
Časopis za pokrajino Posavje, leto X, št. 15, četrtek, 27.7. 06, 24.600 izvodov

POSAVSKIObzorniK
 IZ VSEBINE

2 Nov poskus  
 zaposlovanja  
 Romov
2 Končno več  
 okrašenih  
 čolnov
5 Podbočje do  
 urejene podobe
6 Največji rock  
 žur v Posavju
11 Iz občine  
 Krško
12 Iz občine
 Sevnica
13 Iz občine
 Brežice
14 Šport
16 Poletje v  
 Haciendi

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

nadaljevanje na 2. strani

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

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

MARJAN JUREČIČ,
pridelovalec 
zelenjave:

“V zelenjavarstvu se 
dá preživeti le z veliko 
dela in skrbi.”

Aktualno, str. 3

KRANJSKA GORA – Na sobotnem predizboru za Miss 
Hit Stars, katerega finalna zmagovalka, ki bo znana 
februarja 2007, bo odšla z Miss Hawaian Tropic 2007 
v Las Vegas na svetovni izbor, je sodelovala tudi 
posavska lepotica Tamara Pavlovič. Strokovna žirija je 
za zmagovalko izbrala Diano Vukmanović, njena prva 
spremljevalka pa je postala Tamara (na sliki prva z 
desne), ki se je s tem uvrstila v polfinale tekmovanja. 
Posavsko odpravo v Kranjsko goro so še posebej podprli 
Avtohiša AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Posavski obzornik in TV 
Krško. (Tekst in foto: Vanja Božič.)

Več kot 600.000
izvodov v letu dni
KRŠKO - Sredi meseca (14. julija) je minilo leto dni, 
kar je Posavski obzornik prvič izšel v časopisni podo-
bi in v rekordni nakladi 23.200 izvodov. Od takrat ga 
prejemajo s poštno distribucijo vsa gospodinjstva v 
Posavju. Najbolj bran časopis v Posavju bo v vse do-
move v Posavju še naprej prihajal vsak drugi četrtek.

Posavski obzornik je dosegel že vsakega izmed skupno 
410 krajev v brežiški, krški in sevniški občini, poznajo 
ga marsikje v Sloveniji in vse več ga naročajo Posavci, ki 
živijo v tujini. Z majhno pomočjo naših prijateljev so ga 
spoznali tudi v daljni Afriki… (Foto: Jure Urek)

Kot je ob tej »obletnici« pove-
dal odgovorni urednik Silvester 
Mavsar, je Zavod Neviodunum 
kot izdajatelj časopisa v letu 
dni izdal in na posavske domo-
ve poslal skupno preko 600.000 
izvodov časopisa, kar je za po-
savske razmere seveda »zgodo-
vinska« številka. Še posebno od-
mevni sta bili posebni prilogi 
»Majhni kraji, veliki ljudje« in 
priloga o pripravah na gradnjo 
HE Krško, ki je bila deležna šte-
vilnih pohval tako v Posavju kot 
v Ljubljani. Žal v prvem letu za-
radi finančne zahtevnosti ni bilo 
mogoče nadaljevati s prilogami 
pod naslovom Živeti v Posavju, 
vendar v uredništvu upajo, da 
jim bo to v prihodnje uspelo.

Seveda, vse se začne in kon-
ča pri denarju, zato je prav, da 
tudi o tem povemo kakšno bese-
do. Mavsar pravi, da je še ved-
no zelo prisotno prepričanje, da 
je Posavski obzornik »občinsko« 
glasilo. Delno je takšno zaradi 
vsebine, saj načrtno spremlja 
dogajanje v vseh treh občinah, 
še bolj pa ljudje pri tem mislijo 
na financiranje. Resnica je dru-
gačna, saj mora veliko večino 
sredstev uprava in njena služba 
za trženje pridobiti od manjših 
in večjih oglaševalcev iz Posavja 

in od drugod. Naslednja opo-
ra časopisu so podjetja oziro-
ma gospodarske družbe in tudi 
nekatere javne institucije, ki 
delujejo v Posavju in se za-
vedajo pomena družbene od-
govornosti, ki jo nosijo s svo-
jo dejavnostjo v tem prostoru. 
Šele na tretjem mestu so obči-
ne, katerih župani so takoj ob 
začetku podprli nov koncept 
in distribucijo časopisa, s so-
financiranjem pa so se vključi-
le nekatere prej, druge kasne-
je. Sredstva, ki jih prispevajo 
občine na podlagi zakupa svo-
jih strani, pa znašajo največ 
20 odstotkov v proračunu ča-
sopisa.
Ta je zaradi visoke naklade in 
poštne distribucije ter seveda 
kadrovske zasedbe neprimer-
ljivo višji kot pri drugih posav-
skih medijih.

Od Lisce do Gorjancev 
in od Mirne do Sotle 
ter Krke

Posavski obzornik je regionalni 
časopis s splošno-informativ-
no funkcijo, ki z uravnoteže-
no uredniško politiko omogo-
ča obveščanje vseh naselij od 
Lisce do Gorjancev in od Mirne 
do Sotle in Krke, česar ne omo-
goča noben drug lokalni ali re-
gionalni medij. Kot pravi Mav-
sar, se nekatere institucije in 
tudi njihovi vodilni ljudje še 
ne zavedajo dovolj možnosti 
in priložnosti, ki jih za druž-
beno odgovorne organizacije 
nudi časopis Posavski obzor-
nik s svojo konstruktivno ured-

Že po prvih mesecih izha-
janja je Posavski obzor-
nik kot edini posavski ča-
sopis zaznala Nacionalna 
raziskava branosti in mu 
prisodila 33.000 rednih 
bralk in bralcev v starosti 
od 10. do 75. leta staro-
sti in ocenila, da je bra-
nost še v porastu.

Tudi krški gasilci na gorečem Krasu
KRŠKO - Na prošnjo poveljstva GZ Slovenije in na podlagi odre-
dbe župana občine Krško Franca Bogoviča so na pomoč stanov-
skim kolegom pri gašenju ognjenih zubljev, ki so se pretekli te-
den razplamteli na območju kraško–primorske regije, odzvali 
tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz občine Krško in ne-
kaj poklicnih gasilcev z opremo. Po besedah Avgusta Mlakarja, 
poveljnika GZ Krško, je enota, sestavljena iz 56 gasilcev, odšla na 
požarišča že v nedeljo, 23. julija ponoči. Del gasilcev je prisko-
čil na pomoč pri gašenju gozdnega požara, druga skupina pa je 
sodelovala pri zagotavljanju zadostne količine vode za gašenje. 
Zaradi ponovnega vžiga podrastja in gozdov na planotah v obči-
ni Komen pa je preko trideset gasilcev odšlo na pomoč tudi v to-
rek popoldan. Pred odhodom jim je uspelo pridobiti tudi dve po-
membni cevi za intervencije v gozdovih, saj sta manjših profilov 
in zatorej lažji za prenašanje. B.M.

Tudi občinski svetniki
na (zaslužene) počitnice

DEJAN PETAKOVIČ, 
dijak in ribič:

»Za svetovno prvenstvo 
na Portugalskem nimam 
posebne taktike...«

Posavska panorama, str. 6
str. 7 - 10 

Posebna priloga
30 LET TN BUČANJE
POČITNIŠKE 
SKUPNOSTI KRŠKO

BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA – Po abecednem vrstnem redu imen svojih občin so po-
tekale zadnje predpočitniške seje vseh treh posavskih občinskih svetov. V Bre-
žicah so ob obravnavi »vroče« točke o zahtevi Civilne iniciative Globoko sejo do 
nadaljnjega prekinili, v Krškem in Sevnici pa sprejeli nekaj odločitev, med njimi 
je bilo prav gotovo najpomembnejše sevniško soglasje k Programu izvedbe infra-
strukturnih ureditev HE Blanca.

V Brežicah so na dnevni red 27. 
seje uvrstili sicer petnajst točk, 
vendar so svetniki po spremem-
bi vrstnega reda kot prvo vsebin-
sko točko uvrstili zahtevo Civilne 
iniciative Globoko za razveljavi-
tev sklepov občinskega sveta o 
lokalnem partnerstvu z Agenci-
jo za radioaktivne odpadke za 
prostorsko umeščanje odlagališ-
ča nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov. Po nekajurni razpravi 
je na predlog svetniške skupine 
SD župan Ivan Molan sejo pre-
kinil, zato bodo tudi druge toč-
ke morale počakati morebitnega 
(počitniškega) nadaljevanja.

V Krškem je občinski svet na 42. 
redni seji poleg t.i. romske pro-
blematike, o čemer pišemo na 
drugi strani, potrdil tudi pro-
gram delovanja Lokalnega part-
nerstva v občini Krško v postop-
ku iskanja lokacije za odlagališče 
NSRAO. Občinski svet je sprejel 
tudi nekaj zanimivih kadrovskih 
odločitev. Soglašal je z imeno-
vanjem Roberta Ostreliča za di-
rektorja RRA Posavje ter Franca 
Češnovarja za direktorja PC Kr-
ško, Katja Ceglar pa je posta-
la nova direktorica Kulturnega 
doma Krško.

V Sevnici so obravnavali kar 24 
točk 30. redne seje, na kateri 
so med drugim potrdili poroči-
lo sevniške Komunale in podpr-
li pobudo za oživitev turistično-
rekreacijske dejavnosti na Lisci. 
Najdlje pa so se zadržali ob na-
knadno uvrščeni točki Program 
izvedbe infrastrukturnih uredi-
tev HE Blanca, kateremu so dali 
soglasje pod pogojem, da Vlada 
RS hkrati s programom sprejme 
tudi sklep o financiranju dodatne 
infrastrukture, ki so jo zahteva-
li pred enim letom ob sprejema-
nju DLN za HE Blanca. Po zadnjih 
informacijah naj bi se to zgodilo 
na današnji seji Vlade, ki bo tudi 
zadnja pred počitnicami. 

S.M., P.P. in M.K.M.

Svetniki opozicije OS Brežice in člani CI Globoko med posvetom.
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Romuni v občini Krško
KRŠKO – Od 16. do 22. julija je bila na obisku v ob-
čini Krško devetčlanska delegacija  iz občine Cerna-
voda v Romuniji. Prišli so na povabilo župana Franca 
Bogoviča, ki je bil kot podpredsednik združenja ev-
ropskih občin z jedrskimi objekti njihov gost, saj je 
Cernavoda edina delujoča nuklearka v Romuniji. V 
pestrem programu obiska je bila seveda v ospredju 
tematika jedrske elektrarne.
Romunsko delegacijo je sestavljalo devet občinskih svetnikov, 
zaposlenih v občinski upravi in v tamkajšnji jedrski elektrar-
ni. „Namen našega obiska je bolje razumeti odnos med lokalno 
skupnostjo in jedrskimi objekti v okolici, pa tudi spoznati, kako 
je pri vas organizirano pridobivanje evropskih sredstev in vstopa-
nje v evropske povezave“, je povedala občinska svetnica v Cer-
navodi Mariana Mircea, tako kot župan Bogovič dejavna v že 
omenjenem združenju „jedrskih“ občin.

Tudi občina Cernavoda tako kot občina Krško sodeluje v procesu 
iskanja lokacije za odlagališče radioaktivnih odpadkov. Romuni s 
potekom postopka pri njih doma niso prav zadovoljni, bolj všeč 
pa jim je slovenski način iskanja lokacije. „Sama in moji kole-
gi smo zelo navdušeni nad perfektno komunikacijo med jedrsko 
elektrarno, Agencijo za radioaktivne odpadke in lokalno skup-
nostjo. Vsekakor je velika razlika med situacijo pri nas in tukaj v 
Sloveniji“, je še povedala Mircea.
Gostje iz Romunije so si seveda ogledali krško nuklearko, pa 
tudi informacijski center o jedrski energiji v Brinju pri Ljub-
ljani. Predstavniki raznih ustanov in podjetij so jim predstavi-
li našo regionalno politiko, projekte izgradnje čistilnih naprav 
in poslovnih con, ustanavljanje visokošolskih ustanov, ravnanje z 
odpadki, ogledali so si krški in brežiški mladinski center ter ne-
kaj podjetij, obisk pa končali z ogledom Kostanjevice na Krki in 
z udeležbo na kostanjeviški noči. P. Pavlovič

Aleksandra Libenšek in Olivera Mirković v poročilu kr-
škemu županu opisujeta zanimiv (in nevaren) incident 
med njunim terenskim delom v Kerinovem grmu. 4. juli-
ja jima je namreč eden od prebivalcev Kerinovega grma 
grozil, grožnje pa so bile namenjene tudi županu občine 
Krško. Kot sta zapisali, je šlo za resne grožnje “po živ-
ljenju”, zato sta “glede na poznavanje osebe, ki je gro-
zila, in situacije, ki se je ob tem vzpostavila v naselju”, 
ocenili, da sta ogroženi njuna varnost in življenje. Od-
ločili sta se, da dela v naselju, kot sta ga načrtovali, do 
nadaljnjega ni možno opravljati. Libenškova je nato po-
skušala nadaljevati z razgovori pri sebi doma in na nev-
tralnih mestih, a pri tem ni bila uspešna. “Moja namera, 
da najprej poskrbim za lastno varnost, je ostala trdna, 
saj zadnja grožnja ni bila prva,” je zapisala Libenško-
va, ki se zaradi strahu pred posledicami ni odločila za 
prijavo osebe, ki je grozila, na policijo.

Nov poskus zaposlovanja Romov
KRŠKO - 15 slovenskih občin z znatnejšim deležem romskega prebivalstva, med njimi 
tudi občini Krško in Brežice, ustanavlja javni zavod Romski zaposlitveni center. Za-
vod bo imel sedež v Novem mestu in bo, kot pove že njegovo ime, skrbel za zaposlo-
vanje Romov, za njihovo izobraževanje, usposabljanje in motiviranje za delo, skrat-
ka, za njihovo integracijo v delovno in socialno okolje. Krški občinski svet je klub 
številnim pomislekom svetnikov ustanovitveni odlok sprejel na seji pred tednom dni.

Nosilka ustanovitve Romskega 
zaposlitvenega centra je občina 
Škocjan, občine – ustanoviteljice 
pa morajo prispevati le simbolič-
nih 30 tisoč tolarjev ustanovitve-
nega kapitala, ne prevzemajo pa 
odgovornosti za obveznosti zavo-
da. Poleg krške, brežiške in škoc-
janske občine zavod ustanavlja-
jo še občine Šentjernej, Trebnje, 
Ribnica, Ivančna Gorica, Grosup-
lje, Lendava, Črenšovci, Beltin-
ci in Rogašovci ter mestni občini 
Novo mesto in Murska Sobota. De-
javnost centra, ki bo imel direk-
torja, petčlanski strokovni svet in 
svet županov občin – ustanovite-
ljic, se bo do konca oktobra 2007 
financirala s sredstvi evropskega 
projekta Equal. Po tem datumu 
naj bi zavod prevzela in ga finan-
cirala država, v nasprotnem pri-
meru pa naj bi ga ukinili. 
Med krškimi občinskimi svetni-
ki – ustanovitveni odlok je ob-
čina Krško sprejela kot trinajsta 
po vrsti, torej ga morata potrdi-
ti še dve, med njimi tudi breži-
ška - je bilo precej skepse in po-
mislekov o uspešnosti Romskega 
zaposlitvenega centra. Franc Ra-
kar (LDS) se je spraševal, „ali je 
to izraz nesposobnosti državnih 
organov, ki skrbijo za zaposlova-
nje“, Martin Kodrič (NSi) je me-
nil, da gre privilegiranje Romov 
in da bi bilo bolj potrebno poskr-
beti za zaposlovanje invalidov, še 
bolj piker pa je bil Jožef Zupan-
čič (SDS), rekoč da „se Romi tako 

bojijo dela, da tudi romskega 
svetnika danes ni na seji“.
Vodja oddelka za družbene de-
javnosti na krški občini Jadran-
ka Gabrič pa je pristop k usta-
navljanju centra utemeljila z 
ugotovitvijo, da so bili doseda-
nji rezultati pri zaposlovanju Ro-
mov zelo slabi. „Zato želimo po 
zgledu področij, ki imajo pri tem 
večje uspehe, predvsem pre-
kmurske regije, z ustanovitvijo 
tega centra doseči večjo zapo-
slenost romske populacije“.
Občinski svet je sprejel tudi 
predlog sklepa o prodaji zem-
ljišč v Kerinovem grmu, s čimer 
se legalizira to romsko naselje. 
Občina Krško bo gradbene par-
cele Romom prodajala po ceni 
6 evrov za kvadratni meter. Ro-
mom so postopek nakupa zem-
ljišč najprej obrazložili na se-
stanku na Občini Krško, nato pa 
sta Aleksandra Libenšek iz Dru-
štva za razvoj prostovoljnega in 

preventivnega dela Ljubljana 
ter Olivera Mirković iz Društva 
zaveznikov mehkega pristan-
ka Krško konec junija in v prvih 
dneh julija z družinami v rom-
skem naselju pogovarjali o mož-
nostih nakupa zemljišč in plačila 
ostalih postavk. Do sedaj so bili 
opravljeni temeljiti pogovori z 
18 družinami. Samo tri so se od-
ločile za gotovinsko plačilo zem-
ljišča (3 mio SIT), preostanek 
pa bi odplačevali na obroke do 
treh let. Kot ocenjujeta Liben-
škova in Mirkovićeva, prevladu-
je interes za obročno odplače-
vanje do treh let, nekaj družin 
bo sposobno plačati zemljišča v 
petih letih ali v desetih letih, tri 
družine pa ne bodo sposobne od-
kupiti zemljišč. Število družin, ki 
bodo zemljišče plačala z gotovi-
no, naj bi se povečalo na sedem, 
še ocenjujeta Libenškova in Mir-
kovićeva. 

P. Pavlovič  

Končno spet veliko okrašenih čolnov
KOSTANJEVICA NA KRKI - Ko-
nec minulega tedna je v naj-
manjšem slovenskem mestu 
potekala tradicionalna zabav-

no-turistična prireditev Ko-
stanjeviška noč. Tretje leto 
zapored dvodnevna poletna 
zabava je ponovno privabila 

veliko obiskovalcev, po oceni 
organizatorjev iz Turističnega 
društva Kostanjevica na Krki 
približno štiri tisoč. Osrednji 

dogodek je seveda še vedno 
sobotni večer, ko je najprej 
nastopil domači pihalni or-
kester, predstavile pa so se 
tudi tri pustne skupine: do-
mača Šelmarija, Koranti iz 
Markovcev in Pustje iz Liga 
nad Kanalom ob Soči. Nato 
so se oči obiskovalcev uprle v 
reko Krko, po kateri je priplul 
splav z domačo pustno skupi-
no na krovu in – po nekaj le-
tih skromnejšega števila - kar 
15 okrašenih čolnov. Zmago 
za najbolj domiselno obliko-
van in okrašen čoln so odnesli 
„kostanjeviški gasilci“, drugo 
mesto je osvojila „dvojam-
bornica“, tretje pa „morske 
sirene“. V petek, ko je pote-
kala še kolesarska dirka za 4. 
kriterij dolenjskih Benetk, je 
obiskovalce zabaval ansambel 
Zasavci, v soboto, ko so odig-
rali tudi turnir v odbojki na 
mivki, pa Štajerskih 7. Seve-
da ni šlo brez velikega ognje-
meta. P.P.

niško politiko, predvsem pa s 
stoodstotno pokritostjo, ka-
kršne v zgodovini te regije še 
ni bilo. Čudi ga, da je še veliko 
pomembnih odločevalcev, ki 
tega očitno niso spoznali, za-
veda pa se, da je zato potre-
ben določen čas.

»Pogrešamo tudi več sodelova-
nja državnih služb in izpostav, 
a tudi uprav naših javnih zavo-
dov, ki se poslužujejo v glav-
nem samo Uradnega lista in 
drugih načinov informiranja, 
pri katerih informacije, kot so 
razni razpisi in objave, osta-
nejo v zelo ozkem krogu. Mis-
lim, da gre za institucije, kate-
rim bi morala biti javnost dela 
v interesu, saj njihova dejav-
nost zadeva širok krog prebi-
valcev,« opozarja Mavsar. 

Želijo si novih 
sodelavcev

Uredniška politika Posavskega 
obzornika je plod dolgoletnih 
izkušenj (naslednje leto bo de-
set let od začetka izhajanja), 
ki kažejo, da si ljudje ob po-
plavi negativnih in šokantnih 
informacij v osrednjih medi-
jih želijo tudi bolj umirjenega 
poročanja o dogajanju v lokal-
nem okolju. Pri tem gre tako 
za določen obseg nujnih in-
formacij o delovanju lokalne 
samouprave, predvsem pa za 
čim bolj pester presek bogate-
ga dogajanja v regiji. 

Četudi nekateri bralci upravi-
čeno pogrešajo večje proble-
matiziranje aktualnih tem, je 
po drugi strani res, da še pre-
malo izkoriščajo možnost so-
delovanja s pobudami in pred-
logi uredništvu, predvsem pa 
s sodelovanjem v rubriki Pis-
ma bralcev, v kateri doslej 
še niso zavrnili nobenega pri-
spevka. V uredništvu namera-
vajo še bolj pokriti nekaj ob-

močij v Posavju, želijo si tudi 
novih sodelavcev, zlasti pozna-
valcev in kritičnih peres za po-
samezna področja, kot so npr. 
podjetništvo, okolje in prostor, 
pa tudi na področju zabave in 
prostega časa.

