometu, košarki, odbojki, rolanju, likovnem izražanju in plesu. Organizatorji so poskrbeli tudi za pester spremljevalni program. Družbena akcija za mlade je tudi letos dosegla svoj namen, saj se je vanjo vključilo skoraj 15.000 otrok po
vsej Sloveniji.

Rainovke uspešne tudi v novem
sistemu
LJUBLJANA - Gimnastična zveza Slovenije predvidoma z letom
2007 prehaja v ženski športni gimnastiki na povsem nov tekmovalni sistem, t.i. nacionalni nivojski sistem. V Ljubljani je potekala prva testna prvenstvena tekma nacionalnega nivojskega sistema, ki sta se ga udeležili tudi selekcijski telovadki GD Rain
Krško v članski konkurenci Nika Močivnik in Urška Štus. V kategoriji članice 6. nivoja do 16 let in nad 16 let sta obe zmagali v svoji starostni skupini.

17 telovadk s „Sokolčkom“
KRŠKO - Gimnastično društvo Rain Krško je pod vodstvom trenerja Janija Štajnerja uspešno zaključilo program splošne tele-

ZABUKOVJE NAD SEVNICO – Radioklub Sevnica je organiziral tekmovanje v amaterskem radiogoniometriranju oz. v “lovu na lisico”. V ženski kategoriji je zmagala Maja Marušič (Krško) pred
Nino Radi (Sevnica), Evo Mirtič, Adrijano Moškon in Petro Levičar (vse Krško). Med juniorji je bil najboljši Tomaž Kunšek (Sevnica), četrti je bil Jaka Bernardič (Krško), peti pa Davor Možič
(Sevnica). V seniorski konkurenci je bil Danilo Kunšek (Sevnica)
peti, v veteranski pa Janez Kuselj (Krško) tretji.
Od posavskih tekmovalcev so se na svetovno prvenstvo, ki bo septembra potekalo v Bolgariji uvrstili: med juniorji Tomaž Kunšek in
Davor Možič (oba Sevnica), med ženskami Maja Marušič in Adrijana Moškon (obe Krško) ter med veterani Janez Kuselj (Krško).

Kolesarja KK Olimp

LUKOVICA – Na cestni dirki, ki
je štela za državno prvenstvo
in slovenski pokal, je na zahtevni progi, dolgi dobrih 50
km, državni prvak med amaterji A postal Rok Grilc iz Kolesarskega kluba Olimp Krško.
Jovica Somunčič je v isti kategoriji osvojil peto mesto.
Rok je tudi pokalni zmagovalec v kronometru za letošnje leto.

Komplet medalj za Sevničane
ST. POLTEN - Na WUKO evropskem članskem karate prvenstvu v avstrijskem St. Poltnu, kjer se je zbralo več kot 400 tekmovalcev iz
24 evropskih držav, so v slovenski Shotokan karate reprezentanci
tekmovali tudi člani KK Hypo Sevnica Marko Stopar, Denis Orač,
Rok Črepinšek in Jurij Orač. Osvojili so kar tri medalje, po eno
zlato, srebrno in bronasto. Stopar je v borbah v kategoriji do 70 kg
osvojil drugo mesto, v Shotokan katah posamezno sedmo mesto, v
Shotokan katah ekipno, kjer sta nastopila še Črepinšek in D. Orač,
pa peto mesto. J. Orač je med veterani v Shotokan diviziji osvojil
naslov evropskega prvaka, v absolutni kategoriji pa bron.

HRASTNIK - Kegljaški klub Krško 2002 je organiziral odprto prvenstvo Krškega v kegljanju. Tekmovanja, ki je potekalo na kegljišču
v Hrastniku, se je udeležilo 120 kegljačev in kegljavk. Med moškimi je bil po pričakovanju najuspešnejši svetovni prvak Boris
Benedik pred Urošem Stoklasom, Mojmirom Bortekom in hrvaškim reprezentantom Cvitanom Vučkom. Krški kegljači so dosegli solidne rezultate. Marjan Golja je zasedel 28., Edvin Kocjan
pa 30. mesto. Pri ženskah je zmagala slovenska reprezentantka
Brankica Pavlovič, drugo mesto je osvojila Milena Veber, tretje pa Cvetka Lamut.