Marsikaj bo mogoče uresniči-
ti že razmeroma kmalu, saj bi 
večji obseg časopisa omogočil, 
da bi imeli več prostora tudi za 
razne zanimivosti iz preteklo-
sti naših krajev in ljudi, pri-
spevke iz osnovnih in drugih 
šol, za srečanja z zanimivimi 
ljudmi, za pokrivanje dogod-
kov, ki zanimajo mlade, na-
sploh pa naj bi objavljali več 
lažjih tem, ki vendarle zani-
majo večino bralcev.

Glede možnosti pokrivanja šir-
šega prostora, kot je sedanje 
Posavje, urednik Posavskega 
obzornika meni, da mora biti 
najprej dobro in kolikor se le 
da enakovredno pokriti vsa ob-
močja Posavja, šele nato pa bi 
lahko storili korak naprej in se 
razširili morda tudi preko da-
našnjih meja. Ob tej priložno-
sti se tudi zahvaljuje vsem, ki 
jih vabijo na prireditve ali jim  
pošiljajo prispevke iz sosed-
njih krajev ter jim sporoča, 
da bodo po svojih močeh na-
šli prostor tudi zanje. »Raz-
mišljamo tudi o teh rečeh, 
saj se zavedamo, da življenje 
v teh krajih teče svojo pot in 
da ljudi ne moremo ločevati 
po občinskih mejah«, pravi o 
tem Mavsar.

Uredništvo je od lani uspelo 
izpeljati dve odmevni akciji, 
in sicer Športnik Posavja 2005 
in izbor za Miss Posavja 2006.  
Zanimivo izkušnjo in določeno 
priznanje pomembnosti me-
dijske hiše v tem prostoru so 
upravi in uredništvu pomenili 
tudi zapovrstni obiski in inter-
vjuji ministra Andreja Vizjaka, 
premiera Janeza Janše in zu-
nanjega ministra Dimitrija Ru-
pla, ki so se ob tej  priložnosti 

nadaljevanje s 1. strani lahko na kratko tudi seznanili 
z delom in poslanstvom Zavoda 
Neviodunum.

V zvezi z bližnjimi volitvami 
eden najbolj izkušenih medij-
skih ljudi v Posavju pravi, da je 
splošno znano, kako imajo se-
danje občinske garniture velike 
možnosti za uspeh, v vseh treh 
občinah pa se pripravljajo in se-
stavljajo tudi nasprotne koali-
cije, ki jih bodo poskusile za-
menjati. »Kdorkoli bo zmagal, 
upam, da bo imel vsaj toliko 
posluha za naše delo kot seda-
nji, potrebovali pa bi ga še več. 
To je pomembno za nadaljnji 
razvoj projekta Posavski obzor-
nik kot tudi drugih, ki so zastav-
ljeni regijsko, saj tako zahtevni 
projekti lahko uspejo le s skup-
nimi močmi, torej posavsko!«

Še naprej ob četrtkih

Posavski obzornik je bil med 
prvimi brezplačniki v Sloveniji 
(takrat še kot mesečna revija), 
danes jih je vse več in vse bolj 
izgubljajo nekatere negativne 
predznake, kar dokazuje naj-
novejši prodor svetovnega brez-
plačnika Metro na Hrvaško in v 
kratkem tudi v Slovenijo.
Kot pravi Mavsar, določene teh-
nološke spremembe sicer omo-
gočajo, da bi jeseni prešli na 
zgodnejše izhajanje (npr. ob 
sredah), kar bi imelo smisel, 
če bi imeli tovrstno konkuren-
co. Ker pa tudi drugi časopisi, ki 
izhajajo ob četrtkih, močno za-
ostajajo po pokritosti Posavja, 
saj se njihove prodane naklade 
po številki gibljejo na okoli 10 
odstotkih distribuirane nakla-
de Posavskega obzornika, bodo 
najverjetneje ostali pri izhaja-
nju ob četrtkih, s tem pa neko-
liko razbremenili uredništvo, ki 
ob torkih pripravlja tudi infor-
mativno oddajo TV Krško .

O željah in pobudah, da bi 
prešli na tedensko izhajanje, 
Mavsar meni, da je za zdaj v 
Posavju vendarle premalo ka-
drovskega in finančnega poten-
ciala v te namene, pa tudi tako 
hude potrebe ni ob dokaj razvi-
tih elektronskih medijih, ki pri-
našajo kratke informacije hi-
treje. Bolj se nagiba k temu, 
da časopis dobi obširnejšo in 
še kvalitetnejšo vsebino. To 
naj bi bilo vsaj delno uresniče-
no že s številko, ki bo izšla 24. 
avgusta. 

Marija Kalčič Mirtič
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Kolumna

Pismo iz Francije
Pisci slovenske politično-ekonomske pravlji-
ce radi poudarjajo naslednje: “Majhni naj 
se zgledujejo po velikih, pa bodo tudi sami 
zrasli!” Zaradi preroškosti teh stavkov ležer-
no, temperaturam primerno, premaknimo 
objektiv z “majhnega” slovenskega jugovz-
hoda na “veliki” francoski jugovzhod .
 
Ko po sluhovodu poskakuje in končno tudi 
odbrni slavni »rrr« Edith Piaf, sledim sladkemu vonju po toplem peci-
vu in kruhu. Za ovinkom je dolga vrsta. Ljudje se smejijo, drugi glas-
no tarnajo, predvsem pa veliko opletajo z rokami. Tudi principa vr-
ste očitno ne razumem preveč dobro, ker ljudje vstopajo v vrsto tudi 
na sredini. Tiho stojim in se oziram naokoli. Ko prav nikjer ne opazim 
napisa “boulangerie” ali “patisserie” (pekarna in slačičarna), ki bi mi 
odprl vrata v mamljivi svet krhkega listnatega testa, vprašam gospoda 
pred mano, ki je skrival nekaj belih las pod debelo rdečo baretko, ali 
lahko tukaj kupim »croissant« (francoski rogljiček). Napne oči, kihne, 
me poboža po glavi (zmedena naredim majhen korak nazaj ter pri tem 
skoraj pohodim svojo azijsko vrstnico), potem pa v krohotu zabrunda: 
“Gospodična, ne, ne, tole je vrsta za »muratov kebab.” Skomignem z 
rameni, se zahvalim in zavijem proti bližnji tržnici. 
 
Po nekaj minutah potegnem nos iz razstavljenega cvetja in zastri-
žem z ušesi, da bi ujela bližnje pogovore. Čutim jo v zraku. Tudi med 
upokojenci se iskri. Napetost, ki narašča in narašča. Približuje se tek-
ma vseh tekem, francoski jugovzhod pa je prežet z italijanskim me-
losom številnih italijanskih priseljencev. Seveda so vsi retoriki, br-
skajoči med breskvami in marelicami, gostobesedni in, od prvega do 
zadnjega, največji strokovnjaki za nogomet. V bližnji cerkvi potekajo 
maše za francosko ekipo. V Marseillu pa je tako ali tako vsa božja po-
moč na strani Zidana.   
   
Ko pri nas kruto prodira v zavest, da vedno več Slovencev počitnice 
preživlja doma, so Francozi tega že vajeni. Pravzaprav že skozi vse 
leto dobro vzdržujejo kondicijo, da šok ob začetku dopusta ni pre-
velik. Jutro začnejo s slavno formulo kavica+croissant, večer zaokro-
žijo z balinčkanjem. Če je zraven se kaka vojaška parada, Tour de 
France ali svetovno nogometno prvenstvo, toliko bolje! Nenavadno, 
toda kljub očitni iznajdljivosti in ležernosti, imajo Francozi kar na-
prej občutek, da bo vse šlo narobe. Pesimizem, skepticizem in cini-
zem so skrajno popularni. Morda so tudi zato največji uživalci pomir-
jeval na svetu.  
 
Od dišeče tržnice v stari, tlakovani srčiki mesta, k nakupovalnemu 
centru na obrobju. Tam se začne zgodba o iznajdljivem francoskem 
beraču, ki uporablja prav posebno tehniko, ki je več kot učinkovita. 
Sede k nakupovalnim vozičkom pred trgovino, k vozičkom, v katere pri 
nas vstaviš  5 ali 10 tolarjev, v Franciji pa 1 evro. Zraven pristavi maj-
hen lonček pisanih barv, na usta pa nadene širok nasmeh. Ko se ljudje 
vračajo iz trgovine z vozički, jih najprej “priklopijo” k drugim, v ro-
kah pa jim, glej ga, zlomka, ostane kovanec za evro. Velike, prijazne 
oči strmijo v kovanec in “piiink”, kovanec pade v lonček, berač se za-
hvali in že čaka na drugi “piiink”.  
 
Canicule, canicule! Vročina brez milosti požira Francijo. V 80 depart-
majih so že razglasili alarmantno stanje. Leta 2003 je v strašljivo po-
dobnih okoliščinah umrlo 15.000 ljudi! Posamezne perfekture so omo-
gočile ljudem, da po najnižji mogoči ceni kupijo posebne, celodnevne 
karte za tramvaj in avtobus (večinoma so množična prevozna sredstva 
klimatizirana) in se tako izognejo pešačenju ob naporni mešanici ozo-
na in peklenske vročine. Čez noč se ohladi le za kako stopinjo. Ljudje 
z rdečimi očmi begajoče iščejo senco in ne morejo razumeti, kako so 
lahko “oblasti” v Grenoblu ukazale posekati šestdeset dreves za par-
king novega stadiona. Množica aktivistov iz cele Francije se je men-
da pred nekaj meseci za več dni privezala na drevesa. Represija je na-
zadnje zmagala, drevesa so padla na tla, ljudje pa v plastične mreže 
kot velike, človeške muhe. Kar zmrazi me, ko med večernimi poročili 
zagledam župana teh krajev, kako z užitkom srka osvežilni koktejl ob 
bazenu v Nici. In medtem seveda zagotavlja novinarjem: “Dragi moji, 
vse imamo pod nadzorom...” 
 
Radovedna kupim tamkajšnji regionalni časopis (imenuje se Le Da-
uphiné). Prav regionalni časopisi so najbolj brani časopisi v Franciji. 
Sredi časopisa naenkrat zagledam rezultate francoske mature. Ime-
na, priimki, celo naslovi in rezultati! Prosim?! Kaj pa zasebnost, za-
upnost informacij? Francozi se mi smejijo, celo profesorji, ko se zgra-
žam. “Kaj pa, če pišes slabo in se tako osramotiš pred vsemi? Sosedi, 
tujci, vsi te lahko obrekujejo!” si mislim, ko si poskušam razložiti ta 
problem, seveda zvesto slovenskemu stereotipu o zavisti in privoščlji-
vosti. Francoski vrstnik me začudeno pogleda, se popraska po bradi 
in reče: “Ko so prišli naši rezultati, sem pogledal samo svojega. Zani-
mivo, ampak niti na pamet mi ni prišlo, da bi pogledal rezultat koga 
drugega...” 

Razlika je očitna, pri nas tudi rezultate večine izpitov na fakulteti 
prebiraš le pod šifro. Morda pa dostopne in dovoljene stvari res niso 
tako zanimive kot prepovedane, skrite ali nezaželene? Le kaj lahko 
pri nas povzroči npr. strogo izvajanje novega zakona o javnem redu 
in miru?
 
Slovenska dežela navidezno počiva. A za vsakodnevnimi besedami, ge-
stami, vrsticami v medijih, za “dobrimi deli” v zadnji minuti, brbota. 
Topla politična čorba.  
V uvodu omenjenim piscem naše politično-ekonomske pravljice bese-
da lepo teče, pozabljajo pa, da so včasih ravno “veliki” bolj oddaljeni 
od lastnih odgovorov in rešitev kot “majhni”. Sveta, družbe in kulture 
se pač nikoli ne bo dalo zvesti na račun, ki se mora iziti.

Piše: 
Maruša Mavsar

Zelenjavarstvo na kmetiji Jurečič

600 ton vseh vrst zelenjave letno
Podoba polj v južnem delu krške občine se je v dobrem desetletju tako drastično spremenila, da bi se marsik-
do, ki bi se po dolgem času denimo vrnil iz tujine, dodobra začudil. Če so na njivah nekoč povsem prevladova-
li pšenica, ječmen, koruza in krompir, danes raste še vse kaj drugega: pod številnimi velikimi rastlinjaki in na 
prostem dozorevata paradižnik in paprika, ogromno je raznovrstnih solat, zelja, cvetače, vse bolj priljubljene-
ga brokolija, tudi nekoč eksotičnih lubenic. Na t.i. Mraševskem polju, ki ga omejujejo vasi Veliko in Malo Mra-
ševo ter Brod, zraste toliko zelenjave, da je po tem poznano že po vsej Sloveniji. Med tistimi, ki so se med pr-
vimi in najbolj zavzeto podali v pridelavo zelenjave na tem območju, je kmetija Jurečič iz Velikega Mraševa.    

Pri Jurečičevih so se s pride-
lavo zelenjave bolj intenziv-
no – nekaj so je pridelali tudi 
že prej - začeli ukvarjati pred 
približno 15 leti, ko so se iz 
klasične živinorejsko-polje-
delske kmetije preusmerili v 
zelenjavarsko-poljedelsko de-
javnost. „Za preživetje z živi-

norejo ni bilo pogojev, v poš-
tev je glede na danosti prišla 
le zelenjava,“ se odločitve o 
preusmeritvi dejavnosti na že 
v preteklosti mogočni kmetiji 
spominja Marjan Jurečič. Ži-
vine tako v Jurečičevem hle-
vu ni že od leta 1998, še vedno 
pa vzgojijo 20 do 30 prašičev-
pitancev letno, ki imajo pred-
vsem nalogo, da „pospravijo“ 
slabše kvalitetno zelenjavo. 

In katero zelenjavo prideluje-
jo pri Jurečičevih? Tako rekoč 
vse vrste, od plodovk, kamor 
sodijo paradižnik, paprika in 
kumare, kapusnic (zelje, cve-
tača in brokoli), solatnic (sola-
ta, endivija in radič) do čebul-
nic (čebula in por). „Slovenija 
je majhen trg in moraš imeti 
čim bolj pestro ponudbo, da 
te zahteve trga ne presene-
tijo,“ široko paleto zelenja-
ve pojasnjuje Marjan. Poleg 
tega na njihovih njivah raste 
tudi zgodnji krompir, za po-
trebe kolobarjenja pa tudi ne-
katere bolj klasične poljedel-
ske kulture: letos še zadnjič 
sladkorna pesa (kot vemo, bo 
s to kulturo po zaprtju tovarne 

sladkorja v Ormožu pri nas ko-
nec), poleg tega pa še koruza, 
pšenica in krmni grah.

Zelenjavo pridelujejo na 14 
hektarjih površin, ker pa gre 
pri približno polovici teh po-
vršin za dvakratni letni obrat 
(npr. po zgodnjem krompir-

ju še solata), v resnici goji-
jo zelenjavo na 20 hektarjih 
površin. Z ostalimi kulturami 
skupaj obdelujejo kar 32 hek-
tarjev zemlje, od tega 15 hek-
tarjev lastnih površin, ostalo 
pa imajo v najemu. Po povr-
šinah in po količini pridelave 
(600 ton letno) se v sloven-
skem merilu uvrščajo med 
srednje velike pridelovalce ze-
lenjave, v Posavju pa so sku-
paj še z nekaterimi okoliškimi 
– mimogrede, z njimi se, pravi 
Marjan, kljub temu, da so kon-
kurenti na trgu, dobro razu-
mejo - med večjimi.

Seveda bi le stežka shaja-
li brez urejenega namakanja, 
kar še posebej pride do izraza 
v času suše, kakršna je zajela 
naše kraje ravno v teh tednih. 
Namakanje s kapljičnim siste-
mom imajo urejeno na dveh 
do treh hektarjih površin, kjer 
zelenjava raste na foliji, po 
potrebi pa namakajo še nekaj 
hektarjev površin. Bolj kot po-
manjkanje vode  tako zelenja-
vo prizadenejo previsoke tem-
perature, predvsem v pokritih 
rastlinjakih (te imajo na hek-

tarju in pol površin). Pridelo-
valec zelenjave pa se vedno 
boji tudi toče, ki stolče vse, 
kar ni zavarovano v rastlinja-
kih, ter močnega vetra, ki po-
dira rastlinjake. Hudo je bilo 
predvsem ob hudem neurju 
pred tremi leti, ki je naredilo 
toliko škode, da ni ostalo sko-
raj ničesar.  

Tako kot je dobro imeti več 
želez v ognju, ko govorimo o 
vrstah zelenjave, velja ena-
ko tudi za kupce oziroma od-
jemalce. Jurečičevi prodajo 
znaten del pridelka v KZ Krka, 
preko posrednikov pa precej 
njihove zelenjave konča na 
policah v Sparovih trgovinah. 
Sicer se v Sloveniji že 80 od-
stotkov zelenjave proda v veli-
kih trgovskih centrih in Marjan 
pričakuje, da se bo ta odsto-

tek še zvišal. Precej zelenjave 
Jurečičevi prodajo tudi doma, 
a ob tolikšnih količinah to ne 
znese niti odstotka celotne 
prodaje. 

Kot pomembna dopolnilna de-
javnost kmetije Jurečič velja 
omeniti še vzgojo sadik, tako 
zase kot za druge zelenjavar-

je. Setev za vzgojo sadik se 
začenja že pozimi, z njo pa 
zaključujejo ravno sedaj. Ker 
se sezona pobiranja zelenjave 
začne že sredi aprila in traja 
vse do decembra ali celo janu-

arja, to pomeni, 
da „mrtve sezo-
ne“ pri Jurečiče-
vih tako rekoč ni 
in da je dela do-
volj preko cele-
ga leta.  

Tako razvejana 
dejavnost seve-
da potrebuje ve-
liko pridnih rok. 
Poleg Marjana na 
kmetiji – kolikor 
ji dopušča služba 
– dela tudi nje-
gova žena Marta, 
pa brat Matjaž, 
še vedno je dra-
gocena pomoč 
staršev Slavka in 
Justine, imajo pa 
tudi dva redno 
zaposlena delav-
ca in povprečno 
šest sezoncev. 
„Preživeti se 
da, vendar je za 

to potrebno veliko dela in skr-
bi,“ pravi Marjan, ki mu pre-
cej težav povzročajo tudi po-
goste kraje zelenjave. Letos 
je tega sicer nekoliko manj, so 
pa ravno zaradi tega bistveno 
zmanjšali pridelavo lubenic, 
saj so jim jih pokradli dobe-
sedno na tone.   

Peter Pavlovič 

Marjan Jurečič

Pobiranje pradižnika v rastlinjakih. Navidez še ne povsem 
zrel paradižnik bo čez dan ali dva povsem pordečel pristal 
na trgovskih policah. Nato pa morda tudi v vaši solati...

Marjan med nalaganjem palete 
paradižnika na tovornjak. V povprečju gre 
z Jurečičeve kmetije šest do sedem takšnih 
palet zelenjave na teden, včasih tudi več. 

Ob 5-letnici Galerije Ana razstavlja Rudi Stopar
SEVNICA - Mineva pet let, odkar je v starem trškem jedru Sevnice svoja vrata odprla Galerija Ana, ki redno gosti 
umetnike iz vse Slovenije. Tako je postavila na ogled dela preko petdesetih razstavljalcev, med katerimi so se znaš-
li otroci, mladi ter zreli, priznani umetniki. Ob pričetku proslavljanja petega rojstnega dne pa se Galerija Ana bo-
hoti z razstavljenimi deli Rudija Stoparja, ki ga mag. Breda Drenek Sotošek imenuje kar duhovni oče galerije.

Ob otvoritvi razstave Rudija 
Stoparja, ki jo je poimenoval 
Hommage Ipusi, je o njegovih 
razstavljenih kipih, haigah, ak-
varelih in grafikah spregovorila 
profesorica umetnostne zgodo-
vine Alenka Černelič Krošelj, 
za svečano vzdušje pa sta po-
skrbeli pevka Mihaela Komo-
čar in pisanistka Marjeta Koz-
mus. 

Kipar, pesnik, slikar in publi-
cist Rudi Stopar je z nostal-
gičnim pogledom na vrednote, 
ki odhajajo, tokratno razstavo 
posvetil Savi. Kot simbol zati-
ranja in zažiranja Sava izra-
ža njegov kritičen pogled na 
posege v naravo in obžalova-
nje, da svojim vnukom ne bo 
mogel predati  narave takšne, 
kot jo je podedoval. Z verigo 

hidroelektrarn namreč bledi-
jo zgodbe Save, ki z uničeva-
njem habitata počasi umira. 

Sava se v Galeriji Ana kotali 
po 8,5 metrskem akvarelu, ki 
ga je umetnik namenil Sevni-

čanom in jih pozval, da v zve-
zi z izpostavljeno problemati-
ko napišejo na list papirja tihi 
protest. Zbrane misli bodo pre-
brali v septembrskem četrtko-
vem večeru, če bodo dopuš-
čala finančna sredstva, pa jih 
bodo zbrali in izdali v knjižici, 
akvarel pa razrezali in razdelili 
Sevničanom v spomin. 