Krški step v slovenskem vrhu
KOPER – Na državnem prvenstvu v stepu za vse starostne kategorije so se člani plesnega kluba Lukec Krško spet uvrstili v sam državni vrh. Med mladinskimi pari sta Matic Drakulič in Sabina Štajnar
osvojila bron, Matic pa je postal državni prvak med mladinci solo.
Med člani solo je državni prvak postal Sebastijan Vodlan, tretji
pa je bil Luka
Vodlan. Med
članskimi pari
sta Vesna Vučajnk in Sebastijan Vodlan osvojila
drugo mesto,
tretje mesto
pa Špela Petrovič in Špela Lenič. Naslov državnih
prvakov
je
za eno točko
zgrešila članska mala skuLukčevi steparji
pina v sestavi
Vesna Vučajnk, Špela Lenič, Špela Petrovič, Urška Klakočar, Luka
Vodlan in Sebastijan Vodlan.

Karate turnir za osnovnošolce
BOŠTANJ - Karate klub Hypo Sevnica je pripravil osnovnošolski
mednarodni karate turnir, na katerem je nastopilo več sto osnovnošolcev iz Avstrije in Slovenije. Mad člani domačega kluba so zmagali Amadej Ivnik, Klara Jezernik in Aljoša Orač, drugi so bili Gal
Golob, Anže Zagorc, Patricija Trefalt, Žiga Zagorc in Eric Marin,
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OBVESTILA, PISMA
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PISMA BRALCEV
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 popravki objavljenih informacij, ki bi lahko
prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organizacij, društev ...).

Kritiki vabljeni k sodelovanju!
V Agenciji za radioaktivne odpadke
(ARAO) smo z zanimanjem prebrali pismo Civilne iniciative Globoko,
15. junija objavljeno v rubriki Pisma bralcev v Posavskem obzorniku,
ki je med drugim zelo kritično do
dela agencije, piše pa tudi o tem,
kako si člani Civilne iniciative predstavljajo sodelovanje v okviru lokalnega partnerstva
Prva misel ob branju pisma je bila:
»Škoda, ker se doslej niso odločili za
delovanje v vodstvenem odboru lokalnega partnerstva, kamor smo jih
že večkrat, žal neuspešno, vabili.«
Kritika je vedno dobrodošla, seveda če je argumentirana. Vendar pa
ne sprejemamo očitkov, ki nikakor
ne držijo.
Tako Civilna iniciativa ARAO očita, da je bila vodena pomanjkljiva
in enostranska informacijska kampanja. Trdimo, da smo izvedli toliko komunikacijskih aktivnosti, da bi
bil s ključnimi informacijami o postopku izbora lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov lahko seznanjen vsak občan,
ki je pokazal vsaj trohico zanimanja.
Od aprila 2005, ko so bile v postopek
prijavljene občine javno objavljene,
je ARAO delila informativno gradivo,
vsa gospodinjstva v prijavljenih občinah, tudi v občini Brežice, so dobila na dom več pisnih sporočil o poteku postopka in ključnih dogodkih ter
vabila na različna predavanja. Poleg
številnih informacij, objavljenih v
nacionalnih medijih, ARAO že daljše
obdobje redno objavlja izobraževalne prispevke v lokalnih medijih, npr.
Posavski obzornik, Sava glas, Grajske novice, in mesečno sodeluje v
kontaktnih oddajah na radiu Brežice in občasno na TV Vaš kanal. Veliko informacij je na spletnih straneh ARAO in občine Brežice. Občani
so imeli tudi priložnost izraziti svoje
mnenje, saj smo zbirali pisna mnenja in vprašanja občanov v skrinjici na občini, izvajali javnomnenjske
telefonske raziskave na reprezentativnem vzorcu lokalnega prebivalstva in občanom omogočili komunikacijo na brezplačnem telefonu na
ARAO. Tudi v občini Brežice je bilo
izvedenih več individualnih intervjujev z deležniki (predstavniki političnih organizacij in društev, gospodarstva,..), skupinskih intervjujev z
vodji svetniških skupin in predsedniki KS. Za različne skupine iz občine
je ARAO izvedla vrsto predstavitev.
Naj navedemo le nekatere iz tega
leta:
• januarja 2006 je bila za člane
Športnega društva Globoko izvedena predstavitev celotnega postopka
prostorskega umeščanja odlagališča
NSRAO na potencialnih lokacijah in
podane osnovne informacije o radioaktivnosti.
• februarja 2006 je bil sklican zbor
krajanov. Razen predstavitve celotnega postopka prostorskega umeščanja potencialnih lokacij za odlagališče NSRAO in osnovnih informacij o
radioaktivnosti so bili tedaj sprejeti sklepi v zvezi z razjasnitvijo govoric o odlaganju radioaktivnih odpadkov v vpadni jašek rudnika Globoko v
Dečnem selu, pa tudi sklep, da bodo
imeli na morebitnem referendumu
glede odlagališča nizko in srednje
radioaktivnih odpadkov glavno besedo krajani Globokega (izid v volilni
enoti Globoko predstavlja veto).
• Vodstveni odbor lokalnega part-