Poleg haig, ki v sliko lovijo tre-
nutke prizorov iz narave, so na 
ogled postavljeni tudi kipi, na-
rejeni iz mrzle kovine, ki jo 
povezuje topel les, obarvan v 
modro, barvo morja, in rdečo, 
barvo ognja. Kipi delijo isto 
usodo – kotaljenje, ki je z na-
ravo lahko v sozvočju ali pa jo 
razkraja. 

Tanja Grabrijan
Z leve proti desni: pevka Mihaela Komočar, pianistka Marjeta 
Kozmus, zakonca Stopar, umetnostna zgodovinarka Alenka 
Černelič Krošelj ter lastnika galerije zakonca Sotošek.

Hommage Ipusi
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Nova priznanja za Vino Brežice
BREŽICE - Podjetje Vino Brežice d.d. se je udeležilo sejma tr-
govskih blagovnih znamk PLMA v Amsterdamu, na katerem so bili 
prisotni vsi vidni proizvajalci prehrambnih in neprehrambnih iz-
delkov, ki proizvajajo svoje izdelke tudi za trgovske blagovne 
znamke, predvsem z evropskega področja. Brežiško podjetje se 
je na sejmu predstavilo z vsemi vidnejšimi proizvodi, ki jih pro-
izvaja tudi za trgovske blagovne znamke. Na zelo dober odziv so 
naleteli pri promoviranju v Sloveniji že dobro poznane vode Bi-
stre in sadno-zelenjavnega napitka Zame, ki ga polnijo za trgov-
sko blagovno znamko Mercator. Omenjeni proizvod je bil izbran 
v sejemski izbor novitet, imenovan Expo, in je bil na ogled vsem 
obiskovalcem sejma. V Vinu Brežice smatrajo, da je bil obisk sej-
ma koristna izkušnja in priložnost za povezavo z zainteresiranimi 
podjetji v njihovi branži. 
Vino Brežice se je s svojimi vini udeležilo tudi dveh vidnejših 
mednarodnih ocenjevanj. V okviru 12. mednarodnega ocenjeva-
nja vin Vinovita 2006, na katerem je sodelovalo 335 vzorcev vin 
iz desetih evropskih držav, so za posebno vino moscon tawny in 
za ledeno vino laški rizling, letnik 2001, prejeli zlati medalji. Za 
slednje vino so zlato medaljo dobili tudi na 52. mednarodnem 
ocenjevanju vin v Ljubljani.
Ob tem je v juniju podjetje uspešno prestalo kontrolno presojo 
standarda ISO 14001, potem ko je v preteklem letu pridobilo cer-
tifikat ISO 14001:2004 za ravnanje z okoljem. Hkrati s prizadeva-
nji, da bi svojim kupcem ponudili kakovostne in varne proizvode, 
podjetje skrbi tudi za zmanjševanje vplivov na okolje in izpolnje-
vanje zahtev zakonodaje s področja ravnanja z okoljem. 

Vipapovi delničarji na skupščini
KRŠKO - Redne skupščine družbe Vipap Videm Krško 12. julija so 
se udeležili vsi predstavniki kapitala z glasovalnimi pravicami. 
Seznanili so se z letnim poročilom za lansko poslovno leto, v ka-
terem je bilo dobrih 156 milijonov SIT čistega dobička, od česar 
je uprava 7,8 milijonov razporedila za povečanje zakonskih re-
zerv. Bilančni dobiček je znašal dobrih 148 milijonov tolarjev in 
ga bodo uporabili za povečanje drugih rezerv.
Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za 
delo v letu 2005 in imenovala revizorja za poslovno leto 2006.
Po skupščini je zasedal še nadzorni svet družbe in obravnaval po-
slovanje v prvih petih mesecih letošnjega leta, ki je bilo pozi-
tivno. Uprava družbe je člane nadzornega sveta tudi seznanila 
s potekom postopkov v zvezi z zapiranjem obrata za proizvod-
njo celuloze.
Ob tem se je sestala tudi uprava družbe in ponovno potrdila stališ-
če, ki ga zagovarja vse od začetka spora v zvezi s štetjem delovne 
dobe v podjetju. Uprava pravi, da bo spoštovala pravnomočno od-
ločbo sodišča v tej zadevi in da bodo jubilejne nagrade ter odpra-
vnine izplačane v skladu z odločitvijo sodišča.
19. julija pa se je v Vipapu sestala delovna skupina za spremlja-
nje izvajanja programa razreševanja presežnih delavcev, ki jo se-
stavljajo predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Sklada dela Posav-
je, občine Krško, sindikata Pergam in družbe Vipap. Sestanka se 
je udeležila tudi predstavnica Direktorata za trg dela in zaposlo-
vanje. Člani skupine so obravnavali izvajanje preteklih aktivnosti 
in ugotovili, da so potekale v skladu z načrtovano dinamiko. Direk-
tor Sklada dela Posavje je predstavil dosedanje delo informacij-
ske pisarne, ki bodočim iskalcem zaposlitve redno posreduje in-
formacije o potrebah po delavcih, usklajuje neposredne sestanke 
med potencialnimi delodajalci in presežnimi delavci ter organizira 
delavnice razvoja nadaljnje poklicne kariere. Odziv presežnih de-
lavcev na delovanje informacijske pisarne je dober in pozitiven, 
pravijo v Vipapu. Pripravljeno je tudi preliminarno finančno ovred-
notenje načrtovanih aktivnosti Sklada dela Posavje. Člani delovne 
skupine so soglašali, da se že v letošnjem letu zagotovi čim večji 
obseg potrebnih sredstev za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti. 

Posavski vinarji v Bruslju
BRUSELJ - Ko so 11. julija finančni ministri Evropske unije v Brus-
lju svečano sprejeli Slovenijo v evrsko območje, so pri tej zgodo-
vinski odločitvi s svojimi vini sodelovali tudi povabljeni slovenski 
vinarji, med drugim tudi iz vinorodne dežele Posavje. Vinorod-
ni okoliš Bizeljsko-Sremič sta predstavljala Klet penin FAAN ozi-
roma Andrej Fabjančič iz Brestanice ter Hiša trte in vina Kunej 

iz Brestanice. Vinorodni okoliš Dolenjska je predstavljala Zadru-
ga konzorcij cviček z.o.o. s sedežem v Kostanjevici na Krki, vino-
rodni okoliš Bela krajina pa Vinarstvo Prus iz Metlike.

Janez Živič iz cvičkovega konzorcija, Andrej Fabjančič in 
Aleš Kunej med predstavitvijo vin v Bruslju

Uspešno polletje za HSE 
LJUBLJANA – Holding Slovenske elektrarne (HSE), največji slovenski proizvajalec in 
trgovec z električno energijo, je v prvih šestih mesecih leta 2006 dosegel zastavlje-
ne tržne in poslovne cilje. Čisti dobiček HSE d.o.o. je v obdobju od januarja do ju-
nija 2006 znašal 8,6 milijarde SIT, čisti dobiček skupine HSE pa 10,9 milijarde SIT.

Družbe skupine HSE so v obdo-
bju januar – junij 2006 proiz-
vedle 3.555 GWh električne 
energije, katere večino (72 od-
stotkov) je HSE prodal na do-
mačem trgu, 28 odstotkov pa 
je izvozil, največ v Italijo. In-

tenziven nastop HSE na tujih 
trgih se je odražal tudi v sode-
lovanju na evropskih borzah z 
električno energijo, na katerih 
se je prodaja električne ener-
gije v primerjavi z enakim ob-
dobjem lanskega leta poveča-
la skoraj za štirikrat, nakup pa 
za več kot dvakrat. Poleg tega 
pa sta se pred dvema letoma 
ustanovljeni hčerinski družbi 
v Italiji – HSE Italia S.r.l. v za-
četku letošnjega leta pridruži-
li hčerinska družba HSE Balkan 
Energy d.o.o. v Beogradu in 

pred mesecem dni ustanovlje-
na hčerinska družba HSE Hun-
gary Kft. v Budimpešti. 
Skladno z zastavljenimi stra-
teškimi cilji, med katerimi po-
membno mesto zaseda gradnja 
novih zmogljivosti za proizvod-
njo električne energije, so v 
prvih šestih mesecih leta 2006 
potekale tudi aktivnosti za iz-
gradnjo novih in rekonstruk-
cijo obstoječih proizvodnih 
objektov. V središču pozorno-
sti je bilo gotovo odprtje HE 
Boštanj, prve v verigi HE na 
spodnji Savi, 27. maja letos, 
gradnja HE Blanca že poteka, 
začele pa so se tudi že pripra-
ve na izgradnjo HE Krško. Elek-
trična energija iz vodnih virov 
- število kupcev Modre ener-
gije se je v prvem šestmeseč-
ju povzpelo na 1.031, na letni 
ravni pa je za Modro energijo 
podpisanih za 31,3 GWh po-
godb – v strukturi primarnih 
virov za proizvodnjo električ-
ne energije v HSE tudi sicer za-
seda pomembno mesto, saj je 
družba, skladno s smernicami 
EU, dolžna spoštovati določila 
za zmanjševanje onesnaževa-
nje okolja. Tudi ostali projek-
ti iz prve prioritete nabora no-
vih proizvodnih zmogljivosti, 
kot denimo črpalna HE Kozjak, 
blok 6 TE Šoštanj in drugi, po-
tekajo skladno z zastavljeni-
mi načrti. 
V prihodnjem obdobju bo HSE 
deloval predvsem po načr-
tih, zastavljenih v novelira-
nem razvojnem načrtu skupine 

HSE, ki je bil v prvi polovici le-
tošnjega leta potrjen na nad-
zornem svetu družbe in čaka 
na potrditev vlade RS. Razvoj-
ni načrt natančno opredelju-
je poslanstvo in vizijo skupine 
HSE, ki je poleg ohranjanja vo-
dilne vloge na domačem trgu 
in prevzemanja vodilne vloge 
na trgih jugovzhodne Evrope 
tudi razvoj slovenskega elek-
trogospodarstva in znanosti 

Tudi med počitnicami previdno na cesti
Šolarjem in dijakom so počitnice brez dvoma najljubše obdobje v letu. Tudi večina staršev jih težko pri-
čakuje, saj je to čas, ko se odložijo skrbi, ki jih imajo skozi celo leto. Sodobna šola prinaša vedno bolj 
zahtevne šolske programe, izvenšolske dejavnosti so vse bolj pestre… Dnevi se vrtijo, vsak je podoben 
prejšnjemu in vse postaja siva rutina. Skratka, prosti čas, ki naj bi ga družina preživela skupaj, je razde-
ljen na veliko obveznosti in skrbi, na katere pa med počitnicami enostavno pozabimo.

Velika večina staršev pa počitnice pričakuje v strahu, kako za-
gotoviti primerno varstvo ali zaposlitev za svoje otroke ter po-
skrbeti in jih obvarovati pred pastmi, ki jim jih nastavlja “dolg-
čas”. Med te pasti vsekakor sodi udeležba otrok v prometu ter 
dejavnosti otrok v bližini cestnih površin. Skratka, otroka ne 
moremo in ne smemo prepustiti »cesti« - dobesedno.
Nekaj nasvetov za starše in ostale udeležence v prometu ter se-
veda tudi za šolarje, ki smo jih že »slišali«, a vendar ni odveč, 
če jih ponovimo. To ne velja samo med počitnicami (čeprav smo 
že dobro zakorakali v poletje), pač pa tudi pred in med novim 
šolskim letom.

Starši in ostali udeleženci v prometu: 
Otroci so med počitnicami in v začetku šolskega leta zelo razig-
rani, njihovo ravnanje pa mnogokrat nepredvidljivo, zato:
– vozniki prilagodite hitrost, da ne boste presenečeni, če 

vam otrok steče na cesto,
– starši in drugi udeleženci s svojim vzgledom utrjujte pravil-

no ravnanje in navade otrok,
– prvošolčke spremljajte ali jim priskrbite spremstvo v šolo in 

domov (spremljevalec mora biti starejši od 10 let),
– vozniki zmanjšajte hitrost vožnje, bodite previdni, če se 

otroci igrajo na cesti ali ob srečavanju otroka, ki hodi ob 
robu ceste,

– vedno se ustavite pred prehodom za pešce, da omogočite 
otrokom varno prečkanje,

– vedno  upoštevajte, da so med udeleženci v prometu tudi 
takšni, ki »ne znajo, ne zmorejo, ali nočejo«.

Šolarji:
– hodite po pločniku, če tega ni, hodite po levi strani ceste,
– bodite previdni, ne igrajte se na pločnikih, cestah ali par-

kirnih mestih,
– ko prečkate cesto, se ustavite ob robu ceste ali pločnika in 

se prepričajte, če to lahko varno storite,
– obvezno poglejte levo in desno in šele potem prečkajte, 
– če je na cesti prehod za pešce, jo prečkajte na prehodu za 

pešce,
– če je v bližini semafor, prečkajte cesto ob zeleni luči, ven-

dar se vseeno prej prepričajte, če so se vozila zares ustavi-
la,

– ko se vozite s kolesom, upoštevajte pravila, vozite se po 
zato označenih kolesarskih stezah, tam, kjer jih ni, pa 
skrajno previdno, ne izvajajte akrobacij,

– na glavi imejte kolesarsko čelado,
– čelado uporabljajte tudi, če se rolate, kotalkate, deskate 

ali ste na skiroju,
– bodite vidni, nosite oblačila živih barv, prvošolčki  rumene 

rutice, v mraku  pa kresničko ali odsevnike ter odsevna te-
lesa na kolesih,

– v avtomobilu se vedno pripnite z varnostnim pasom.

Kot pridruženi član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Krško (SPV Krško) lahko povem, da se veliko 
akcij posveča vzgoji otrok v prometu. Svet skrbi za razvijanje 
in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvija-
nje preventivnega in vzgojnega dela in za humanejše odnose 
med udeleženci v prometu ter tesno sodeluje s pristojnimi dr-
žavnimi in občinskimi organi, društvi, organizacijami, podjet-
ji, šolo, vrtci in drugimi, ki imajo podobne interese na podro-
čju varnosti cestnega prometa.
Naj omenim nekaj večjih projektov, ki so bili izvedeni v času 
delovanja SPV Krško: koordinacija na področju prometne vzgo-
je na šolah, občinska tekmovanja Kaj veš o prometu, letos so 
tudi vse osnovne šole v občini Krško dobile poligone varne vož-
nje, preventivni dnevi v septembru – prvi šolski dan, dnevi ob 
tednu otroka…
Za zaključek naj še enkrat opozorim, naj starši, otroci in tudi 
vsi ostali udeleženci v prometu poskrbijo za varnost na, ob in 
v bližini cest. Otroci naj bodo oblečeni v žive barve, nosijo naj 
torbe z odsevniki – kresničkami, prvošolčke pa naj se opremi 
z rumenimi ruticami. Vas ostale udeležence v prometu pa po-
zivam k strpni in umirjeni udeležbi v prometu. Hitite počasi. 
Pazite na otroke!

Davorin Naglič, univ.dipl.inž.prom.
Savaprojekt d.d. Krško

ter njuna uveljavitev v med-
narodnem okolju. HSE bo v pri-
hodnjem obdobju sistematično 
pristopil k proučevanju razvo-
ja energetskih resursov na po-
dročju države kot tudi ostale 
problematike, ki je neposred-
no vezana na zagotavljanje 
varne in zanesljive oskrbe z 
električno energijo ter reševa-
nje okoljskih vidikov v poveza-
vi z najnovejšimi dognanji na 
področju evropske zakonoda-
je. Aktivnosti na tem podro-
čju bodo usmerjene predvsem 
v izdelavo strokovnih študij, 
sodelovanje s fakultetami ter 
informativno-izobraževalne 
kampanje, med katerimi se 
prva, vseslovenska kampanja o 
racionalni rabi energije, začne 
že jeseni. N.Č.

Generalni direktor 
HSE d.o.o. dr. Jože 
Zagožen med otvoritvijo 
Hidroelektrarne Boštanj 
maja letos
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Kako pogosto 
Brežičani obolevamo 
za rakom v primerjavi 
z drugimi v Sloveniji? 
Odgovor na to vprašanje bo dala raziskava, ki jo je lokalno partnerstvo Brežice preko sredstev za ne-
odvisne raziskave naročilo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Natančneje: raziskava bo podala oce-
no pojavljanja različnih vrst raka v občini Brežice, izpostavila bo najpomembnejše dejavnike tveganja 
za nastanek posameznih vrst raka, primerjala sedanje stanje v Brežicah z ostalo Slovenijo in izposta-
vila morebitne presežke pojavljanja posameznih vrst raka ter najznačilnejše dejavnike tveganja, ki te 
vrste raka povzročajo. Rezultati bodo predvidoma znani v začetku septembra 2006 in bodo tudi jav-
no predstavljeni. 

12. julija pa so bile v KS Globoko javno predstavljene ugotovitve v zvezi z domnevami o odlaganju ra-
dioaktivnih odpadkov v Dečnem selu. Obsežno dokumentacijo v zvezi z zapiranjem rudnika, ki jo je 
zbrala ARAO, sta  pregledala strokovnjaka za to področje: doc.dr. Franc Žerdin, univ. dipl. inž. rud., 
in Matjaž Cerovac, univ.dipl.inž.rud. in geotehnologije. Oba sta na predstavitvi povedala, da glede na 
dokumentacijo ni mogoče sklepati ali dokazati, da bi v jamske prostore Premogovnika Globoko v Deč-
nem selu kdorkoli in kadarkoli v času izvajanja raziskovalnih ali likvidacijskih del odlagal radioaktiv-
ne ali kakšne druge odpadke. 

Tudi Jože Kržan, tehnični direktor Rudnika Senovo, ki je pristojen za vzdrževanje in zapiranje rudni-
ka, je povedal, kar je  zapisal v pisni izjavi, in sicer, da na podlagi dostopne dokumentacije, ki jo je 
zapisniško prejel ob primopredaji poslov 25.4.1989, »ni zaslediti, da bi se v bivših raziskovalnih objek-
tih nahajališča lignita skladiščili radioaktivni odpadki.«

Krajan Globokega Franc Kranjc, 
v času izvajanja raziskav in nato 
zapiranja rovov v Dečnem selu 
zaposlen v Rudniku rjavega pre-
moga Senovo -Trbovlje, ki je bil 
imenovan za nadzor teh del, je 
podal pisno izjavo, ki je bila 
prebrana na javni predstavitvi. 
V izjavi pravi, da v letih od maja 
1985 do zaprtja rudnika novem-
bra 1988 v izgrajene in nato 
opuščene rudniške objekte niso 
bili odloženi nobeni odpadki. 

Med dokumentacijo, ki je jav-
nosti na vpogled v prostorih KS 
Globoko, so tudi izjave NEK in 
Instituta Jožef Stefan, kot edi-
nih možnih izvorov radioaktiv-
nih odpadkov, ter pristojnih 

upravnih organov: Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, sektorja za rudarstvo v Direktoratu za 
energijo ter Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Iz odgovorov vseh naštetih ustanov izha-
ja, da ni mogoče, da bi bili v Dečnem selu odloženi radioaktivni odpadki. 

Odgovori stroke prisotnih občanov niso zadovoljili, češ da so strokovnjaki do takšnih sklepov prišli na 
osnovi dokumentacije, ki jim je bila dana v proučevanje, ne pa na osnovi dejanskega stanja. Prepri-
čale jih niso niti izjave odgovornih in za nadzor pristojnih ljudi. Zahtevali so bolj otipljive, materialne 
dokaze s kraja samega, najraje kar odprtje rudnika in dostop za javnost. 

Na koncu predstavitve je bil sprejet sklep, da bo vodstveni odbor lokalnega partnerstva Brežice naj-
prej zagotovil analize vzorcev vode in sedimentov v bližini rudnika ter nato vrtanje dveh ali več vrtin 
in analizo odvzetih vzorcev vode in hribine. Ker je, kot je pokazala tudi razprava na predstavitvi, zau-
panje dela javnosti v ugotovitve nekaterih institucij in tudi stroke nizko, bo za verodostojnost izvede-
nih  raziskav ključnega pomena, da se za izvedbo analiz izbere organizacije, ki jim zaupajo krajani in 
stroka, ter da se za nadzor oblikuje odbor, v katerem bodo sodelovali predstavniki lokalnega partner-
stva Brežice, Civilne iniciative in ARAO. 

Stane Preskar, predsednik l.r.
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12. julija je bila v KS Globoko javna predstavitev 
ugotovitev v zvezi z domnevami o odlaganju radioaktivnih 
odpadkov v Dečnem selu.

Podbočje s posegi v prostor 
do urejene podobe
PODBOČJE - Slovesno je bilo 14. julija pod večer na trgu v Podbočju, kjer je bila ob 
prisotnosti lepega števila obiskovalcev in domačinov podpisana pogodba za regulaci-
jo potoka Sušica in izgradnjo treh mostov. Investicije v višini 190 milijonov tolarjev 
so kajpak najbolj veseli Podbočjani, saj bo prispevala k večji urejenosti kraja, po be-
sedah predsednika sveta KS Podbočje Ivana Urbanča pa tudi k mirnejšemu spanju do-
mačinov v obdobju, ko so vode v porastu, saj naj bi bila verjetnost, da bi se potok 
Sušica po regulaciji struge razlil, veliko manjša.