nerstva občine Brežice od začetka
svojega delovanja aprila letos poroča o svojem delu v lokalnih medijih
in na spletnih straneh občine.
• Za vse občane občine Brežice smo
aprila organizirali predstavitve v Artičah, Pišecah, Kapelah in v mestu
Brežice, na katerih smo skupaj z županom
• občine Brežice predstavili namen sodelovanja, postopek in potek umeščanja ter načine, možnosti
in oblike vključevanja vseh občanov
v lokalno partnerstvo. K sodelovanju
so bili povabljeni prav vsi, predstavljena pa je bila tudi shema oblikovanja različnih odborov.
• Organizirali smo več ogledov informacijskega centra za jedrsko tehnologijo na Inštitutu Jožef Stefan ter
ogled skladišča radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev za krajane,
predstavnike društev in ostale zainteresirane.
• Že aprila je bila vzpostavljena
informacijska točka na KS Globoko, o čemer so bili pisno obveščeni vsi občani.
• Za krajane KS Globoko je bila 8.
maja organizirana predstavitev poteka terenskih raziskav.
CI Globoko navaja, da se sevanje radioaktivnih odpadkov razširja v okolje in se ne zaustavi na koncu vasi.
Res se ne ustavi na koncu vasi, pač
pa že mnogo, mnogo prej. Od treh
vrst sevanja, ki jih poznamo: alfa,
beta in gama, sevanje alfa ne prodre niti skozi list papirja, sevanje
beta lahko prodre nekaj centimetrov globoko v snov, najbolj prodorno sevanje gama pa zaustavi nekaj centimetrov debela plast svinca
ali zelo debela plast betona. Ker so
vsi radioaktivni odpadki zapakirani v
kovinske sode, sodi so vloženi v betonske vsebnike, ti so zabetonirani v
odlagalni prostor, ta pa je umeščen v
nepropustno kamnino, je po uporabi štirih zaporednih pregrad uhajanje radionuklidov iz odpadkov v okolje nemogoče.
CI Globoko trdi, da je model lokalnega partnerstva neustrezen, saj je
tako imenovani vodstveni odbor le
podaljšana roka občine. V ARAO nasprotno poudarjamo, da so bili člani
vodstvenega odbora lokalnega partnerstva Brežice imenovani na demokratičen način.. Skladno s Sporazumom o lokalnem partnerstvu so
demokratično izvoljeni predstavniki občine Brežice imenovali 7 članov vodstvenega odbora, in sicer:
dva člana je imenoval župan občine,
tri člane občinski svet,dva člana pa
svet KS Globoko. ARAO je imenovala enega člana.
Vloga vodstvenega odbora je predvsem koordinacijska in usmerjevalna, saj lokalno partnerstvo organizira tako, da bo omogočeno
sodelovanje vseh občanov. Vodstveni odbor je že ob ustanovitvi Civilne
iniciative Globoko povabil njenega
predstavnika k sodelovanju. Povabilo je formaliziral na svoji naslednji seji maja s sklepom, v katerem
županu in občinskemu svetu predlaga, da se predstavnike vseh civilnih gibanj vključi v vodstveni odbor.
O tem se je mogoče prepričati tudi
na osnovi zapisnikov sej vodstvenega odbora, ki so izobešeni na javnih mestih.
Nadja Železnik, vodja sektorja za
načrtovanje in razvoj
Agencija za radioaktivne odpadke