Aktivnosti za izvedbo navede-
ne investicije segajo že v leto 
1992, ko je bil narejen uredit-
veni načrt Podbočja, ki je bil v 
dokončni obliki sprejet pet let 
kasneje. Leta 2001 se je z iz-
delavo projektne dokumenta-
cije za regulacijo potoka Sušica 
vključilo še Ministrstvo za oko-
lje in prostor, ki je leta 2003  
investicijo, ki bo potekala v 
treh fazah,  uvrstilo v držav-
ni proračun oziroma v pro-
gram sofinanciranja minis-
trstva za okolje in prostor. 
Z deli na regulaciji potoka, 
kar bo financiralo okoljsko 
ministrstvo, in z izgradnjo 
treh mostov v prvi fazi in 
v drugi fazi še dveh, za ka-
tera bo zagotovila sredstva 
Občina Krško, pa bo obno-
va stekla v mesecu septem-
bru. Pogodbo o začetku del 
so slavnostno podpisali (na 
sliki od leve proti desni): 

predstavnik ministrstva za oko-
lje in prostor, direktor družbe 
Nivo Celje Danilo Senič v imenu 
izvajalca del, krški župan Franc 
Bogovič in predsednik KS Pod-
bočje Ivan Urbanč. Podbočjani 
ali po domače Križevci so pod-
pis pogodbe pospremili s kultur-
nim in zabavnim programom, ki 

so ga izvajali Koledniki iz Buše-
če vasi in domača zasedba Mla-
di harmonikarji, za “likof” pa 
sta domačina Mihaela Dornik in 
Jože Zupančič razrezala še ve-
liko torto.

Bojana Mavsar

Lokalno partnerstvo v občini 
Krško sprejelo program 
svojega delovanja 
V okviru uresničevanja lokalnega partnerstva v občini Krško je v torek, 18. julija, 
v prostorih NEK potekal prvi skupni sestanek članov vseh petih tematskih odbo-
rov. Udeležilo se ga je 55 članov lokalnega partnerstva. Na skupnem sestanku so 
sprejeli »Program delovanja lokalnega partnerstva v Občini Krško«. 
Gre za temeljni dokument, ki opredeljuje načela delovanja in oblike organizi-
ranosti, na podlagi katerih se bo v prihodnje izvajalo lokalno partnerstvo. Člani 
partnerstva so se strinjali, da je program zasnovan kot rastoči dokument, ki se bo 
v času delovanja lokalnega partnerstva na podlagi dogovorov, pridobljenih izku-
šenj in spoznanj njegovih članov nenehno dopolnjeval in izboljševal.

Člani lokalnega partnerstva so na prvem skupnem sestanku vseh tematskih odborov živahno raz-
pravljali predvsem o področju delovanja, trajanju in namenu lokalnega partnerstva ter o neka-
terih konkretnih interesih lokalne skupnosti. Skozi razpravo so med drugim prišli tudi do skupnih 
rešitev glede članstva v posameznih odborih, sestave koordinacijskega odbora ter obveščanja jav-
nosti o morebitnih različnih mnenjih, ki jih bodo med delovanjem lokalnega partnerstva zavzema-
li njegovi člani.

Opredelitev partnerjev v lokalnem partnerstvu in sestava koordinacijskega odbora
Člani lokalnega partnerstva so na skupnem sestanku sprejeli opredelitev, da so partnerji v lokal-
nem partnerstvu:
• vključena javnost iz Občine Krško, ki je izrazila voljo, da neposredno ali posredno sodeluje v lo-

kalnem partnerstvu,
• Republika Slovenija kot investitor oz. ARAO kot zastopnik investitorja,
• lokalni oblastveni organi v Občini Krško in strokovne službe občinske uprave.

Velik del razprave so člani namenili tudi sestavi koordinacijskega odbora, katerega naloge so 
predvsem usklajevanje dela tematskih odborov, zbiranje in po potrebi usklajevanje stališč, skrb 
za pretok informacij med tematskimi odbori in najširšo javnostjo, organizacija tematskih srečanj, 
usklajevanje in potrjevanje finančnega načrta delovanja lokalnega partnerstva ter sklicevanje 
zbora članov tematskih odborov.

Koordinacijski odbor se bo tako skladno s sprejetim »Programom delovanja lokalnega partnerstva« 
sestajal vsaj dva- do trikrat letno, sestavljali pa ga bodo: 
• po 1 predstavnik vsakega tematskega odbora (ki ni hkrati predstavnik ARAO ali Občine Krško),
• 2 predstavnika Občine Krško,
• 2 predstavnika Občinskega sveta občine Krško,
• po 1 predstavnik svetov KS, ki mejijo na potencialno lokacijo (to so KS mesta Krško, KS Lesko-

vec, KS Krško Polje, KS Dolenja vas),
• 2 predstavnika ARAO.

Odprto članstvo in transparentno zastopanje interesov
Kot je »Program delovanja lokalnega partnerstva v občini Krško« rastoči dokument, ki ga bodo 
njegovi člani skozi delovanje v partnerstvu nenehno dopolnjevali in izboljševali, je tudi članstvo 
v posameznih tematskih odborih povsem odprto. Posamezniki so lahko člani enega ali hkrati več 
tematskih odborov, v katere so se lahko včlanili ob ustanovitvi odbora ali kadar koli kasneje. Raz-
pravljavci na skupnem sestanku vseh tematskih odborov so se zato strinjali, da je pomembna opre-
delitev v programu, da so tematski odbori odprti za vključevanje novih članov. 
Hkrati so odločili, da se mora vsak član tematskega odbora na začetku dela v posameznem odbo-
ru predstaviti in jasno opredeliti, katero javnost zastopa v lokalnem partnerstvu (torej prebival-
ce Krškega, ARAO ali Občino Kr-
ško kot lokalni oblastveni organ 
oziroma njene strokovne služ-
be). Prav transparentnost, od-
prtost in poštenost so namreč 
med ključnimi načeli sodelova-
nja v lokalnem partnerstvu.
Člani lokalnega partnerstva so se odločili, da morajo biti v vsakem tematskem odboru zastopani 
vsi trije partnerji lokalnega partnerstva (torej prebivalci, ARAO in Občina Krško). Le tako bo mo-
goče uresničevati tudi načelo enakopravnosti partnerjev in s tem povezano spoštovanje drugač-
nega mnenja.
Soglasno sprejemanje odločitev je v praksi le težko dosegljiv ideal. Zato so se člani lokalnega part-
nerstva odločili, da se v primeru različnih (to je nasprotujočih) mnenj ta različna mnenja in argu-
menti zanje zabeležijo, hkrati pa je poskrbljeno tudi za obveščanje najširše javnosti o teh različ-
nih mnenjih. 

Kako naprej? Predvidene jesenske aktivnosti lokalnega partnerstva…
Tretji krog delavnic in z njimi povezanih dogodkov, kot so predavanja, predstavitve in izobraževa-
nja, se bo po posameznih tematskih odborih nadaljeval predvidoma od meseca septembra naprej. 
Program izobraževalnih in informativnih dogodkov bodo glede na svoje interese, vprašanja in di-
leme predvideli posamezni tematski odbori. Čimprej v jeseni bo organizirana tudi prva, ustanov-
na seja koordinacijskega odbora. 
Člani lokalnega partnerstva so na skupnem sestanku med drugim sklenili tudi, da bo naslednje skup-
no srečanje članov vseh tematskih odborov organizirano najkasneje do konca letošnjega leta.

S »Programom delovanja lokalnega partnerstva v občini Krško« so se na četrtkovi seji seznanili tudi 
svetniki občinskega sveta in podprili sprejeti program in predvidene nadaljnje aktivnosti.

Dobrodošli predlogi in komentarji! 
Prek spletnih strani lokalnega partnerstva www.partnerstvo.si (klik na Kontakt, kjer najdete e-
naslov tajništva) oziroma na fizični naslov tajništva lokalnega partnerstva (ga. Klavdija Žibert, 
tel. 07 49 81 287, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško), lahko obstoječi in bodoči 
člani lokalnega partnerstva tudi čez poletje pošiljajo komentarje in predloge glede vsebine in 
oblike prihodnjih aktivnosti lokalnega partnerstva. Glede na temo posameznega predloga ali 
komentarja jih bo tajništvo lokalnega partnerstva posredovalo ustreznemu tematskemu odbo-
ru, ki  bo z aktivnostmi nadaljeval predvidoma od meseca septembra naprej.

Več informacij o lokalnem partnerstvu, skupaj s Progra-
mom delovanja in zapisnikom skupnega sestanka vseh te-
matskih odborov, ki je potekal 18. julija 2006, lahko naj-

Prva seja nadzornikov GEN energije
KRŠKO – V ponedeljek so se na prvi seji sestali novoimenovani člani nadzornega sveta družbe 
GEN energija, d. o. o., ki jih je 6. julija imenovala Vlada RS. Člani nadzornega sveta dr. Igor 
Šalamun, mag. Ljubo Fabjan, Ivan Molan, Danilo Marin in mag. Miran Stanko so za predsedni-
ka izvolili dr. Igorja Šalamuna, direktorja Direktorata za energijo pri ministrstvu za gospodar-
stvo, za njegovega namestnika pa mag. Mirana Stanka. Nadzorni svet se je seznanil tudi z raz-
vojem družbe ter pregledal informacijo o polletnem poslovanju in ob tem ugotovil, da družba 
GEN energija, d.o.o. posluje v skladu s poslovnim načrtom. 
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Otroško mesto „Direndaj“
KOSTANJEVICA NA KRKI - Od 
10. do 14. julija je v prijet-
nem ambientu kostanjeviškega 
grajskega dvorišča pod mogoč-
nimi krošnjami starodavnih lip 
potekala otroška kiparska de-
lavnica na temo „otroško me-
sto“ in skupini desetih otrok 
omogočila sprostitev njihove 

ustvarjalnosti. Ob našem obis-
ku so liki, za katere so si pred-
stavljali, da so mesto, so do-
bivali končno obliko. Otroci, ki 
so se vsak dan za nekaj ur vra-

čali h kiparskemu snovanju, so 
ga poimenovali „Direndaj“.

Helena Rožman je kustosi-
nja pedagoginja v kostanjevi-
ški Galeriji Božidarja Jakca in 
v galeriji vodi pedagoško de-
javnost. „Že pred dvema le-
toma smo se odločili, da bi v 

počitniškem času pripravili še 
en program, zasnovan mal-
ce drugače kot naše običajne 
delavnice, ki potekajo enkrat 
mesečno. Delavnica je prilago-
jena otrokom, njihovim zmož-
nostim in hotenjem, zato smo 
temo skrbno izbrali,“ je pojas-
nila Rožmanova.

Kiparsko delavnico je vodila 
akademska kiparka Urša To-
man Drinovec, ki je bila tako 
s skupino kot z materiali zelo 
zadovoljna:  „Otroci so se ču-
dovito ujeli, material jim zelo 
ustreza, dobili smo mizarske 
odpadke in na voljo imamo res 
veliko izbiro raznih oblik in ve-
likosti. Vsak izmed udeležen-
cev je vklopil svojo domišlji-
jo, tako nastaja zares čudovito 
mesto, ki so ga sami poimeno-
vali, čeprav so zelo pridni in 
tukaj sploh ni nikakršnega di-
rendaja,“ je Toman Drinovče-
va razložila, kako je potekalo 
kiparsko ustvarjanje.

Otroško mesto Direndaj je res-
nično oživelo v lipovi senci ob 
grajskih zidovih in tudi njiho-
vim staršem ter ostalim ob-
iskovalcem ponudilo ob vseh 
stolpičih, ograjah, poteh ali 
zgradbah v živopisanih barvnih 
paletah pravo pašo za oči. 

Marija Kalčič Mirtič

Helena Rožman

Otroci med ustvarjanjem

Dejan Petakovič, član RD Brestanica-Krško

„Cilj sem že dosegel!“
KRŠKO – Mladi Krčan Dejan Petakovič potuje s sloven-
sko mladinsko državno reprezentanco v mesecu sep-
tembru na ribiško olimpijado na Portugalsko, saj je 
uspel v kvalifikacijah in si s tem uresničil največje 
mladostne sanje. Naslednje leto pa bo poskušal pose-
či še po naslovu državnega prvaka.

Dušan Vučajnk

Dejan Petakovič pred ribiško tekmo

Ribiška družina Brestanica-Krško 
praznuje letos 60-letnico delo-
vanja in njeni člani že od začet-
kov tekmujejo in tudi organizi-
rajo tekmovanja, kar je ena od 
dejavnosti ribiških družin. Osta-
le dejavnosti, ki so prav tako 
zelo pomembne, pa so vzre-
ja rib ter vzdrževanje življenja 
v vodi in ob njej, saj imajo pri 
njih naravovarstvene aktivno-
sti eno najpomembnejših vlog. 
Tudi zato organizirajo vsakolet-
ne čistilne akcije. V upravljanju 
imajo t.im. revir reke Save, ki 
zajema reko s pritoki na območ-
ju od Blance do Turškega broda 
(pri NEK) ter ribnike na tem po-
dročju.

V družino je včlanjenih 180 čla-
nov, povprečna starost ribičev 
pa je 50 let. Samofinancirajo 
se iz članarine in športno-turi-
stičnega ribolova s prodajo ribo-
lovnih kart. So lastniki ribnikov 
Mačkovci pri Brestanici in v nji-
hovi lasti je tudi dom, ki pa ga 
dajejo v najem, saj sami ne mo-
rejo vzdrževati takega objekta. 
Največja gonilna sila, ki se raz-
daja za vse, kar je povezano z ri-
bištvom, je Dušan Vučajnk, tudi 
sam zelo uspešen dolgoletni tek-
movalec v športnem ribištvu.

Vučajnk nam pove, da je sedaj v 
pripravi nov zakon o sladkovod-
nem ribištvu, pri katerem so ak-
tivni in tvorno sodelujejo v pri-
pravi osnutkov in so pri svojih 
predlogih tudi zelo uspešni. Za-
čel bo veljati drugo leto in pred-
videva kar precej novosti, naj-
večja sprememba je koncesija, 
ki bo podeljena za upravljanje 
z vodami. Vode so bile do sedaj 
brezplačne, sedaj pa bo zanje 
potrebno plačevati. Upajo, da 
bodo z novo zakonodajo zmogli 
vse obveznosti. Zakon bo naredil 
dosti reda, kar je tudi prav, če-
prav je že jasno, da veliko ribi-
ških družin tega bremena ne bo 
zmoglo. Ugotavljajo pa še, da z 
volonterskim delom v bodoče ne 
bo mogoče nadaljevati, pač pa 
bo potrebno preiti v profesio-
nalizem.

Veliko si prizadevajo za pridobi-
vanje podmladka. Mlade redno 
pošiljajo na enotedenske repu-
bliške tabore, zadnji se je od-
vijal konec letošnjega junija v 
Kostanjevici na Krki. Poleg mla-
dinske sekcije, ki vključuje ri-
biče od 14. do 21. leta, imajo 
še pionirsko, žensko in člansko 
ter po tekmovalni plati spada-
jo v državno A ligo. Na svetovnih 
prvenstvih pa so kot člani, vod-
je ali trenerji prisotni že od leta 
1980. Sedaj pa jim je uspelo še z 
mladinci, kamor se je uvrstil nji-
hov član Dejan Petakovič, ki je 
po besedah Vučajnka perspekti-
ven fant, ki se je podal na pot ri-
bičije in že več let uspešno tek-
muje na državnih tekmovanjih, 
zato je bilo samo vprašanje 
časa, kdaj se mu bo uspelo uvr-
stiti v državno reprezentanco.

Dejan Petakovič je srednješolec, 
ki obiskuje krško srednjo šolo in 
ima 17 let, ribič pa  je od svoje-

Grand rock Sevnica 2006

Največji rock žur v Posavju
SEVNICA - Največji rock festival v Posavju se bo tudi letos dogajal v idilični okolici 
sevniškega gradu. Vodja projekta Matej Leskovšek nam že peto leto zapored ob-
ljublja nepozaben avgustovski vikend, ki bo zadovoljil vse ljubitelje rocka in osta-
le alternativne glasbe.

V letošnjem poletju se obeta 
že peti Grand rock Sevnica. 
So organizacijske niti še ved-
no v rokah Mladinskega sveta 
Občine Sevnica?
Da, organizator še vedno osta-
ja Mladinski svet Občine Sevni-
ce, temu pa se je letos pridru-
žil še Študentski klub Sevnica.

Grand rock Sevnica se je po-
navadi odvijal predzadnji vi-
kend v avgustu. Letos pa ste 
s festivalom pohiteli... Vas ne 
skrbi, da bodo prvi avgustov-
ski vikend mnogi izkoristili za 
dopust?
Če bo tako, upamo, da bodo 
delček dopusta preživeli pri nas. 
Predzadnji vikend smo zamenja-
li s prvim vikendom v avgustu 
predvsem zaradi vremena. Lani 
je ravno v sobotni noči festiva-
la divjalo neurje, tako da nis-
mo mogli izpeljati festivala čis-
to do konca. Menimo, da je več 
možnosti za lepo vreme na za-
četku avgusta, hkrati pa upamo, 
da dopustniški čas ne bo preveč 
vplival na obisk festivala. 

Tudi letošnji Grand rock po-
nuja okusen glasbeni zalogaj, 
predvsem izstopa skupina Lai-
bach, ki se bo občinstvu pred-

stavila v soboto.
Za Laibach smo se odločili 
zato, ker je ena najboljših sku-
pin v Sloveniji, poleg tega pa 
je član zasedbe tudi Brežičan 
Nikola Sekulović. Glede na to, 
da skupina Laibach sploh še ni 
igrala v Posavju, se obeta res 
enkraten dogodek, ki daje še 
toliko večji pomen festivalu 
Grand rock. Izpostaviti velja 
tudi francosko zasedbo Kafka, 
ki je se je najbolje odrezala 
na pariškem glasbenem nate-
čaju, kjer se je za zmago po-
tegovalo šestdeset skupin iz 
celotne Francije. Gre za eks-
perimentalno post rock zased-
bo, ki me je s svojim nastopom 
prepričala na francoskem glas-
benem festivalu. S to zasedbo 
bo na Grand rock prišla tudi 
skupina francoske nacionalne 
televizije, ki bo posnela re-
portažo. Sicer pa se bodo so-
botnemu občinstvu predstavile 
še primorska zasedba Tide, ki 
se zadnje leto pojavlja na vseh 
večjih slovenskih festivalih in 
koncertih, posavski mladi up 
The Lift, Žurdov iz Šentjurja 
ter Ad libitum iz Krškega.

Katere skupine pa bodo za-
znamovale petkov večer?

Zelo smo veseli, da so se naše-
mu povabilu odzvali Elvis Jack-
son, saj letos niso veliko igrali, 
njihov koncertni premor pa bo 
trajal verjetno do oktobra ozi-
roma novembra. V petkovem 
večeru bodo igrali tudi Dan D, 
Srečna mladina in zasedba Da 
Phenomena. Slednjo sestav-
ljajo člani Magnificove skupi-
ne Turbolenca. S punkom bodo 
večer začinili Stranci, na odru 
pa se bodo znašli tudi člani za-
sedbe Non (bivši Ksiht).

Kaj vse se bo na Grand rocku 
dogajalo poleg koncertov?  
Tudi letos bodo občinstvo nav-
duševali bruhalci ognja, dogo-
varjamo pa se tudi za nastop 
žonglerjev. Na naše povabilo 
so se ponovno odzvali člani MC 
Firestarters Slovenia, ki bodo 
postavili na ogled svoje jekle-
ne konjičke. Na Grand rocku 
pa bo tudi letos poskrbljeno za 
brezplačno kampiranje v graj-
skem parku. 

Ali bodo vstopnice tudi v 
predprodaji?
Vstopnice se lahko kupijo pre-
ko spleta na www.eventim.si, 
sicer pa se bodo po enaki ceni 
prodajale na dan koncerta 

na samem prizorišču dogaja-
nja. Cena enodnevne vstopni-
ce je 2.000,00 SIT, za dvodnev-
no pa je treba odšteti 3.000,00 
SIT. Glede na ceno vstopnice je 
Grand rock verjetno najugod-
nejši festival pri nas. Lahko bi 
rekli »za malo denarja veliko 
muzike«.

Organizacija takšnega festi-
vala predstavlja tudi velik fi-
nančni izziv. Kdo vam nudi fi-
nančno podporo?
Glavni sponzorji ostajajo isti: 
HSE Skupni podvig, Ljubljan-
ska banka in Občina Sevnica. 
Na pozitiven odziv smo nale-
teli tudi pri nekaterih časopi-
sih, kjer velja izpostaviti Mla-
dino. V sodelovanju z Mladino 
pripravljamo v času festivala 
razstavo Sto legendarnih Mladi-
ninih naslovnic. Ta razstava je 
pred časom že potovala po Slo-
veniji, znova pa jo bomo obu-
dili na sevniškem gradu. 

Tanja Grabrijan 

Matej Leskovšek

ga petega leta. Ko je imel deset 
let,  je postal član Ribiške dru-
žine Kostanjevica na Krki, sedaj 
pa je član mladinske ekipe Ribi-
ške družine Brestanica-Krško.

Čeprav so počitnice in vroči-
na pritiska tudi v senci, Dejan 
vseeno vestno trenira, večino-
ma sam, ko se popoldan poda na 
brestaniške ribnike, opremljen z 
ribiškim stolom, palico ter hra-
no za ribe, ki jih je vedno po-
trebno hraniti, za kar je potreb-
na posebna hrana, čeprav ribe 
rade jedo tudi kruh. Hrani jih pa 
zato, da se zberejo na določe-
no mesto, potem je večja mož-
nost za dober ulov, pravi. Seve-
da pa ima s seboj tudi vabe za 
ribe. Lovi na kostne črve, gliste 
ali mehko, sladko koruzo. Gliste 
vzgoji sam na gnoju, ostalo pa 
nakupi v trgovini za ribolov. 

Ribe, ki jih gojijo v ribnikih, so 
krap, babuška, ploščič, rdečeo-
ka in rdečerepka. Te, po Dejano-
vih besedah, najbolj prijemajo, 
treba pa je imeti srečo, če se na 
trnek obesi amur. Največja riba, 
ki jo tudi najraje lovi, je krap. 
Njegove mere in teža so od 20 
cm  pa tja do 20 kg, medtem ko 
je rdečerepka težka največ pol 
kilograma. Ker je rad v spremi-
njajoči se naravi, mu je najljub-
še tekmovati na reki, ker je tam 
tudi več vrst rib. Rečne ribe so 
platnica, podust, mrena, klen, 
tudi krapi, nikakor pa ni dovo-
ljeno med tekmo v mrežo dajati 
roparic, kot so ščuka, som, pos-
trv, sulec.

Njegova spremljevalka v ribolo-

vu pa je seveda ribiška palica, 
ki je dolga 11,5 m in ji pravijo 
»štek«.  Pri tekmovanju je dovo-
ljeno loviti ribe nad 5 cm dolži-
ne. Zmaga tisti, ki ulovi največ-
jo skupno težo. Ribe do konca 
tekme držijo potopljene v vodo 
v mreži, ko je konec, jih steh-
tajo in izpustijo nazaj v njihovo 
okolje. Lovijo na t.i. štantih, ki 
so dolgi po deset metrov, ne gle-
de, kje se lovi, ali v reki ali na 
ribniku. Tekma traja tri ure, do 
dve uri pred tekmo so priprave. 
Pet minut prej pa začnejo ribe 
hraniti.

Dejan Petakovič se je letos ude-
ležil že desetih tekem v okvi-
ru ribiške družine, mladinske-
ga tekmovanja Zveze ribiških 
družin Novo mesto, kjer je bil  
med prvimi petimi, da se je lah-
ko uvrstil na državno. Tam je bil 
najbolj zadovoljen, ker mu je 
uspel preboj med prvih deset, 
ki šteje za kvalifikacije na sveto-
vno prvenstvo. Skupno je bil na 
kvalifikacijah nato drugi. Tako 
v septembru potuje še s petimi 
člani na Portugalsko.

Ker ne ve, kako je na takem pr-
venstvu, tudi ne bo izpilil kakš-
ne posebne strategije, pač pa bo 
treniral kot doslej. Upa, da se bo 
uvrstil med 30 tekmovalcev. Ka-
kor pravi, je že dosegel cilj, ki si 
ga je zastavil in si izpolnil tiho 
željo. V prihodnje pa namera-
va še poseči v sam slovenski vrh 
in drugo leto postati tudi držav-
ni prvak.

Marija Kalčič Mirtič
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Počitniška skupnost Krško

30 let Turističnega 
naselja Bučanje v Nerezinah

Iz uredništva smo obiskali TN Bučanje v tako rekoč naj-
višji sezoni, ko imajo zasedene vse kapacitete, in lahko 
bi rekli, da se še zazna utrip tistih časov, ko smo masov-
no letovali v »naših« Nerezinah. 

Glavna plaža je polna, sliši se vrvež in smeh otrok, sen-
ca borovcev je še vedno privlačna in vabi k poležavanju. 
Plesišče je še vedno tam, ob njem stoji bazen. Opazili 
smo tuše s sladko vodo, peščeno plažo, pot nas je zanes-
la tudi na otok, kjer najdejo svoj prostor tudi bolj k na-
ravi orientirani ljudje. Opažamo, da je še vedno možno 
spustiti čoln v vodo, urejeni so tudi privezi na bližnjem 
pomolu, še posebej pa smo veseli, da so se obnovila in 
tudi na novo zgradila športna igrišča (košarkaško igriš-
če, igrišče za odbojko na mivki, tenis igrišča). Malo viš-
je je neprecenljivi borov gozdiček z bifejem. Še vedno je 
možno kupiti slovenski časopis v kiosku, ki ponuja tudi 
mnogo drugih poletnih stvari, v naselju je tudi trgovina z 
živili. Na voljo pa je tudi restavracija s pestro ponudbo. 
Ulice so čiste, polne cve-
točih oleandrov in dišečih 
borovcev, ponoči osvetlje-
ne z ulično razsvetljavo. 
Opažamo pa tudi rezultate 
lastninjenja, saj so neka-
tere hišice postale prave 
poletne haciende. Recep-
cija je klimatizirana, tam 
je možen dostop do inter-
neta, še vedno pa si lahko 
vsakdo izposodi knjigo za 
počitniško branje. 
Naselje je še vedno lepo in 
živahno, zavetje za vse, 
ki so si prišli nabrat no-
vih moči. 

Počitniška skupnost Krško je drugo ime za delavski turizem, naselje 
Bučanje pri Nerezinah na Lošinju pa vrhunec njenih tovrstnih uresni-
čenih prizadevanj, temelječih na dvajsetletnih izkušnjah iz Materade 
pri Poreču. Prizadevanj za prijeten in zdravilen oddih zaposlenih obča-
nov, živečih v ekološko degradiranih bivalnih pogojih industrializiranih 
okolij brez kakršne koli tradicije organiziranega oddiha.
Kakor koli sukamo zadeve, je s projektom delavskega turizma neloč-
ljivo povezano ime Milana Štajnerja: vizionarja, stratega, operativca 
in organizatorja PSK-ja, ki ji je tudi načeloval. Delavsko počitniško le-
tovišče Bučanje je njegovo avtorsko delo, obogateno in oplemeniteno 
z mnogoterimi prispevki somišljenikov. Desetine, stotine, tisoče jih je 
bilo in jih še je: od strokovnjakov do dobronamernih in požrtvovalnih 
amaterjev - prvobitnih gostov. V takih pogojih ni bilo druge možnosti: 
morda upravičeno skepso na začetku je zamenjal neustavljivi entuzi-
azem vseh, ki so hitro dojeli veličino in plemenitost pogumno zastav-
ljenega projekta delavskega dopustovanja na lokalnem nivoju občine 
Krško, ki se je v nadaljevanju razširil na širši prostor. Danes samou-
mevne življenjske navade v zvezi s počitkom takrat to še zdaleč niso 
bile. Orala se je ledina, na resnično zavidljivi ravni.

Trideset let, lahko pa rečemo 
tudi petdeset, ni kratko razdob-
je, treba jih je bilo preživeti. In 
to z ohranjeno vero v prihodnost. 
Počitniški skupnosti Krško v Bu-
čanju to uspeva, ker je vrašče-
na v svoje okolje kot promotor 
pozitivnih razvojnih teženj, ker 
ima desetletja zveste goste, ker 
je korekten partner, ker se niko-
li ni odrekla svojim koreninam, iz 
katerih še vedno črpa navdih za 
svojo prihodnost, ker ne naseda 
dnevno-političnim ekonomskim 
modnim muham, ker spoštuje 
denar, ni pa njegov suženj.
Naselje Bučanje danes: opazne 
so spremembe, razlike med bi-
valnimi enotami očitnejše. O razvoju gre beseda, o obnovah, o prila-
goditvah sodobnim standardom bivanja. To obdobje je nekje na sredi 
svoje poti in ko bo tudi ta čas za nami, bodo objekti spet enotnejše-
ga videza in glede zagotavljanja pogojev bivanja spet bolj primerlji-
vi. In v izogib nepotrebnim dilemam: nikoli v tem naselju ne bodo do-
minirali zasebniki – fizične osebe, kot tudi sedaj še zdaleč ne, saj je 
naselje Bučanje skreirano in izvedeno za potrebe prvobitnih struktur 
lastnikov in gostov, ki edine lahko v popolnosti užijejo vse dobro tega 
enkratnega ambienta. Ti dve strukturi gostov sta preprosto nezdruž-
ljivi, zato se morajo prvi brezpogojno podrediti izvorni večinski popu-
laciji, če se jim po naključju vendarle zgodi Bučanje. Tako je sedaj, 
tako bo v bodoče. 
Naselje Bučanje čez novih trideset let, lahko pa rečemo tudi petde-
set: dogajalo se bo ponovno leto 1988 – zabeležen bo rekorden obisk 
gostov: 162.000 prenočitev. Mali Lošinj in Krško bosta pobratena. V Po-
čitniški skupnosti Krško pa bomo še naprej ohranjali in vzpodbujali de-
lavski turizem na načelih iz pionirskih  časov.

Mirko Štajner,
direktor Počitniške skupnosti Krško

Milan Štajner, organizator 
PSK-ja in kreator 
Turističnega naselja 
Bučanje

Osrčje naselja Bučanje - zaliv Bučanje, foto: Sergio Gobbo

Marjana Rifelj, zaposlena v Krki: V Bučanje hodimo že 25 let. 
Če bi primerjala leta nazaj in sedanje stanje, je okolica lepše 
urejena, hišice udobnejše, vendar imam hkrati tudi občutek, da 
je bilo včasih čutiti več harmonije. Tudi veseljačenja je bilo po-
noči slišati več kot sedaj, ko je v naselju vzpostavljeno več disci-
pline.  Pogosto smo lahko letovali tu, ker sem zaposlena v tovar-
ni zdravil Krka in mož v Labodu. 

Milan Rifelj, zaposlen v Labodu: Jaz toliko bistvenih sprememb 
ne vidim, vsekakor pa so bili borovci manjši od hiš, sedaj pa že 
ni več videti hiš. Zelo všeč mi je rekreacija s Stanetom Iskro, kar 
nedvomno obogati ponudbo. Večerni program z nastopajočimi an-
sambli je prisoten skozi vsa leta, enkrat z boljšo, drugič s slabšo 
glasbeno izvedbo nastopajočih. Zato bistvenih razlik v primerjavi 
s preteklimi leti ne opazim: tehnična izvedba je enaka, plin dobiš 
in tudi servis, v kolikor se kaj pokvari. Bistvena in že na pogled 
vidna razlika pa je med močnejšimi in nekoliko slabše poslujoči-
mi podjetji ter prisotnim zasebnim kapitalom. 
Prav pa je, da se na tem mestu spomnim našega pokojnega dol-
goletnega direktorja Zdravka Petana, ki je tudi dal svoj doprinos 
k razvoju tega naselja.

Andrej Zupančič, direktor kr-
ške izpostave AJPES-a
S PSK-jem sem se spoznal že kot 
otrok, ko smo s starši hodili še v 
Poreč – Materado in seveda po-
tem, ko se je vse to preselilo v 
Bučanje. Bil sem reden gost na-
selja Bučanje, nisem letoval vsa-
ko leto, lahko pa rečem, da več 
kot polovico let njegovega ob-
stoja, in vedno sem bil zelo za-
dovoljen. 
Pred časom smo imeli še svojo 
hiško in garsonjero, nekdanji SDK, potem APP, zdaj so te institucije 
državne in ni več teh možnosti. Se pa še vedno najde kakšna dru-
ga možnost za letovanje.  
Zelo mi je všeč in zelo primerno za družinske dopuste, še posebej 
za otroke. Kraj je miren, morje je odlično, klima na Lošinju naj-
lepša, najboljša. Nastanitveno udobje je sicer različno, v nekate-
rih hiškah je boljše, v drugih malo manj, vendar je v osnovi vseka-
kor zagotovljeno, da ima človek vse, kar rabi na dopustu. Tudi kar 
se same organizacije čiščenja tiče, se odpadki redno odnašajo. Za-
gotovljeno je vse, kar človek potrebuje, zato bom še naprej leto-
val v Bučanju.

Jožica Novšak, zaposlena v Lisci
V Nerezine prihajamo od leta 1977, ko je bilo naselje pravza-
prav še delovišče in smo tedaj poprijeli za delo in med dopu-
stom betonirali stopnice, pa dostope do morja, prostor na plaži 
in podobno. Podoba naselja se je spreminjala na bolje praktič-
no iz leto v leto. Ko sem bila prvič v Bučanju, sem bila tu s svo-
jimi starši, nato s svojim fantom, ki je postal moj mož in tako 
smo letovali tu že z družino. Prihajamo za 10-dnevni termin in 
moram reči, da smo sicer kakšno leto šli letovat tudi drugam, 
vendar se vedno radi vračamo in odkar je naš predel očiščen, je 
še toliko lepše, tako da tudi hčerki izredno radi prihajata sem. 

Darko Anžiček iz Krškega, 
zaposlen na Občini Krško
Ko se spominjam začetkov, 
moram reči, da je v naselju 
sedaj predvsem bolj zeleno,  
saj je bivanje med temi dre-
vesi bolj zanimivo in prijetno. 
Kar se tiče ljudi, se je tudi 
precej spremenilo, saj se je 
vse začelo s Krčani in Počit-
niško skupnostjo Krško, ki je 
bila iniciator, da se je to nase-
lje tukaj sploh zgradilo. Sedaj 
pa je kar veliko ocen, da je 
postalo naselje Slovenija v malem, ki ni več Krško ali Posavje. 
Urejenost naselja je bila v redu tako v preteklosti kot je sedaj, 
razlika je, da so bili prej družbeni objekti bolj enotni in da se je 
sedaj z zasebniki ta podoba spremenila, ker so si ti nekako hi-
ške vsak po svoje uredili in se eni z razširitvijo povsem približa-
li območju druge. Ne vem, kako bo v bodoče, a to področje bi 
bilo potrebno po mojem mnenju nekako urediti. 

Redne letovalce smo povprašali o vtisih

Mnogim se zdi, da TN Bučanje oziroma nam bolj znane 
Nerezine obstajajo že zelo dolgo, in res lahko povemo, 
da je 15. julija letos minilo veličastnih 30 let od letova-
nja prvega gosta v tem turističnem naselju na otoku Lo-
šinju. 

Jani Šerjak iz Sevnice, last-
nik apartmaja
Naj povem, kako sem sploh 
prišel do te lokacije oz. 
kako sem se odločil za nakup 
apartmaja. Vse skupaj je bilo 
več ali manj splet naključij, 
da sem bil med prvimi kup-
ci apartmaja v naselju, ki je 
šel v prodajo preko licitaci-
je. Midva s soprogo, tedaj mi 
je bila še dekle, sva eno leto 
obiskala Nerezine oz. to nase-

lje, kjer so letovali moji starši in sestra. Ko sem prvič prišel sem, 
se mi je res zdelo, da je to na koncu sveta in mi pravzaprav sploh 
ni bilo všeč. Tako sem bil leta 1986 prvič v naselju, a že v nasled-
njem letu se je situacija spremenila, saj sva s soprogo že imela 
naraščaj in da ne rečem, da je bilo naselje pravzaprav idealno za 
vožnjo vozička iz enega konca naselja na drugi konec.

Glavna plaža, foto: Sergio Gobbo

Biserka Simčič, vodja 
splošne službe v Bolnišni-
ci Novo mesto
Prvič smo bili tukaj pred pri-
bližno dvajsetimi leti, ko 
sem do pred tremi leti le-
tovala v apartmajih svojega 
delodajalca, to je Bolnišnice 
Novo mesto. Sedaj letujem v 
svojem apartmaju. Moram 
reči, da mi je bilo to nase-
lje že pred dvajsetimi leti 
zelo všeč. Ker so se tu do-
bro počutili tudi moji otro-
ci, predvsem smo tu čutili 
neko posebno varnost, ure-

jenost, smo se pač trudili, da bi tudi sami postali lastniki, eno-
stavno zato, ker imamo vsi radi morje. Ne glede na to, da smo 
letovali tudi v drugih naseljih, predvsem smo jadrali in pozna-
mo več ali manj kar precej jadranske obale in otokov, nas je 
Lošinj prepričal, da je tukaj vseeno najlepše, lahko rečem, da 
prav zaradi tega naselja.

Foto: Sergio Gobbo

Mirko in Štefka Štajner: vodji PSK-ja danes in nekoč 

30 LET TN BUČANJE POČITNIŠKE SKUPNOSTI KRŠKO
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Povedali so nam, spominjajo se, ...
Mnogi Krčani, Posavci, Dolenjci in še marsikdo drug se spominjajo TN Bučanje od njegove izgradnje pa vse do danes, zato smo poprosili nekatere med njimi, da 
obudijo spomine na samo izgradnjo naselja iz praktično popolnoma neobljudenega območja do danes, ko imamo še vedno možnost letovati na Hrvaškem v zelo 
podobnih okoliščinah, kot smo jih bili navajeni še v času skupne države. 
K pogovoru smo povabili tudi predstavnike lokalne skupnosti Nerezin in Malega Lošinja. Veseli smo, da so se odzvali in ob njihovih izjavah ugotavljamo, da so od-
nosi dobri in naravnani v medsebojno sodelovanje tudi vnaprej.

Adam Vahčič, nekdanji član 
Upravnega odbora PSK in ne-
kdanji predsednik Medobčin-
skega sindikata Posavja 
Če bi se najprej navezal na Mate-
rado Poreč, ko je tam postalo pre-
malo prostora in tudi zemljiško–
knjižno objekt v Materadi ni bil 
urejen, je bilo potrebno poiskati 
novo lokacijo. Z Milanom Štajner-
jem, velikim optimistom in glav-
nim iniciatorjem vsega, smo odšli 
z avtobusom najprej v Umag, spo-
minjam se, da je bil mesec febru-

ar pred kakšnimi 35 leti, vendar nam ni bila všeč lokacija. Nato je 
Milan zvedel za prostor v Nerezinah. Tako smo prišli na prostor na-
selja, kjer je bilo vse zaraščeno, poleg tega je bilo to na otoku, kar 
je bila težka odločitev, vendar pa obala blizu in voda lepa. Večina 
nas je bila skeptičnih, vendar je bil Milan res optimist in prepričan 
v to lokacijo, zaradi česar smo se odločili za Nerezine. 
Razmišljali smo, kako začeti z izgradnjo in ker celo vode ni bilo, je 
bil v Malem Lošinju sklenjen dogovor, da se zaključi izgradnja vo-
dovoda od Vranskega jezera. Veliko vprašanje sploh je,  kdaj bi bil 
vodovod sploh zgrajen, če tedaj ne bi prišla v Nerezine PSK. Nato 
so se interesenti za začetek gradnje vendarle nabrali, tako da se je 
vodovod zgradil ter se je speljala voda do Nerezin.
Ker smo imeli slabe izkušnje s Porečem, je Milan to urejal z razni-
mi pravniki, ki so urejali lastništvo zemljišča. In če danes pogledaš 
to naselje, ni prav nikakršne povezave z izgledom zemljišča tedaj. 
Začelo se je z izgradnjo montažnih hišic z velikim zanosom. 
Skratka, tedaj in tako je bila možnost letovanja dana pravzaprav 
vsem zaposlenim, tudi tistim z nizkimi osebnimi dohodki.

Edi Zajelšnik, 14 let predsed-
nik Upravnega odbora PSK
Letos mineva 30 let naselja Bu-
čanje. Jaz sem julija 1976 pre-
spal z ženo in Rezi Pirčevo v 
prvi hiši, če se ne motim, je 
bilo to na številki 124, hiška pa 
je bila še brez vrat ter oken in 
tako smo bili pravzaprav prvi 
stanovalci, ki smo tam pre-
spali. Nato je stekla gradnja 
od ulice 100 naprej, najprej 
ena ulica pa nad njo druga in 
tako dalje. Nazadnje še na dru-

gi strani in na koncu je postalo že pretesno, tako da se je začelo 
hiše postavljati tudi med druge hiše, kjer sicer po prvotnih na-
črtih niso bile predvidene. Moram povedati, da je PSK prejela 
tudi turistični nagelj kot najboljše društvo za sindikalni oddih, 
da sem ga šel iskat v Kobarid.
Nerezinčani so takrat živeli v revščini, saj ni bilo niti trgovi-
ne. Ko smo se mi odločili za to zemljišče, smo dobili soglasje 
na Občini Mali Lošinj. Prva sredstva, da smo sploh lahko nekaj 
zemljišča odkupili, je dala Tovarna celuloze in papirja. Namreč 
toliko denarja kot smo imeli, toliko zemljišča smo lahko odku-
pili in če bi že v začetku imeli sredstva tistih podjetij, ki so se 
priključila kasneje, bi tedaj seveda kupili neprimerno več in 
nas pri tem ne bi nihče oviral. Potem, ko smo zbrali malo več 
sredstev in smo hoteli dokupiti, nam je bilo rečeno: niti kva-
dratnega metra več, ker so preprosto videli, kaj smo uspeli na-
rediti iz tistega grmičja . 
Tudi kapacitete ZPM Krško so bile premajhne, pa četudi so bili 
otroci po hiškah nastanjeni po skupinah, sobe pa opremljene s 
pogradi. Na tem mestu ne morem mimo Rezike Pirčeve, ki bi 
dala dušo za otroke in je vztrajala na tem, da se otroško na-
selje nahaja znotraj tega naselja. Nekateri so bili namreč tudi 
mnenja, da to ne sodi v ta kompleks, da so lahko otroci, ker so 
živahni, po svoje moteči, vendar je Rezi Pirčeva vztrajala.
Naj ob tem povem še to, da je bil Milan tako pedanten, da je 
poslal najprej ekipo, ki je počistila vse grmovje, vendar ni pu-
stil niti enega samega zdravega drevesa posekati, temveč se je 
med drevesa s tistim kalupom zabetonirala hiška, naslednjega 
dne razopažila ter pripravila za naslednjo, nato pa je prišla še 
druga ekipa, ki je postavila ostrešje. Skratka, tedanji načelnik 
za gospodarstvo iz Lošinja je rekel: »Glej, glej, kaj delajo Slo-
venci, vsaki dan nova hiša“, in res je bilo tako.