Ne pozabimo...
... je bil naslov razstave slikarskih del šaleških likovnikov iz Velenja in
dolgoletnega prijatelja Rafaela Andlovica, sicer člana Društva likovnikov OKO Krško. 1. junija so slikali izginevajoče zgradbe, ki jih je kmetova družina koristila skozi celo leto. Isti večer so bili s strani organizatorja
– družine Šribar vsi nagrajeni s simboličnimi oziroma praktičnimi nagradami. Večer so s petjem obogatile ljudske pevke Društva kmetic iz Šentjerneja, kasneje pa tudi Fantje iz Brezovske Gore, zato tudi hladno vreme ni „znižalo“ veselega razpoloženja.
Drugi dan so pred odprtjem razstave prisotne nagovorili kiparka Vladka Štovičkova ter župana Velenja in Krškega Srečko Meh in Franci Bogovič. Da je bilo vse v stilu etnologije, so vsem nekajkrat zaigrali Bučenski
ramplači z Bučke. Zato dogodek, druženje in razstava zaslužijo ime „Ne
pozabimo“. Nikakor pa ne smemo pozabiti in ne omeniti preko 90 ljudi
oziroma predstavnikov ustanov ali podjetij, ki so omogočili, da smo vse
(skoraj) organizirali in izpeljali, kot se za dogodek „šika“. Le pri osmih
vratih se na zvonenje ni oglasil nihče.
Drugo leto bomo kolonijo ponovili oziroma nadaljevali, saj je še nekaj
objektov, ki jih moramo zadržati vsaj na slikah. Vsem, ki ste pomagali v
takšni ali drugačni obliki, se najlepše zahvaljujemo.

-PREJELI SMO-

OO LDS Krško obvešča vse tiste občane Občine Krško, ki so na
lokalnih volitvah leta 2002 zaupali programu LDS in ljudem, ki
so ga predstavljali na lokalnih volitvah, da se je
Izvršni odbor OO LDS KRŠKO na svoji seji dne 21.6.2006 seznanil z izstopom g.
Andreja Božiča iz svetniške skupine LDS
v Občinskem svetu Občine Krško. Izstop iz svetniške skupine
LDS se je zgodil na seji Občinskega sveta Občine Krško dne
19.6.2006.
Izvršni odbor OO LDS Krško obžaluje samovoljno ravnanje svetnika Andreja Božiča, hkrati pa vztraja na stališču, da ambicije in interesi posameznika ne morejo prevladati nad interesi
stranke in sklepi organov stranke.
Občinski odbor
LDS Krško

CKŽ 26, 8270 Krško

Poletni obratovalni čas knjižnice
od 1. julija do 31. avgusta
V počitniških mesecih, juliju in avgustu, se ritem življenja
spremeni, upočasni. Takrat opažamo, da tudi knjižnico obiskujete manj pogosto, da si naenkrat naberete večjo zalogo poletnega branja. Da potem lahko uživate v senci,
na plaži, daleč … Spremenjen – poletni je tudi obratovalni
čas knjižnice. Obiščete nas lahko:
Knjižnica KRŠKO
Ponedeljek: 8.00 – 18.00
Torek: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 18.00
Četrtek: 8.00 – 16.00
Petek: 8.00 – 14.00!
Sobota: Zaprto!

Izposojevališče VIDEM
torek: 15.00 – 18.00
Izposojevališče KOSTANJEVICA
Četrtek: 12.00 – 18.00
Izposojevališče SENOVO
Ponedeljek, četrtek: 12.00 – 18.00
Čim lepše poletne dni, tudi v družbi najboljših knjig!