Silva Gorjup s Ptuja, nekda-
nja članica Upravnega odbo-
ra PSK
Povedati moram, da sem sode-
lovala pri izgradnji in snovanju 
naselja Bučanje od vsega začet-
ka, ker sem bila članica Upra-
vnega odbora PSK še v času, ko 
še ni bilo naselja na Malem Lo-
šinju, temveč je ta Skupnost za-
jemala tudi Materado Poreč, v 
kateri je bil prisoten tudi Kme-
tijski kombinat Ptuj. Bila sem 

vodja kadrovsko - splošne službe in v okviru tega skrbela za oddih 
več kot tri tisoč zaposlenih v Kombinatu. Ker je postal prostor v Ma-
teradi Poreč premajhen in ker Hrvati niso dovolili ne obnove ne ši-
ritve teh zmogljivosti, je stekla gradnja naselja Bučanje z združeni-
mi sredstvi. Moram reči, da smo gradili izključno iz sredstev Sklada 
skupne porabe in se tudi za širitev zmogljivosti, ki so potekale po-
stopoma glede na sredstva podjetij, nekaj let odpovedovali svojim 
regresom za letni dopust. Članica Upravnega odbora PSK sem bila 
petnajst let in pri tem moram  poudariti, da je bil gonilna sila po-
kojni Milan Štajner, ki je pravzaprav izgorel za to skupnost. Takrat 
je dal pobudo tudi za izgradnjo ladje Krško, ki je, če se ne motim, 
sprejela na krov 80 ljudi, kar je bila še dodatna ponudba naselja. Z 
eno besedo povedano, bili smo entuziasti.

Edo Komočar, nekdanji predsednik Občinskega sindikalnega sveta
PSK se je rodila kot Počitniška skupnost Materada Poreč. Tovarna 
celuloze je imela v Poreču eno stavbo, vilo, kjer so začeli delav-
ski turizem. Sčasoma je stvar presegla svoje okvire, prišlo je do 
razmišljanja, da bi se lahko ustanovila Počitniška skupnost Mate-
rada Poreč. 

Jože Muhič, nekdanji član 
Upravnega odbora PSK 
V skupini, ki je imela nalogo 
poiskati lokacijo za novo nase-
lje na Lošinju, je bil tudi teda-
nji direktor Laboda Milan Bra-
tuš. Tudi jaz moram pritrditi, 
da so bila vsa leta sodelovanja 
z Milanom Štajnerjem in z nje-
govo ženo Štefko, ki je bila dol-
goletna upravnica, prijetna. To 
je bil prijeten tim, tako upra-
vni odbor kot vsi ostali, s kate-
rimi sem se srečeval in s kate-
rimi smo se zelo dobro ujeli v pogovoru in debatah ter izoblikovali 
sklepe, ki so bili za tisti čas in za tisti trenutek najbolj ustrezni. 
Glede na to, da prihajam iz podjetja Labod, moram izpostaviti 
tudi ime dolgoletnega direktorja Zdravka Petana, ki je imel tudi 
zelo dobro in vidno vlogo pri tem, nenazadnje pa je bil žal že po-
kojni Petan tudi krški rojak. Z Milanom Štajnerjem sta bila izredno 
dobra prijatelja že desetletja pred tem, bom rekel, še na bojnih 
tleh. Kar se tiče moje vloge, sem bil bolj prisoten pri opremljanju 
hiš in zaključnih delih. Če se ne motim, je bil prvotni plan nasta-
nitve gostov 1. julija 1976, pa vendar se je ne glede na hitro grad-
njo nekoliko zavleklo. Bili smo na otoku in že zaradi tega ni šlo vse 
kot po maslu in tako imam v spominu, da je bilo prvo prenočeva-
nje v naselju štirinajst dni zatem, to je 15. julija, v Labodovi hi-
šici pa se je prvič prespalo 20. julija. To je bilo nekaj posebnega 
za ljudi, še posebno iz tistih podjetij, v katerih do tedaj niso imeli 
svojih počitniških kapacitet. Tudi po dve, tri družine naenkrat so 
se nastanile v eni hišici. 

Branko Pirc, nekdanji član 
Upravnega odbora PSK in 
predsednik Skupščine obči-
ne Krško
Bil je čas velike stiske PSK-ja, 
ko so propadli poskusi, da bi 
bila v poreški Materadi dana 
možnost, da bi obnovili objek-
te in jim dali neko trajnejšo 
vrednost in tudi status. V funk-
ciji predsednika Skupščine Ob-
čine Krško sem bil dvakrat z 
gospodom Štajnerjem pri pred-

sedniku Skupščine Poreč, kjer sem celo dobil občutek naklonje-
nosti, vendar učinka žal ni bilo. Tako je prišlo do iskanja nove 
lokacije. Gospod Štajner nas je peljal na Rab in zame je to bila 
prava grozljivka. Lokacija na Rabu je bila - kamor koli ti je se-
glo oko – kamen, brez drevesa in celo brez grmičevja. Sledila je 
pot v Nerezine, ki si jih je gospod Štajner že prej ogledal. Sam 
sem bil pravzaprav presenečen nad lokacijo, ki jo je ponujal 
kot možno za izgradnjo naselja, saj je bilo pobočje nad morjem 
poraščeno pretežno z bodečim grmičevjem, šikaro, na sredi pa 
se je nahajal celo opuščen vinograd. In ta vinograd je bil edini 
prostor, kamor bi jaz osebno lociral en majhen objekt, vse dru-
go se mi je zdelo domala povsem nemogoče.  Kljub temu smo 
se nato odločili za Nerezine in vizijo gospoda Štajnerja, in če 
kdo zasluži iskreno zahvalo, je to nedvomno on. Ko so bili stor-
jeni posegi v prostor in zgrajeni prvi objekti, smo šele videli ti-
sto, kar je on videl vnaprej. To je bil čas udarniškega dela, šel 
si na počitnice, skopal si se v morju in šel nazaj sekati šikaro. 
Po svoje mi je bilo to zelo zanimivo in dejansko je bil to zelo 
dober slovenski poskus in seveda realizacija tako imenovanega 
delavskega turizma. 

Matevž Aš, nekdanji vodja oddel-
ka za oddih in rekreacijo v Krki
V Bučanje hodim že vrsto let in 
sem njihov reden gost še danes.
Na gospoda Milana Štajner-
ja imam izredno lepe spomine, 
spomine na mladost. Leta 1976/
77 se je ustanavljala skupnost, 
katere glavni pobudnik in hkrati 
ustanovitelj delavskega turizma 
je bil Milan Štajner. Poudariti 
moram, da je bil trd sogovor-
nik in ravno zaradi tega je na-
redil največ, kar se je dalo ta-

krat narediti, dokaz za to pa je zelo visok nivo naselja Bučanje 
z dobro opremljenimi hišicami. Lahko je zgled tudi drugim in bi 
si zaslužil priznanje na področju razvoja slovenskega turizma na 
Hrvaškem.

Silvo Gorenc, nekdanji pred-
sednik Skupščine Občine  Krško 
in direktor podjetja Videm
Letos mineva 30 let, odkar je 
prvi delavski turist iz Krškega 
nastopil svoje letovanje v Ne-
rezinah oziroma v naselju Bu-
čanje. Tedaj sem bil predsednik 
krške Občinske skupščine in kas-
neje tudi direktor podjetja Vi-
dem, tako da sem razvoj turi-
stičnega naselja spremljal od 
njegovega začetka do izgradnje 
v celoti. Moram povedati, da je 
bil to projekt delavskega turizma, ki je bil zanimiv in atrakti-
ven za celo tedanjo Jugoslavijo. Šlo je za to, da se ustvari delav-
ski turizem, ki ima dva cilja: kot prvo, da lahko vsak zaposleni, 
ne glede na njegov materialni položaj, uživa svoj letni dopust na 
morju, in drugo, da je to okolje, kjer bo užival dopust, na nekem 
višjem nivoju kot do tedaj. Ker so bili tedanji delavski počitni-
ški domovi bolj skromni, je šlo v tem projektu za to, da je stan-
dard bivanja oziroma dopustovanja na bistveno višjem nivoju. O 
tem projektu seveda ni mogoče govoriti, če se posebej ne pouda-
ri vloga pokojnega Milana Štajnerja, ki je bil duhovni oče, avtor 
projekta in izvajalec vsega tega. Potrebno si je namreč predstav-
ljati, kakšno vizijo ima človek, ki sodeluje in se odloča pri naku-
pu petnajstih hektarjev neke zaraščene in zapuščene površine, 
sicer ob lepi obali, in iz nje v določenem času ustvari prelepo in 
funkcionalno dobro počitniško naselje. To je bil Milan Štajner! In 
osebno menim, da bi si v Krškem zaslužil spominsko obeležje.

Avgust Mlakar, poveljnik 
Gasilske zveze Krško
Moji spomini segajo v leto 
1976, ko se je ta kamp začel 
graditi. 
V začetku je šlo za delavski tu-
rizem, za razvoj katerega je 
največ prispevala krška Tovar-
na celuloze in tudi ostala več-
ja krška podjetja. Ko sem prvič 
šel na pot, se mi je zdela pot in 
vožnja izredno dolga, saj se je 
tedaj vozilo še na relaciji tra-
jekta Brestava – Porozine in do-
bro se spomnim, da sem si te-
daj dejal, da je to vendar na koncu sveta. In ko sem vstopil na 
to, tedaj še zapuščeno in z osatjem zaraščeno območje, se mi 
je preprosto zdelo, da tu vendar ne more prav nič uspeti. Ven-
dar je pokojni Štajner ta pašnik resnično vzdignil, njegovo delo 
pa že vrsto let uspešno nadaljujejo nasledniki. 
Odlične stike imamo tudi z lošinjskimi gasilci. V naselju imamo 
dve gasilski vozili iz Krškega za potrebe potencialnih interven-
cij in eno gasilno vozilo iz Lošinja, da lahko skupaj zagotavlja-
mo vsaj osnoven nivo oz. minimum požarnega varstva. 
Z veseljem pa lahko rečem, da je naselje Krško tisto, v katere-
ga se vsak, ki je bil enkrat tu, vselej rad vrača. Še vedno je to 
resnično domače naselje, kjer se počutim kot doma. 

V tem obdobju je bil zelo ve-
lik poudarek na delavskem tu-
rizmu. Občinski sindikalni svet 
in sindikati Slovenije smo se 
vključili v aktivnost razširit-
ve te dejavnosti. Moram reči, 
da je bil v zametku snovanja 
Počitniške skupnosti Materada 
Poreč poleg tudi občinski sin-
dikalni svet, ki je bil sokrea-
tor organizacije počitniškega 
oz. delavskega turizma. 
Takrat se je torej rodila ideja 
Počitniške skupnosti občine Kr-
ško, ki je presegla svojo lokalno raven in se razpredla tako re-
koč po celotnem slovenskem prostoru. 
Današnje vodstvo je lahko več kot ponosno. Turistično nase-
lje Bučanje je doseglo tak nivo delavskega turizma in na drugi 
strani omogočilo počitnikovanje za naše najmlajše, kar sta po 
mojem mnenju dva zelo pomembna segmenta v zgodovini raz-
voja in delovanja PSK-ja. 

Foto: arhiv PSK

30 LET TN BUČANJE POČITNIŠKE SKUPNOSTI KRŠKO

Ob tem, ko je potekala gradnja samega naselja, je bilo potreb-
no zagotoviti tudi trgovino, ker je v Nerezinah ni bilo oziroma 
so imeli majhno, v velikosti kioska.  Najprej so kruh dovažali v 
naselje po naročilu, malo kasneje se je ob kruhu dalo naročiti 
tudi mleko, zatem pa je bila zgrajena prodajalna v naselju. Prav 
tako je PSK financirala ali sofinancirala izgradnjo nove osnovne 
šole, pošte, zdravstvene postaje itn. 
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Zaradi velikega odziva povabljenih sogovornikov ter vsebin-
ske aktualnosti so tokrat objavljeni le poudarki njihovih raz-
mišljanj in spominov. Celotne izjave sogovornikov iz pionirskih 
časov pa bomo objavljali v naslednjih izdajah časopisa Posav-
ski obzornik, ko bomo tudi predstavili delo Milana Štajnerja.

Ferdinand Zorović, podjetnik 
iz Nerezin
Zelo sem vesel, da ste me po-
iskali in mi dali možnost, da 
tudi jaz strnem svoje spomi-
ne in vtise o sodelovanju s 
PSK-jem in Krškim, ki poteka 
pri nas že 30 let. V zvezi s tem 
moram povedati, da je bila 
pred toliko leti za nas pravza-
prav nujnost, da nekdo pride 
in vzpodbudi razvoj Nerezin, 
pa četudi je bilo to v času Ju-
goslavije v obliki sindikalnega 

turizma. Moja družina je od vsega začetka povezana s tem nase-
ljem, ker je gospod Milan Štajner pred 30 leti v kontaktu z mojim 
očetom vzpostavil sodelovanje z Občino v Malem Lošinju, preko 
katere so se tudi vzpostavili pogoji za prodajo tega terena. Obči-
na Lošinj je tedaj zelo potrebovala sredstva za izgradnjo vodovo-
da od Vranskega jezera do Lošinja, ker je bil to eden izmed pogo-
jev za razvoj turizma na otoku, za izgradnjo novih hotelov, česar 
dotedanji vodovod ni omogočal in smo imeli v poletnem času ve-
like redukcije vode. S prodajo terena je Občina Lošinj ne samo 
ustvarila velik prihodek, temveč s tem zagotovila  tudi razvoj sa-
mega kraja Nerezine, v katere so bile Bučanje tako rekoč vraš-
čene. Sodelovanje je potekalo od vsega začetka na zelo visokem 
nivoju, saj so bili v Počitniški skupnosti Krško v vsakem trenut-
ku pripravljeni konstruktivno sodelovati na projektih in investi-
cijah vitalnega pomena za Nerezine, hkrati pa tudi za naselje 
Bučanje. Če samo omenim nekatere investicije: zdravstvena am-
bulanta, telefonska centrala in šola, v zadnjem obdobju kanali-
zacija ob morju. 
Dodal bi še, da tudi danes poteka zelo lepo sodelovanje z nase-
ljem, saj je vsakdo, ki potrka na njihova vrata, deležen pomoči 
ali spodbude, nasveta, dobro sodelovanje pa poteka tudi na pre-
ostalih ravneh družbenega življenja. Tako vaše Športno društvo 
Pozejdon že 11 let preko nerezinskega Športnega društva Škar-
pina organizira pri nas slovensko prvenstvo v podvodnem ribolo-
vu. Upam, da bomo v tako dobrem sodelovanju to tradicionalno 
prireditev ohranjali in organizirali tudi v bodoče. Res je naselje 
Bučanje za nas življenjskega pomena, poleg že nekaj omenjenih 
projektov pa je bilo tako v Bučanju kot v vasi  na ta račun odprtih 
nekaj delovnih mest, prišlo je do prijateljskih povezovanj, zato 
menim, da je to svetel in lep primer na nivoju Hrvaške, kako bi 
bilo potrebno vzajemno delati in sodelovati. 
Zahvaljujoč pokojnemu Milanu in njegovi soprogi Štefki so tu 
ostali tudi njuni otroci, direktor Mirko Štajner je tako rekoč odra-
ščal tukaj. Menim, da je nedvomno eden najbolj kompetentnih 
ljudi, ki lahko vodijo to naselje, ker pozna tako preteklost kot se-
danjost, vse prednosti in pomanjkljivosti in vse, kar smo mislili 
skupaj ustvariti s ciljem skupaj izboljšati ponudbo turizma v Ne-
rezinah v obdobju treh desetletij. 

Dunja Špišić, nekdanja direk-
torica Turistične zveze me-
sta Mali Lošinj
V Lošinju sem že 30 let in sem 
sodelovala že s pokojnim Mila-
nom Štajnerjem. Skupaj smo si 
prizadevali, da bi se slovenski 
gostje počitniškega naselja Bu-
čanje počutili kot doma. Sle-
dili smo cilju, da se obiskuje-
mo in si izmenjujemo izkušnje. 
Tako smo sodelovali na podro-
čju zdravstvenega turizma, ko 

smo med drugim skupaj financirali zdravstvene ambulante. Tu-
ristična skupnost je dobivala sredstva iz naslova turistične tak-
se in del teh sredstev vračala nazaj v Nerezine preko raznih 
programov, kot je ureditev sprehajalnih poti, ureditev poti pro-
ti Osorščici, v preteklem letu denimo ureditev steze proti Pun-
ta Križi. 
Veliko smo sodelovali tudi na kulturnem področju, v naselju 
smo imeli dvakrat ali trikrat na obisku upokojence iz Posavja, 
ki imajo prelepe glasove, peli so nam lepe pesmi. Tako smo za-
nje organizirali nekaj razstav, jim pripravili obisk naših podje-
tij, peljali smo jih na obisk ladjedelnice v Puli in v Velikem Lo-
šinju. Tudi mi smo prihajali v Krško na seje nadzornega odbora, 
sodelovanje je bilo zelo tesno. 
A svoje so prinesli tudi novi časi, zato ni več tiste homogenosti, 
ki je bila v preteklosti, ko so imela slovenska podjetja veliko 
število hiš za letovanje. Vendar sem prepričana, da bodo tudi 
novi lastniki in novi ljudje dobro sodelovali. Slišim tudi, da bo 
naselju Bučanje podeljena koncesija za koriščenje pomorske-
ga dobra, kar me veseli, ker vedno pravim, da je Bučanje eden 
lepših počitniških centrov glede na urejenost, na zelenje, ki ga 
obdaja, pa tudi zaradi prijaznega osebja.

Krešo Lekić, direktor Mari-
ne Nerezine
Prvi dveh let gradnje se niti 
se spomnim, saj sem bil te-
daj pomorec in sem se vrnil 
domov leta 1978, ko sem se 
zaposlil v ladjedelnici in se 
tudi spoznal s pokojnim Mila-
nom Štajnerjem. Ves čas smo 
izredno dobro sodelovali in  
nastanek naselja Bučanje je 
veliko doprinesel k  razvoju 
Nerezin. Ni dvoma, da brez 
PSK-ja tudi ne bi bilo današ-
nje podobe Nerezin, saj so za nas naredili res veliko dobrega. 
Med drugim so naredili eno res zelo veliko potezo. PSK pod vod-
stvom Milana Štajnerja je kupila letovišče od firme Alpe Adria, 
ga prenesla na lokalno skupnost, ti pa so ga v nadaljevanju pro-
dali Salonitu Anhovo. Iz sredstev kupnine je bila zgrajena samo-
postrežna trgovina, ki je do tedaj - imeli smo eno majhno trgo-
vinico - nismo imeli in je verjetno še kar lep čas ne bi. Če se ne 
motim, je bilo to leta 1985 in osebno menim, da je to ena naj-
večjih potez Milana Štajnerja v dobro prebivalcev Nerezin. Zgra-
dili so tudi zdravstveno ambulanto in lahko rečem, da tako kot 
se je razvijalo Bučanje, so se na posameznih področjih tudi Ne-
rezine. Pred dvema letoma so naredili in tudi v večjem delu fi-
nancirali izgradnjo kanalizacije. To je investicija, ki ima na nek 
način do sedaj največjo vrednost, saj smo s tem uspeli zaščiti-
ti obalo in obalni pas, ker smo speljali vse kanalizacijske odto-
ke v morje. 
Moji otroci, ki so sedaj stari že 30 let, se radi spominjajo šolskih 
letovanj na Ljubelju, saj so se, tako kot se vaši otroci veselijo 
morja, oni veselili zime in snega. 
Razvojnih načrtov je še veliko. Sedaj imamo v ladjedelnici, ka-
tere direktor in solastnik sem, v načrtih izgradnjo marine za 300 
ladij, s čimer bodo dodatno pridobile na vrednosti tako same Ne-
rezine, to pa bo dalo neko dodatno ponudbo tudi zainteresiranim 
ljubiteljem morja v naselju Bučanje. V najintenzivnejšem razvo-
ju naselja Bučanje sem bil dva mandata zapored predsednik Kra-
jevne skupnosti Nerezine in tudi v tedanji funkciji lahko rečem, 
da je sodelovanje potekalo vedno zelo dobro in korektno.  

Luigi Satalić, predsednik 
Mestnega odbora Nerezine
Preden sem nastopil funkcijo 
predsednika Mestnega odbo-
ra Nerezine, sem štirinajst let 
delal v ladjedelnici in tako v 
sklopu tega, sicer pa od samih 
začetkov gradnje naselja, zelo 
dobro sodeloval s pokojnim Mi-
lanom Štajnerjem. Uspešno so-
delovanje je bilo potrjeno leta 
1983, ko je bilo Mestnemu od-
boru Nerezine podeljeno ob-
činsko priznanje Občine Krško. 

Spominjam se, da sem vedno, kadarkoli sem kaj potreboval, 
v Bučanju naletel na odprta vrata, naj si bo to pomoč v obliki 
materiala ali drugih oblikah pomoči. Enako je bilo tudi, če so 
oni prišli k nam v ladjedelnico, zato lahko rečem, da je dejan-
sko bilo in da še vedno je to sodelovanje na zelo visokem ni-
voju. Pred tremi leti je PSK financirala zamenjavo ostrešja na 
zdravstveni ambulanti. Pred dvema letoma so v večinskem delu 
financirali izgradnjo kanalizacijskega sistema iz naselja v cen-
tralno greznico, kar je bil eden od pogojev za pridobitev modre 
zastavice, ki označuje bolj kvalitetno in čistejšo vodo kopališ-
ča. Hkrati poteka tudi izgradnja javne razsvetljave vse od Bu-
čanja do centra mesta. Naslednji projekt, ki se bo začel izvaja-
ti na pobudo našega mestnega odbora v zimskih mesecih, pa je 
regulacija meteorne vode, ki ob ujmah zaliva naselje Bučanje. 

Božo Kranjčec, učitelj na 
podružnični šoli Nerezine
Spominjam se, da se je ob 
gradnji tega naselja dejan-
sko upoštevalo in prizadeva-
lo ohranjati naravo in da po-
kojni gospod Štajner ni dovolil 
posekati niti ene oljke, kar se 
odraža še sedaj, ko se nahaja-
mo med samim zelenjem. Kot 
učitelj na šoli v Nerezinah lah-
ko najdem res samo najlep-
še besede za naselje Bučanje 
in njegovo vodstvo. PSK je na-
mreč omogočila našim otrokom prva letovanja, in mi smo bili 
prva šola z otoka, kateri je bilo to omogočeno, ko smo šest let 
zapored hodili na letovanje na Ljubelj. Lahko si samo predstav-
ljate radost naših otoških otrok, ki so se naenkrat znašli med ne-
kaj metri snega. Poleg tega pri nas še ni bilo organizirane te ob-
like letovanja šoloobveznih otrok, ki ji vi pravite šola v naravi. 
Moram še enkrat z vsem spoštovanjem in hvaležnostjo poudariti, 
da so v Bučanju vselej pokazali izreden posluh in čut za počutje 
otrok. Najprej smo delali izredno dobro in lepo z Mirkovim, danes 
žal že pokojnim očetom, pa z njegovo mamo Štefko in z Jožico, 
potem pa je to tesno povezanost nadaljeval Mirko. Ko se pogovar-
jam s stanovskimi kolegi iz različnih šol, vedno znova ugotavljam, 
da je PSK zaenkrat edino poznano letovišče, ki ima s šolo takšen 
odnos. Zato iskreno upam, da bo v dobro naših otrok tako sodelo-
vanje ohranjeno tudi v bodoče.

Đurđica Simićić, direktorica 
Turistične zveze mesta Mali 
Lošinj
V Nerezinah PSK s svojim tu-
rističnim naseljem Bučanje 
že leta nudi namestitve veči-
noma slovenskim gostom. Slo-
venci že tradicionalno radi ob-
iskujejo Lošinj, to pa potrjuje 
dejstvo, da so po številčnosti 
na prvem mestu tujih gostov 
na Lošinju. Delovanje in trud 
Turističnega naselja Krško se 
iz leta v leto kaže v kvalite-
ti in dobremu delu, saj gostijo zelo veliko število gostov. Go-
stom je pomembno, da imajo zabavne in športne vsebine v bli-
žini svojega bivanja, zato tudi doživljajo Nerezine v vsej svoji 
ponudbi.
Ideja naše Turistične zveze glede razvoja turizma  je, da s kva-
litetnim razvojem, vlaganjem v turizem, ki ne izpušča ne tra-
dicije ne modernih pristopov, zagotovi vsem gostom visok nivo 
bivanja, kar bo nedvomno nadaljevalo tudi Turistično naselje 
Krško – Bučanje.

Elvis Živković, zaposlen v 
ladjedelnici Nerezine
Z naseljem Bučanje sem po-
vezan v prvi vrsti preko de-
lovnega mesta in moram 
pritrditi, da imamo dejan-
sko dobre poslovne odno-
se, da delamo z roko v roki 
predvsem v času pred in po 
poletni sezoni. Obdobje tri-
desetih let lahko ocenim 
kot obdobje zelo dobrega 
sodelovanja. Mislim, da bi 
bilo potrebno delati tudi na 

tem, da bi v Počitniški skupnosti Krško del svojih kapacitet pri-
lagodili  tudi delovanju v zimskih mesecih, čeprav verjetno ne 
v takšnem obsegu kot poleti. 

dr. Mirjana Aušperger – 
Mužić, direktorica Bolnice 
Mali Lošinj
Sodelovanje s PSK-jem ozi-
roma naseljem Bučanje po-
teka v glavnem v turistični 
sezoni in tisto, kar sem sli-
šala od svojih predhodni-
kov, direktorica naše usta-
nove sem namreč šele leto 
in pol, nismo imeli nobe-
nih problemov, ker je bilo 
sodelovanje vedno na viso-
kem nivoju.  Z njihovo po-

močjo je bila obnovljena tudi zdravstvena ambulanta v Nere-
zinah, ki so jo pred desetletji tudi zgradili. Bilo bi zelo dobro 
in lepo, če bi imeli tudi drugje takšne dobre odnose, kot jih 
imamo s Krškim.

Boško Rilak, poveljnik Poklic-
ne gasilske enote Lošinj
Osebno sem v prvi vrsti gasilec in 
ne politik in ne uporabljam tega 
jubileja zato, da bi hvalil, tem-
več moram dejansko ob tem po-
vedati in poudariti, da imamo 
zares lepo sodelovanje. Ne le v 
gasilskih vrstah, temveč na vseh 
nivojih, od zdravstvenih inštitu-
cij do župana mesta Lošinj, ki se 
odraža kot dobro sodelovanje 
med nami domačini in naseljem 
Krško. Ne da ne bi imeli prav no-
benih problemov, vendar te predvsem z  ljudmi, ki delajo v Bučanju, 
uspešno razrešujemo. 
Kot gasilec moram reči, da se v naselju Bučanje izvajajo vsi ukrepi 
varnosti pred požarom in se ničesar ne prepušča naključju, od čiš-
čenja dalje, ki se začenja v mesecu aprilu in maju, ko očistijo ne le 
svoje naselje, temveč širše območje, da bi bila, v kolikor bi prišlo do 
izbruha požara, škoda čim manjša in da bi lahko ogenj v čim krajšem 
času in najbolj učinkovito in dostopno pogasili. 
Naj tudi povem, da v naši Poklicni gasilski enoti Lošinj odlično sode-
lujemo s krškimi gasilci, ki so nam že nekajkrat priskočili na pomoč 
pri gašenju, ob tem pa je zanimivo, da imata obe enoti profesionalni 
status, da sta v istem razredu tako po številu zaposlenih kot velikosti 
enote, poleg tega pa sta bili obe enoti ustanovljeni na isti dan in iste-
ga leta, in sicer 1. aprila 1980, kar mi je osebno zelo ljubo.

Miran Sokolić, upravnik 
avtokampa Lopari
Ne glede na to, da sem v 
funkciji upravnika avtokam-
pa Lopari in da gre tudi v 
primeru Bučanja za počitni-
ško letovišče, ne vidim nič 
slabega v PSK-ju, ravno na-
sprotno, sodeloval sem že s 
pokojnim Milanom, pa se-
daj tudi z direktorjem Mir-
kom Štajnerjem in vedno 
smo  drug za drugega našli 
lepo besedo. Tudi kot ne-

kdanji predsednik Mestnega odbora v Nerezinah lahko rečem, 
da smo vselej lepo sodelovali in da med nami ni prihajalo do 
nesoglasij ter da smo bili vedno deležni finančne ali druge ob-
like pomoči. 
Ko se je gradilo naselje Lopari za Bučanjem, je to veljalo za 
zelo perspektivno naložbo. V primeru Bučanja gre za redne go-
ste, ki tam letujejo, pri nas pa gre za nekoliko drugačno struk-
turo dopustnikov. V zadovoljstvo pa mi je, da se naselje Bu-
čanje lepo razvija. Nenazadnje je tam zaposlena tudi moja 
soproga in še nekaj drugih sovaščanov.

Glavna plaža je na vrhuncu sezone vedno nabito polna.
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Franc Bogovič, župan Obči-
ne Krško
Pravijo, da čas hitro beži. 
In z njim tudi prijetna pole-
tja, dnevi brezskrbnosti, ki 
jih mnogi v svojem življenju 
preživljamo prav v letovišču, 
ki prijatelje morja povezuje 
že častitljivih 30 let. Natanko 
pred 29-timi sem kot osmošo-
lec prvič letoval v Nerezinah. 
Danes sicer ne štejem več, a 
lepi spomini in domačnost zna-

nega me še zmeraj vodijo tja.
Z leti je naselje, kjer mnogi preživljamo dneve poletnega od-
diha, še bolj naše, saj znajo čas in ljudje v njem poskrbeti za 
to, da se Počitniška skupnost z nami zrašča kot vitice na trti. Je 
prepletenost in je priložnost, za katero si v svojem delovanju 
prizadeva tudi Občina Krško kot lastnica nekaterih kapacitet. 
Tako lahko naši zaposleni in njihovi bližnji počitnikujejo tam, 
kjer mnoge poleg ugodne priložnosti pričaka tudi navezanost, 
takšna, da včasih že skoraj veš, kako veter premika morje…
V iskreno veselje mi je, ko razmišljam še o eni priložnosti. Ti-
sti, ki je dana našim najmlajšim, naši mladini in družinam, ki 
bi si sicer ne mogle privoščiti počitnic. Društvo prijateljev mla-
dine s svojimi kapacitetami tako omogoča košček veselja in 
nepozabnosti, otroške brezskrbnosti, ki bi morala biti del prav 
vsake mladosti.
Medtem, ko se naše poti v odnosih s sosednjo Hrvaško večkrat 
razhajajo, v našem primeru vendarle ves čas ubirajo ista pota 
in ubrane korake. Hvaležen sem za dobro sodelovanje med ob-
čino Krško in občino Lošinj, ki jima je moč dialoga prinesla že 
veliko dobrega. V tej vzajemnosti je naš namen in prihodnost.
Zdi se, da je kot za vsako tudi za Počitniško skupnost pred jubi-
lejnimi tridesetimi leti veljala misel: »Preden delimo, moramo 
ustvariti«. Ustvarili so naselje, ki ni polno le zaradi postavlje-
nih objektov, ampak predvsem zaradi vzdušja, zaradi preda-
nosti tistih, ki so s skrbnostjo gradili eno od naših možnosti za 
poletnih oddih. Zahvala in spoštovanje za dobro delo vsekakor 
velja Milanu Štajnerju, njegovi družini in kolektivu za zanos, ki 
ga vnašajo že od leta ustanovitve Počitniške skupnosti.
Delo zaseda velik del našega življenja, zato verjamem, da vsak 
skuša v polnosti izkoristiti vsak prost dan. Naj bodo tisti, ki jih 
boste preživljali v Nerezinah, nekaj, na kar je vredno čakati 
vse leto. Občutki in misli z dnevi sicer počasi zbledijo, a spo-
mini ostanejo…

Vse najboljše!

Gari Cappelli, župan Občine 
Mali Lošinj, nekdanji ataše 
Republike Hrvaške v Trstu
V vsakem primeru je naselje 
Bučanje iz dneva v dan ne-
kaj drugega, kar je bilo. Zato 
ga jaz kot dolgoletni turistič-
ni delavec doživljam drugače 
in gledam skozi drugačne oči, 
in sicer kot del mesta Lošinj, 
ker živi z njim. Poleg tega, da 
ga doživljamo kot samostojno 
turistično destinacijo, saj je v 

naselje prihajalo od dvesto pa tudi do dva tisoč ljudi, je hkra-
ti to del samega naselja Nerezine in del življenja tamkajšnjih 
prebivalcev, ki je tesno vraščeno skupaj. Ne le po bližini, tem-
več tudi po tem, da se ob vsaki investiciji Bučanje  pojavlja-
jo skozi pomoč, bodisi pri gradnji cest, kanalizacije bodisi dru-
ge infrastrukture in projektov, kar se je še posebno odražalo v 
obdobju, ko ni bilo na voljo sredstev in je to podjetje pravza-
prav omogočilo določena dela, denimo izgradnjo ceste na od-
seku od Malega Lošinja proti Cresu. Zato iz tega vidika PSK poj-
mujemo kot pobudnika, gonilno silo razvoja na tem območju in 
tudi če pogledamo 30 let nazaj, se to podjetje pojavlja v vseh 
pozitivnih podobah Nerezin, to je na že omenjenih delih na in-
frastrukturi, pri izgradnji zdravstvene postaje in podobno. 
Mi to naselje ne doživljamo samo dva meseca v letu v času tu-
ristične sezone kot nekoga, ki izkorišča samo naše določene 
prednosti, denimo obalo in morje, zatem pa zapre vrata in ga 
ni do naslednjega leta. Jaz na naselje ne gledam kot nekate-
ri posamezniki, ki vidijo z glavne ceste zgolj zapornico in me-
nijo, da je naselje zaprto in kot takšno ni del ostalih otočanov 
ali samega otoka. Vsekakor naselje doživljam v drugačnih di-
menzijah, ker sem živel tudi v tujini in mi je razumljivo, da je 
potrebno Evropo sprejemati takšno kot je, kjer se ne gleda ne 
kdo je kdo ne kaj je, temveč da je to del Evrope, v kateri ve-
ljajo določena pravila in načelo spoštovanja tako do ljudi kot 
do poslovnih odnosov. 
Potrebno se je namreč zavedati, da določeno število ljudi 
ustvarja tudi določen promet in če ne bi bilo okoli dva tisoč 
ljudi v naselju, bi bil tudi promet v mestu nižji in prihodek lo-
kalnih skupnosti iz naslova davka ali turistične takse, ki izvira 
iz tega naslova, manjši. 
Menim, da lahko tudi na nadaljnje skupno delo in sobivanje 
gledam razvojno, ne glede na to, kdo je direktor ali lastnik, in 
če bomo vsi sledili ciljem in šli po tej poti, vidim PSK tudi v bo-
doče kot partnerja, kot del nas. 

Danilo Sitar, nekdanji žu-
pan Občine Krško
V letih 1993-98, ko sem bil 
župan Občine Krško, smo zelo 
dobro sodelovali s PSK-jem, 
še posebej z gospodom Mir-
kom Štajnerjem. Sodelova-
nje je temeljilo na skupnem 
interesu ohranitve lastniške-
ga stanja naselja Bučanje v 
takšni obliki, kot je bilo. V 
tem času so se zgodile veli-
ke spremembe, ki so bile po-

vezane z osamosvojitvijo Slovenije in nastankom državne 
meje, ki je ločevala ta košček slovenske obale na Lošinju, ki 
ji lahko rečem »rajska plaža«, od naše nove države. Pritiski 
interesov s strani Republike Hrvaške za prevzem lastništva 
celotnega ozemlja so bili veliki, zato sem stal Štajnerju ob 
strani, se pogovarjal z lošinjskim županom, veleposlanikom 
Republike Hrvaške in drugimi političnimi inštitucijami. Bil 
sem pripravljen storiti vse, kar je bilo v moji moči. Kot Ob-
čina Krško smo bili zainteresirani, da ostane naselje Buča-
nje v lasti Krškega, t.j. podjetij, šol, Zdravstvenega doma, 
Občine Krško, ki je bila hkrati tudi ustanoviteljica teh jav-
nih zavodov. 
Naselje Bučanje je kraj, kjer se združuje prijetno s korist-
nim. Vizionarska poteza gospoda Milana Štajnerja, ki jo je 
izvedel pred 30 leti, je bila zelo drzna in še enkrat poudar-
jam - vizionarska, da je odkupil zemljišča. 
Vizije za naprej so verjetno npr. odprtje hotela, ki bi bil od-
prt vse dni v letu in bi nudil azil za mnoga športna, kulturna 
in upokojenska društva. Želim, da bi se kaj takega uresniči-
lo, kot se je pred 30 leti. 
Za konec pa še čestitam PSK za uspešno delo na področju 
nudenja kvalitetnih storitev občanom občine Krško in dru-
gim, ki bivajo v tem naselju.

Vida Ban, sekretarka 
Zveze prijateljev mladi-
ne Krško 
Začetki sodelovanja ZPM 
Krško in PSK v Nerezinah 
segajo dobrih 30 let na-
zaj, ko je gospa Rezi Pirče-
va skupaj s pokojnim Mila-
nom Štajnerjem odkrila to 
lokacijo na Lošinju, name-
njeno za izgradnjo bival-
nih kapacitet za potrebe 
sindikalnega letovanja de-

lavcev, hkrati pa tudi za počitniško naselje ZPM Krško. Pri 
gradnji kapacitet, ki je potekala postopoma, je bila investi-
tor ZPM, izvajalec pa PSK. In tako je bilo v naselju Bučanje 
zgrajenih 16 objektov za potrebe letovanja otrok, kot za-
dnjo investicijo naj omenim izgradnjo samostojne kuhinje 
za potrebe otroškega naselja. Organizacija samih letovanj 

je potekala nekoliko drugače kot danes. Pri pripravi in iz-
vedbi programa so sodelovale šole v občini Krško in tudi Vr-
tec Krško. Do leta 1990, ko smo bili v eni državi, je bilo tudi 
izvajanje programov skupno, saj je v našem naselju počitni-
kovalo tudi po 800 otrok. Po letu 1990 je nastopilo štirilet-
no obdobje, ko otroško naselje ni delovalo, kar je bilo pove-
zano z znanimi zapleti ob osamosvojitvi Slovenije in nastopu 
novih razmer. 

Ko smo v ZPM Krško ugotovili, da se ne bo dalo poslovati po 
nekdanjem načinu, smo se še bolj povezali z upravljavcem 
naselja in se prilagodili razmeram ter se odprli navzven. Z 
veseljem ugotavljamo, da se število otrok iz občin Krško, 
Brežice in Sevnica, ki letujejo v naših kapacitetah, ponovno 
iz leta v leto povečuje. 

Naselje Bučanje, foto: Sergio Gobbo

Dragan Balija, nekdanji 
župan Občine Mali Lo-
šinj 

30 let skupaj na otoku. 
Skozi dolgo vrsto let sem 
kot župan Malega Lošinja 
uspešno sodeloval s Počit-
niško skupnostjo Krško pod 
vodstvom gospoda Mirka 
Štajnerja.
PSK je v lokalni skupno-
sti sprejeta kot kvaliteten 
partner, sposoben zazna-
ti lokalne potrebe. Temeljne zadeve, kot so komunalna in-
frastruktura, zdravstvena zaščita, protipožarna zaščita, kul-
turni dogodki, so vedno bile izhodišče našega sodelovanja. Z 
dokončno ureditvijo kanalizacijskega sistema ste pomemb-
no doprinesli k zaščiti celotnega lošinjskega kanala.
Vaša odprtost za sodelovanje zagotavlja, da boste tudi v bo-
doče odprte zadeve v Bučanju reševali v skupnem interesu 
lokalne skupnosti in PSK.
Vam in vašim sodelavcem se zahvaljujem za prispevek k raz-
voju naše skupnosti in zbliževanju ljudi, čestitam za 30 let 
uspešnega razvoja in želim veliko uspehov pri nadaljnjem 
delu.

Letovalci imajo v naselju vsako jutro na voljo 
organizirano jutranjo vadbo pod strokovnim vodstvom.

Otroško naselje ZPM Krško, TN Bučanje, foto: arhiv PSK

Rekreativni del TN Bučanje, foto: Sergio Gobbo 
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Na podlagi Zakona o javnih financah (79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –ZJU in 110/02-ZDT-B), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna RS (Ur list RS št. 13/06) in  določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2006 (Ur. list RS, št. 34/06), 
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško

Javni razpis
za sofinanciranje obnove  mestnih jeder

v občini Krško za leto 2006

I.  Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnih jedrih Krško in Kostanje-
vica na Krki in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb  s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. 

III. Upravičenci za dodelitev  sredstev po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali humanitarne organizacije:
- so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo oziroma so lastniki zgradb na 

otoku v mestu Kostanjevica na Krki, 
- so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle,
- so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja,
- lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2006 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu,
- niso prejele sredstev iz drugih razpisov,

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 je 10.000.000 
SIT. Od tega se namenja za:
● sofinanciranje obnove v višini 8.000.000 SIT (konto 4119)
● sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 2.000.000 SIT (konto 4119)

Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 
20% vrednosti skupnega razpisanega zneska. Neporabljena sredstva iz ene postavke se lahko v okviru razpisa prenesejo na drugo po-
stavko, če so na osnovi kriterijev tega razpisa razdeljiva.