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

KAM V POSAVJU?
Prireditve med 29. junijem in 13. julijem
Petek, 30.6.
- ob 18.00, odkritje spominskega obeležja ob 15-letnici osamosvojitvene vojne, na Jančevi domačiji v Ponikvah pri Studencu
- ob 20.00, koncert Pihalnega orkestra Kapele in nastop skupine Kingston, na trgu pred cerkvijo v Kapelah
- ob 20.00, koncert za mlade, na igrišču OŠ Podbočje
- ob 20.30, koncert skupin BlackSheep in Liquf + nastop narodnozabavnega ansambla, avtobusna postaja Šentjanž
- ob 21.00, Balkan-kan fešta z DJ Bokkyjem, MC Brežice
Sobota, 1.7.
- ob 11.00, odkritje spominske plošče ob 15-letnici osamosvojitve,
Planina nad Podbočjem
- ob 17.00, predtekmovanje harmonikarjev za izbor za 26. zlato harmoniko Ljubečne, gasilski dom Studenec
- ob 19.00, 4. maraton pihalnih orkestrov: Blanca, Vodice, Laško, Litija, Rozga (RH), Gorje in Kapele, na trgu pred cerkvijo v Kapelah
- ob 19.00, zaključni koncert slušateljev seminarja za prečno flavto,
grad Podsreda
- ob 20.00, koncert skupine Same babe, grad Rajhenburg Brestanica
- ob 21.00, Balkan žur, MC Sevnica
Nedelja, 2.7.
- ob 14.00, 21. kmečki praznik: predstavitev traktorjev in kmetijskih
strojev, regijske kmečke igre, ansambel Mladi Dolenjci, v Tržišču

Sporočilo za javnost

POSAVSKI OBZORNIK izdaja
Zavod Neviodunum
v Krškem
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Posavski obzornik izhaja od
15. 12. 1997 za področje občin Krško, Brežice in Sevnica.
Rok za rezervacijo oglasnega
prostora v naslednji številki
je 5. julij. Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi uredniki.
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide
v četrtek, 13. julija 2006.

Četrtek, 6.7.
- ob 20.00, koncert pianistke Tamare Goličnik „Glasbeni utrinki skozi čas“, grad Sevnica
Petek, 7.7.
- od 9.00 do 19.00, likovna kolonija Arspekta, grad Sevnica
- ob 20.30, Festival Brežice: Han Tol (Nizozemska) - kljunasta flavta,
grad Rajhenburg Brestanica
Sobota, 8.7.
- od 9.00 do 19.00, likovna kolonija Arspekta, grad Sevnica
- ob 20.00, predstava “Špičasta sprava” v izvedbi KD Svoboda Brestanica in Glasbene šole Krško, grad Rajhenburg Brestanica

S članstvom
v AMZS
brezskrbno
na počitnice
Okvara avtomobila ali poškodba kakšnega njegovega vitalnega
dela, zaradi česar je nadaljnja vožnja nemogoča, je za vsakega
voznika hud udarec. Ob svojem vsakdanjem delu se AMZS srečuje z raznimi primeri.
Toda tujci, ki ostanejo na cesti, najprej pokažejo dokazilo o članstvu plus v svojem klubu: ADAC, OAMTC, STC,… To pomeni, da jim
bodo zaposleni v AMZS d.d., če je le možno, avto popravili, usposobili za nadaljnjo vožnjo ali pa ga odpeljali na servis. Storitev za
člana tujega kluba je brezplačna do zneska 80 eurov. Prav tako
nudijo tuji klubi storitve članom AMZS, ki imajo članstvo plus.
Da se članstvo v AMZS splača, dokazujejo velike ugodnosti, ki jih
imajo člani.
Krona storitev je nedvomno prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila, ki ga brezplačno odpeljejo do doma, ob tem pa dva
dni nudijo članu brezplačno nadomestno vozilo. Prav tako peljejo pokvarjeno vozilo brezplačno do 150 km daleč. Člani imajo pri
tehničnem pregledu 20 % popusta, kar znese minimalno 1540 SIT.
Za kraje, ki so bolj oddaljeni od poslovne enote AMZS, imajo pogodbene izvajalce.
Posavju najbližja je AMZS d.d. PE Otočec, kjer opravljajo tehnične preglede, registracije, servise vseh vrst avtomobilov, polnjenje in popravilo klimatskih naprav, nudijo avtomatsko pralnico,
vulkanizerske storitve in druga popravila iz avtomobilske stroke.
Službo za intervencije imajo organizirano 24 ur na dan, odzivni
čas pa je maksimalno pol ure.
V primeru, da se vam je zgodila nevšečnost, enostavno pokličete
na telefonsko številko 1987. AMZS vas ne bo pustil na cedilu, za
kar jamči več kot 100.000 zadovoljnih članov.
Če prinesete ta članek s sabo v AMZS d.d. PE Otočec in se včlanite, vas čaka praktično darilo.
Matej Lesinšek
www.amzs.si

Ugotavljate, da vam srednješolska izobrazba
ne zadostuje več?
Želite nadaljevati študij v domačem kraju?
V šolskem letu 2006/2007 vabimo k vpisu v
DODIPLOMSKA VISOKOŠOLSKA BOLONJSKA
ŠTUDIJSKA PROGRAMA
JAVNA UPRAVA, Fakultete za upravo Lj. in
VISOKA POSLOVNA ŠOLA, Ekonomske fakultete Ljubljana
Po končanem programu se lahko neposredno
vpišete na magistrski študij!
Ljudska univerza Krško
Dalmatinova 8
www.lukrsko.si
07/ 488 11 75

16

ZADNJA STRAN

Posavski obzornik - leto X, številka 13, četrtek, 29. 6. 2006

Miss Slovenije za miss Sveta 2006

Tamara z naslovom miss NET TV
PORTOROŽ - V nedeljo so v Portorožu na jubilejnem 15. izboru za miss Slovenije
med dvanajstimi finalistkami, med katerimi sta bili tudi miss Posavja Sanda Lukavica in njena prva spremljevalka Tamara Pavlovič, izbrali najlepšo Slovenko. To je
postala 24- letna Iris Mulej iz Podgrada, ki ji je krono in lento predala lanskoletna
zmagovalka Sanja Grohar.
Letošnji izbor je potekal malo
drugače, in sicer so lepotice večer odprle kar same,
saj so (sicer na playback) zapele pesem Širok nasmeh, ki

kot dokaj usklajen voditeljski
par. Kot glavni gostje pa so nastopili Domen Kumer, Rebeka Dremelj, Lara B, Sebastian
in Luka Nižetić, Sanja Grohar

Cvet letošnjih misic: Maja Žižek, Kristina Kuhelj, Vanja
Ivanovič, Iris Mulej, Katarina Jurkovič ter posavski cvet
lepote Tamara Pavlovič
naj bi postala nekakšna nova
himna izborov za miss Slovenije. Prireditev sta vodila nekdanja misica Miša Novak in
Stojan Auer, ki sta se izkazala

ter hrvaška skupina Karma. V
finalu je nastopilo 12 finalistk,
starih od 18 do 24 let. Desetčlanska žirija je po pogovoru s
kandidatkami in ogledu njiho-

vega nastopa prispevala svoje
mnenje, ki so ga nato združili
s telefonskim glasovanjem.
Barve Posavja je poleg Sande v finalu še posebno uspešno predstavljala Tamara Pavlovič iz Cerkelj ob Krki z lento
miss NET TV in s tem dokazala, da Posavke nismo od muh.
Miss simpatičnosti so finalistke
izbirale med sabo in lento predale Maji Žižek, miss interneta je Kristina Kuhelj iz Grosuplja, druga spremljevalka je
postala Vanja Ivanovič iz Vrhnike, prva spremljevalka Katarina Jurkovič iz Mavčič, ki je
tudi osvojila naslova miss revije ONA in miss fotogeniečnosti. Zmagovalka Iris Mulej pa
je kot glavno nagrado v trajno
last prejela darilo sponzorja avtomobil in krono ter vse potrebno, kar bo potrebovala za
svetovni izbor, ki bo 30. septembra na Poljskem.

Že desetič praznovali Selani
ARNOVO SELO – Tu se je zadnjo junijsko soboto odvijalo srečanje krajanov iz krajev, ki v
svojem imenu nosijo naziv selo, sela ali sele. Udeleženci srečanja v Arnovem selu, ki sta
ga skupaj pripravili dve vasi, Arnovo selo in Dečno selo, so prišli iz 31 različnih krajev Slovenije in zamejstva. Nekateri predstavniki iz Sel pri Žireh pa so dolgo pot celo prehodili.
Ideja o tovrstnih druženjih se
je začela v Prostovoljnem gasilskem društvu v vasi Selo v
Prekmurju in so bila prvotno
zamišljena kot srečanja gasilskih društev iz istoimenskih
krajev. Kot je povedal začetnik tovrstnih srečanj, generalni predsednik srečanj Janez
Škalič, se takšnih srečanj vsako leto udeležuje vse več krajanov iz več različnih krajev, ki
se vsako leto srečujejo v drugem kraju s prijatelji. Prvo
srečanje te vrste je bilo 22.
junija 1997 prav v Selu v Prekmurju. Prireditve so se skozi
celo desetletje vrstile po Sloveniji, spoznavali so različne
slovenske pokrajine, ljudi, kulture in običaje.
Organizatorji in organizacijski
odbor, na čelu katerega je bil

Milan Gorišek, so imeli obilico
dela s pripravami in s samo prireditvijo, saj so se že v zgodnjem sobotnem vročem jutru
na prizorišče zlivale množice Selanov, oblečenih v barvite majice in z napisi krajev od
kjer prihajajo. Pester kulturno–zabavni program, ki se je
začel že v dopoldanskih urah
s povorko krajanov sel, pihalnim orkestrom iz Loč, skoki padalcev, se je nadaljeval tudi v
kasneje, ko so zapeli Fantje
Artiški, ljudski pevci, Trebeški drotarji in Nuša Derenda
z ansamblom Jerneja Kolarja. Mešani pevski zbor pa je ob
spremljavi tamburaškega orkestra KUD Oton Župančič Artiče zapel himno »Mi smo Selani«, ki jo je napisala Ivanka
Vatovec, uglasbila pa Marjetka Podgoršek Horžen. Udele-

ženci so se lahko popeljali s
konjsko vprego, ogledali Banovo domačijo in sodelovali v
različnih zabavnih igrah.
Ob tej priložnosti je izšla tudi
brošura »Arnovo selo, Dečno selo«, v kateri so strnjeno
predstavljene geografske, etnološke značilnosti, zgodovinski pregled od prve omembe,
šolanje, društveno življenje
v obeh krajih. Med prisotnimi
je bil tudi brežiški župan Ivan
Molan, župan Moravč Martin
Rebolj, predsednik Turistične
zveze Slovenije Marjan Rožič,
predsednik Turistične zveze
Brežice Tone Jesenko in domačin dr. Ivan Kristan.
Tekst in foto:
Polona Brenčič

Besedilo in foto:
Vanja Božič

Saša Božović, finalist Sanjske ženske 2 za Posavski obzornik

»Želim, da je zgovorna in ne
preveč samežljiva…«

Tako so se veselili Selani iz Sel pri Raki

V velikem številu so v vinsko rdečih majicah
prišli Selani iz Sel pri Dobovi

PORTOROŽ - Kot vidimo, niso le posavske zapeljivke tiste, ki burijo domišljijo, kajti to
je dokazal tudi Posavec Saša Božović iz Dečnih sel. Sanjska ženska 2 Nina Osenar je med
vsemi kandidati v finale izbrala Adela Djutovića in Sašo Božovića. Čeprav je Saša trenutno zelo zaposlen na estradnem področju, si je z veseljem vzel čas za Posavski obzornik.
Saša se je na televizijski šov
prijavil zaradi nove življenjske
izkušnje, ki bi mu morda lahko koristila v njegovih nadaljnjih življenjskih ambicijah, saj
bi v prihodnje želel delovati v
medijskem in estradnem svetu
kot televizijski voditelj, povezovalec programov, šovov in se
morda ob pravi ponudbi preizkusil tudi kot filmski igralec.
To mu seveda sedaj ne bo težko, kajti ponudbe so že pričele
deževati in Saša se vse več pojavlja v javnosti. Tako se je to
nedeljo pojavil v Portoroškem
avditoriju, kamor je bila povabljena le slovenska estradna in medijska smetana, in navijal je za naši posavski misici
Tamaro in Sando.
Celoten šov Sanjska ženska mu
je bil všeč, saj so se tudi kandidati, ki so bili šestnajst dni
zaprti v hiši, polni kamer, brez
televizije, telefonov, medijev in vsega povezanega z zunanjim svetom, lepo razumeli
med seboj in nekateri so še danes ostali prijatelji. Z Nino sta
se med snemanji lepo razumela in čeprav ni izbrala ne Adela
ne Saše, sta ostala dobra prijatelja. O Nini lahko pove le najboljše, saj se mu je zdela zelo
pristna, preprosta in predvsem
je za kamerami enaka oseba
kot pred njimi, pritegnila ga
sta ga tudi njena življenjska
energija in pozitivizem, ki ga
prenaša na okolico.
Po končanem snemanju Sanjske ženske 2 so se Saši in Adelu začela odpirati vrata v slovenski estradni svet. Tako sta
pričela z lastnim šovom, ki
se imenuje Žur s Sašo in Adelom, ki ga bosta skozi vse poletje vodila po slovenskih lokalih in klubih, kjer bosta iskala
svoji sanjski ženski. Tista, ki se

Tudi sevniška občina ima svoje Selane, za
njimi Selani iz zamejstva v zanimivih nošah Na čelu povorke so stopali predstavniki
organizatorjev Arnovega in Dečnega sela

bo med kandidatkami najbolje odrezala (prijavi se lahko
seveda vsaka ), ga dobi za en
dan popolnoma zase, zato, dekleta, pogumno naprej v lov za
sanjskim moškim…
Da vam malo pomagam, sem
ga vprašala, kakšna naj bi
bila njegova sanjska ženska?
»Nimam posebnega tipa svoje sanjske ženske, ni mi pomembno, ali je svetlolasa ali
temnolasa, želim le, da je zgovorna, pozitivna in ne preveč
sramežljiva, sicer pa je o tem
težko govoriti vnaprej, saj ko
spoznaš pravo osebo, potem to
veš in sčasoma že spoznaš njene karakteristike,« je povedal Sašo.
Ko se je oddaja Sanjska ženska 2 zaključila, je kar nekaj
medijev napadlo Sašo, da je
vzvišen, vase zagledan in nedostopen samec, vendar lahko
povem, da je zelo prijeten sogovornik, komunikativen, zabaven, karizmatičen in predvsem zelo privlačen moški.
Tako, urica časa z Sašo se je
še prehitro iztekla. Imel je že
nove obveznosti, ki mu jih je
prinesel televizijski šov, zato
mu tudi mi ob tej priložnosti v

prihodnje želimo veliko uspehov na estradnem in medijskem področju.
Besedilo:
Vanja Božič

Selani iz Mrčnih sel prihajajo iz krajev, kjer
je doma krški župan Franci Bogovič

Udeleženci iz Sel pri Šentjerneju niso mogli
brez maskote - šentjernejskega petelina.

»Pod svobodnim soncem« na prostem
SEVNICA - V parku sevniškega gradu so 16. junija
v izvedbi igralske skupine vsestransko aktivnega sevniškega Društva
Trg, uprizorili igro »Pod
svobodnim soncem«. Po
nekaj uspešnih izvedbah na odrskih deskah
so tokrat igro prvič uprizorili na prostem. Igra je
nastala z dramatizacijo dolga leta zelo branega zgodovinskega romana »Pod svobodnim
soncem« pisatelja Frana Saleškega Finžgarja.
Prav scena v grajskem
parku je samemu delu
in tudi igri igralske ekipe, ki je vseskozi skrbno
vadila pod vodstvom režiserja Sinja Jezernika,
dala večjo avtentičnost,
za gledalce pa morda

lažjo vživitev v svet pred
dobrimi 1200 leti, ko so se
Slovani šele borili za svoj
prostor pod svobodnim
soncem. Poleg glavnih igralcev je bilo v ta dokaj
zahteven gledališki projekt vključenih tudi veliko
statistov, skupaj je nastopilo 72 izvajalcev, zanimiva in izvirna je bila tudi
kostumografija tako Hu-

nov kot tudi Slovanov in bizantinskega dvora. Skozi igro
spremljamo zgodbo glavnega
junaka Iztoka, njegovo hrabrost, ljubezensko zgodbo z
dvorjanko Ireno, sovraštvo
med Anti in Slovani, hinavščino Hunov in nenehen boj, ki
je prisoten tudi danes, boj za
osnovno človekovo vrednoto,
za življenje pod svobodnim
soncem. P. B.

Prireditve so se udeležili številni turistični
delavci, med njimi predsednik TZ Brežice
Tone Jesenko in predsednik TZ Slovenije
Marjan Rožič (z leve).

Župan Brežic, Ivan Molan, ki je doma iz Sel
pri Dobovi in župan Moravč Martin Rebolj