V. Rok za izvedbo:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobre-
nih sredstev je 31.12.2006.

VI.  Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi postavljenih meril, ki so podane skozi točkovnik:
1.   Točkovnik za odobritev sredstev za projektno dokumentacijo za:
-  obnovo fasade  v vidnem polju iz glavne ulice 50 točk,
-   obnovo fasade v stranskih območjih 20 točk,
-   obnovo strehe  50 točk,
-  dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 100 točk,
-  lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe,…) 80 točk,
-  obnovo objekta kulturne dediščine 80 točk,
-  obnovo zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,
2.   Točkovnik za odobritev sredstev za sofinanciranje izvedenih del v letu 2006:
- obnova fasade  v vidnem polju iz glavne ulice 150 točk, če omet močno odpada in se zaradi dotrajanosti menja tudi stavbno po-

hištvo,
- obnova fasade  v vidnem polju iz glavne ulice 100 točk, če se lušči zaključni sloj in je potreba po menjavi stavbnega pohištva,
- obnova fasade  v vidnem polju iz glavne ulice 50  točk, če se obnavlja zaključni sloj
- obnova fasade v stranskih območjih 40 točk,
- obnova strehe  120 točk,
- priprava dodatnih podstrešnih stanovanj za oddajo za vsako pridobljeno stanovanje 100 točk
- odprtje ali dopolnitev obratujočega  lokala za turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene de-

javnosti) 80 točk,
- obnova zunanjosti objekta kulturne dediščine 180 točk,
- obnova zunanjosti gospodarskih objektov 20 točk,

Večje število zbranih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red.
Občina Krško bo uvrstila prosilce tako, da bo sofinancirala izvedbe najmanj 20% in največ do 40 % celotne vrednosti projekta na osno-
vi izkazanih dokazil o izvedenih delih.

VII.  Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in dokumentacije k vlogi. 

Prijavni obrazec izpolni prijavitelj z vpisom verodostojnih podatkov.

Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec,
2. Dokazila o lastništvu objektov,
3. Projektno dokumentacijo,
4. Popis del in predračunsko vrednost investicije,
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
6. Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
7. Fotografijo stanja pred izvedbo del,
8. Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
9. Izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa, 

VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna komisija, ki jo s Odločbo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od preje-

ma obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka. 

Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

IX. Rok za prijavo in način prijave: 
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 16.oktobra 2006 na naslov: Občina Kr-
ško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 KRŠKO.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “ Ne odpiraj - javni 
razpis obnova mestnih jeder .”
Odpiranje vlog bo izvedeno do 31.oktobra 2006  na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo  javno. 

X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Isto-
časno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci  v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo od dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine Krško. Prepo-
zno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odloči-
tev je dokončna.

XI. Informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje:
Miloš Kukovičič
tel. 07/49-81-309
e-mail:  milos.kukovicic@ krsko.si  

vsak dan v času uradnih ur.
OBČINA KRŠKO, 

Franc Bogovič, župan

Primernost reke Krke za kopanje

Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško 
sporoča, da je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto 22. ju-
nija 2006 odvzel vzorce in opravil analizo reke Krke na lokaci-
jah kopališč v Kostanjevici, Karlčah in Podbočju. 

Mikrobiološke in kemijske analize so pokazale, da voda reke Krke 
na kopališčih v Kostanjevici in Podbočju ustreza zahtevam Pravil-
nika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode 
(Ur.list RS, št.73/03), medtem ko na območju kopališča Karlče za-
htevam Pravilnika ne ustreza.  

KOPANJE V REKI KRKI JE NA LASTNO ODGOVORNOST. 

V primeru kopanja v reki Krki je po navodilih Zavoda za zdravstve-
no varstvo potrebno upoštevati zlasti naslednja opozorila:
• Voda iz reke Krke ni pitna.
• Otroke, zlasti mlajše, je treba nenehno opozarjati, da se med 

plavanjem (čofotanjem…) izogibajo požiranju vode in jih niko-
li puščati samih.

• Po kopanju v naravnih, neurejenih kopališčih se je ob prihodu 
domov potrebno obvezno temeljito oprhati in umiti.

• Vode iz reke Krke se ne sme uporabljati za pitje ali pripravo 
hrane (tudi ne za umivanje in hlajenje sadja).

Sanacija občinskih cest po 
neurju se nadaljuje
Občina Krško nadaljuje z izvedbo sanacijskega programa po neu-
rju avgusta lani. Na cesti Krško – Sremič, kjer se sanirajo trije pla-
zovi in izvaja temeljito odvodnjavanje, bodo dela zaključena naj-
kasneje do 15. avgusta 2006. Prav tako dela potekajo na odcepu 
Zorko v Brestanici ter v Anžah. V bližnji prihodnosti se bodo začela 
dela na odcepu Miklavčič v Brestanici, na cesti Ilovec-Stolovnik in 
na plazu Sremič-Kalce. Občina bo z deli na omenjenih odsekih za-
ključila do konca leta.  
Občinski svetniki so konec prejšnjega tedna na svoji 42. seji spre-
jeli odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo škode, nastale zaradi 
plazu na Rudarski ulici na Senovem, v višini 10 mio tolarjev. Konec 
junija se je namreč na omenjenem območju sprožil plaz in onemo-
gočil dostop do nekaterih hiš. S sanacijskimi deli bo mogoče priče-
ti konec tega meseca. 
Konec meseca julija se bo začela tudi sanacija plazu na cesti Krško 
- Zdole, ki je v pristojnosti Direkcije RS za ceste. 

Računsko sodišče podalo oceno o 
zadovoljivosti izkazanih ukrepov
Računsko sodišče Republike Slovenije je Občini Krško aprila 2006 
v revizijskem poročilu o poslovanju Občine Krško v letu 2004 iz-
reklo mnenje s pridržkom o izkazih zaključnega računa prora-
čuna občine in negativno mnenje o pravilnosti poslovanja. Po-
tem, ko je Občina Krško Računskemu sodišču v predpisanem roku 
predložila odzivno poročilo, v katerem je navedla popravljalne 
ukrepe, je to ocenilo, da je odzivno poročilo verodostojno. 

Računsko sodišče je v porevizijskem postopku pregledalo odziv-
no poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poroči-
la o poslovanju Občine Krško v letu 2004 izdelala Občina. Izkaza-
ne popravljalne ukrepe so ocenili na podlagi posredovanega opisa 
ukrepov in predložene dokumentacije ter podali oceno o zadovo-
ljivosti izkazanih ukrepov za odpravljanje nepravilnosti, navede-
ne v revizijskem poročilu o poslovanju Občine Krško v letu 2004. 
Popravljalni ukrepi v odzivnem poročilu se nanašajo na plan raz-
voja in vzdrževanja občinskih cest ter na aktivnosti za pripravo in 
sprejem lokalnega programa za kulturo. 
Za odpravo nepravilnosti, da je Občina kršila prvi odstavek 12. 
člena Odloka o občinskih cestah v Občini Krško, ker ni izdelala pla-
na razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim bi najmanj za 
obdobje štirih let določila prednostne naloge razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest, vire sredstev z njihovo uresničevanja ter let-
no dinamiko njihovega uresničevanja, je Občina predložila osnu-
tek Plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest Občine Krško za 
obdobje štirih let in osnutek Odloka o občinskih javnih cestah ter 
drugih javnih površinah v občini. Odlok o občinskih javnih cestah v 
26. členu določa, da občinski svet na predlog župana sprejme plan 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se najmanj za ob-
dobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna di-
namika njihovega uresničevanja. 
Med nepravilnostmi je Računsko sodišče zapisalo tudi, da Občina 
za leto 2004 ni sprejela lokalnega programa za kulturo, kar je v 
neskladju z 9. in 10. členom Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo. Občina je tako predložila Program kulture za 
leto 2006-2009, ki ga je občinski svet sprejel 19. junija 2006. Tudi 
ta izkazani ukrep je Računsko sodišče ocenilo kot zadovoljiv. 

Vzpon na Ararat
Župan občine Krško Franc Bogovič je v preteklem tednu spre-
jel Nika Žibreta, ki se je namenil osvojiti najvišji vrh Turči-
je, Ararat.  Preden se bo 4. avgusta 2006 odpravil na pot, mu 

je izročil zasta-
vo občine Krko z 
željo, da jo izo-
besi med zasta-
ve tistih, ki so 
ime svojih dr-
žav, mest in kra-
jev že ponesli v 
visokogorje. Za-
želel mu je var-
no pot in srečno 
vrnitev. 

Niko Žibret in župan Franc Bogovič
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povškom aktivno pripravlja 
program za naslednje 4-letno 
obdobje. Stranka se v ta na-
men povezuje s posamezniki, 
ki bi v sodelovanjem pri pri-
pravi programa preko kandi-
datnih list svoje zamisli izpe-
ljali tudi kot izvoljeni občinski 
svetniki.
Pomembno vlogo vodje volilne 
kampanije OO LDS Sevnica in 
županskega kandidata  Lipov-
šek Bojana je v ta namen pre-
vzel Dejan Marcola, ki je po-
leg političnega udejstvovanja 
dejaven tudi na drugih po-
dročjih v naši občini. S svojim 
znanjem, poznavanjem pro-
blematike in pripravljenost-na

ro
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IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

IZ SVETNIŠKIH SKUPIN

Tudi čas dopustov nas obvezuje

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-uradno prečiščeno be-
sedilo) in 17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 44/04 in 78/05) 
objavlja Odbor za priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica

R  A  Z  P  I  S

za zbiranje predlogov za 
dobitnike priznanj občine Sevnica za leto 2006

1. člen

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, dru-
gim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejše-
mu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju 
gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reše-
vanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. 

2. člen

Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga so naslednja:
- naziv Častni občan Občine Sevnica
- Grb Občine Sevnica
- Zlata plaketa Občine Sevnica
- Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevnica, največ tri Zlate plakete Občine Sev-
nica in največ pet Srebrnih plaket Občine Sevnica.

3. člen

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem 
in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in 
ugledu Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združe-
njem, drugim organizacijam in skupinam.

4. člen

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, 
druge organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi 

osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat predlagan posameznik, je v skladu 
z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) obvezno priložiti pis-
no izjavo kandidata – posameznika - o osebni privolitvi v obdelovanje njegovih osebnih po-
datkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani za potrebe in v postopku kandidi-
ranja in podelitve priznanj Občine Sevnica, kot ga določa odlok o priznanjih Občine Sevnica 
– obrazec P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in na spletni strani www.obcina-
a-sevnica.si.

6. člen

Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval odbor za priznanja po zaključku razpi-
sa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči občinski svet na predlog odbora za pri-
znanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega pooblaščena oseba praviloma ob praz-
niku občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2006 se zbirajo do petka, 25. avgusta 
2006 (za pravočasno oddan predlog šteje tudi predlog poslan priporočeno 25. 08. 2006) na 
naslovu:

OBČINA SEVNICA
Odbor za priznanja
Glavni trg 19 a
8290  SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obravnavani.

Številka:   094-0004/2006
Datum:     18. 07. 2006
                                                                                                       ODBOR ZA PRIZNANJA

Mesec julij je čas, ko nas več-
ina išče zatočišče v senci, se 
podaja na zaslužen dopust v 
prijetne obmorske kraje ali pa 
prijetne brezskrbne trenutke 
preživlja v domačem okolju s 
krajšimi izleti. 
Občinski odbor LDS Sevnica 
se kljub bližajočim dopustom 
zaveda svoje odgovornosti do 
volilcev, zato je aktivno vklju-
čen v delovanju občinske poli-
tike in priprave na zadnjo sejo 
občinskega sveta (24.07.2006) 
pred počitnicami. 
Pred nami so tudi lokalne vo-
litve in zato občinska LDS sku-
paj s kandidatom za župana 
občine Sevnica Bojanom Li-

jo delati v domačem okolju 
je OO LDS Sevnica dobil po-
membno svežino, ki bo zlasti 
pomembna pri zagotavljanju 
novih, mlajših izobraženih ka-
drov. Velika želja vseh nas je 
sodelovanje z vami, zato že-
limo, da se nam pridružite ali 
posredujete svoje predloge. 
Kontaktni naslov: LDS Občin-
ski odbor Sevnica, Trg svobode 
11, 8290 Sevnica ali el.naslov: 
Dejank@lds.si.

OO LDS Sevnica 

Srečanje z ministroma 
za promet in okolje

Župan Kristijan Janc se je sestal z ministrom za 
okolje in prostor, Janezom Podobnikom. Pogo-
varjala sta se o pripravi sklepov za Vlado Repu-
blike Slovenije o financiranju dodatnih infrastruk-
turnih ureditev ob izgradnji HE Blanca, predvsem 
za dodatno urejanje vodotokov in izgradnjo ma-
lih čistilnih naprav. Sestal se je tudi z ministrom 
za promet, mag. Janezom Božičem, s katerim 
sta govorila o financiranju cestne infrastruktu-
re ob izgradnji HE Blanca, mostu na Logu in re-
konstrukciji cestnega odseka na glavni cesti G1-5, 
od brvi na Radni do odcepa za Lukovec. Ureditev 
cestne infrastrukture bo v manjšem deležu sofi-
nancirala tudi Občina Sevnica. Tema pogovora je 
bila tudi predvidena situacija priključka regional-
ne ceste za Mirnsko dolino na avtocestni odsek 
skozi občino Trebnje. Vlada Republike Slovenije 
sprejela Uredbo o državnem lokacijskem načrtu 
za odsek avtoceste mimo Trebnjega, in sicer po 
pobočni varianti.

Nivojsko križanje ceste z 
železnico v Dolenjem Boštanju
V prostorih železniške postaje v Sevnici je pote-
kal sestanek predstavnikov Holdinga Slovenskih 
železnic, Javne agencije za železniški promet, 
Občine Sevnica in podjetja Iskra Sistemi. Tema 
pogovorov je bila preureditev signalno-varnostnih 
naprav za zavarovanje nivojskega križanja glavne 
ceste Celje - Drnovo z regionalno železniško pro-
go Sevnica - Trebnje v Dolenjem Boštanju. Pro-
blem, na katerega Občina Sevnica pristojne opo-

zarja že več let, so dolge čakalne dobe na glavni 
cesti ob zaprtem prehodu čez železnico. Z izgrad-
njo krožišča v Dolenjem Boštanju je ta težava še 
izrazitejša, saj se ob zaustavitvi prometa na glav-
ni cesti blokirajo tudi smeri za Sevnico in Boštanj. 
S protokolom, ki je bil podpisan novembra lani, 
sta se Ministrstvi za promet in okolje sicer obve-
zali za izgradnjo podvoza pod železniško progo, 
vendar bo zaradi postopka spremembe državnega 
lokacijskega načrta, ki ga je v ta namen potreb-
no izpeljati, realizacija nekoliko kasnejša. Na se-
stanku v Sevnici so bile obravnavane variante teh-
nične rešitve skrajšanja časov spuščenih zapornic 
na tem potnem prehodu. Zaradi strogih varnost-
nih predpisov, ki veljajo za prevoze po železnici in 
prostorskih omejitev za postavitev elementov sig-
nalnih naprav, nobena rešitev ni enostavna ali po-
ceni. Približna ocena vrednosti najcenejše varian-
te je 7 mio SIT. Strokovnjaki podjetja Iskra Sistemi 
bodo Javni agenciji za železniški promet predlo-
žili ponudbe za pripravo potrebne dokumentacije 
in realizacijo posegov, na tej osnovi pa bo organi-
ziran ponoven sestanek, na katerega bo vabljen 
tudi upravljavec glavne ceste – Direkcija Republi-
ke Slovenije za  ceste, v zvezi z dogovorom o fi-
nanciranju in izvedbi projekta.

Gradnja HE Blanca
V prostorih Javnega podjetja Infra se je na tret-
jem usklajevalnem sestanku sestala posebna ko-
misija za pripravo Programa infrastrukturnih 
ureditev za HE Blanca. Sestanka se je poleg pred-
stavnikov ministrstva za okolje in prostor, ministr-
stva za gospodarstvo, ministrstva za finance, Infre 
in Holdinga Slovenskih elektrarn s strani Občine 
Sevnica udeležila predsednica posebne komisije 
za spremljanje izgradnje HE Blanca. Komisija si 
prizadeva, da bi bil program usklajen in predan v 
obravnavo ter sprejem na Vladi Republike Slove-
nije najkasneje do 27. julija 2006. Predhodno je 
potrebno pridobiti soglasje tako Občine Sevnica 
kakor tudi Občine Krško. Komisija je obravnavala 
program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE 
Blanco. Odprta ostaja finančna konstrukcija glede 
cestne infrastrukture in razmejitev financiranja 
prehodnosti jezovne zgradbe in poglabljanja stru-
ge reke Save. Predstavnika ministrstva za finance 
sta prisotne seznanila, da je pred potrdijo progra-
ma na Vladi Republike Slovenije potrebna potr-
ditev s strani ministra za finance, glede možnih 
variant za skrajšanje rokov za izgradnjo celotne 
verige na spodnji Savi, saj to vpliva tudi na pro-
gram za HE Blanco. Pripravljajo se sklepi za finan-
ciranje dodatne infrastrukture, ki jih je zahtevala 
Občina Sevnica ob izdaji soglasja na državni loka-
cijski načrt za HE Blanca. Izdelovalec programa 
Savaprojekt je predstavil popravke programa, ki 
se nanašajo predvsem na pripombe s strani pred-
stavnikov ministrstva za finance. 

Odprtje krožnih krožišč v Boštanju 
in Šmarju v občini Sevnica

Minister za promet mag. Janez Božič, minister 
za okolje in prostor Janez Podobnik, župan Ob-
čine Sevnica Kristijan Janc, direktor Direkcije 
Republike Slovenije za ceste Vili Žavrlan, direk-
torica podjetja Infra d.o.o. Ana Gračner, pred-
stavniki izvajalcev in podizvajalcev ter nadzora 
izgradnje obeh rondojev so slavnostno predali v 
uporabo novozgrajeni krožni križišči v Boštanju 
in Sevnici. 
Krožno križišče v Boštanju je zgrajeno v sklopu 
infrastrukturnih ureditev pri izgradnji hidroelek-
trarne Boštanj, prve v verigi petih novih hidroe-
lektrarn na spodnji Savi, uradno odprte maja le-
tos. Novozgrajeno krožišče omogoča varnejše 
vključevanje vozil iz smeri Sevnice in Boštanja 
na glavno cesto Celje – Krško, s čimer je bistveno 
povečana tudi pretočnost prometa. Zaradi zgra-
jenih kolesarskih pasov in pločnikov je krožišče 
odslej varnejše tudi za kolesarje in pešce. Vred-
nost gradbenih delih, ki jih je v celoti financira-
lo javno podjetje Infra d.o.o., znaša 90 milijo-
nov tolarjev. Gradnja krožnega križišča v Sevnici 
je izvedena v okviru predvidene rekonstrukci-
je regionalnih cest Boštanj – Planina in Sevnica 
- Brestanica. Sodobno štirikrako krožno križiš-
če omogoča boljšo pretočnost prometa ter več-
jo prometno varnost tako za voznike kot za osta-
le udeležence. Vrednost izvedenih del je 116,6 
milijona tolarjev, pri čemer znaša delež Ministr-
stva za promet, Direkcije RS za ceste 92,6, so-
financerski delež Občine Sevnica pa 24 milijo-
nov tolarjev. 
Prometna infrastruktura v sevniški občini se od-
slej ponaša s tremi krožišči, katerih število tudi 
drugod po Sloveniji narašča. Krožna križišča so 
postala projektna rešitev, ki jo vse pogosteje 

predlagajo tako projektanti kot investitorji. Naj-
bolj učinkovita so tista krožna križišča, ki so na-
stala z rekonstrukcijo prejšnjih ‘’klasičnih’’ kri-
žišč. Tam kjer so krožna križišča nadomestila 
obstoječa klasična, nivojska križišča, se je šte-
vilo prometnih nesreč v povprečju zmanjšalo za 
75 %, občutno blažje pa so tudi posledice pro-
metnih nesreč.
Projekt za izgradnjo krožnega krožišča v Bošta-
nju so izdelala Slovenska cestna podjetja d.o.o., 
gradbena dela sta izvajali podjetji SCT d.d. iz 
Ljubljane in Gradnje d.o.o. iz Dolenjega Bošta-
nja. Svetovalne storitve in nadzor nad gradnjo je 
vršilo podjetje DDC svetovanje inženiring, d.o.o. 
iz Ljubljane. Projekt krožnega križišča v Sevnici 
so izdelali v projektivnem podjetju STIA, d.o.o. 
iz Novega mesta, gradbena dela je izvajal novo-
meški CGP d.d., svetovalne storitve pa DDC sve-
tovanje inženiring, d.o.o. iz Ljubljane. Nadzor 
nad gradnjo krožišča je izvajalo podjetje ZIL in-
ženiring, d. d. iz Ljubljane.

Priprava regionalnega 
razvojnega programa
Na Regionalni razvojni agenciji Posavje je potekal 
sestanek s predstavniki občinskih uprav občin Po-
savja, kjer so se pogovarjali o vseh aktivnostih gle-
de priprave Regionalnega razvojnega programa za 
Posavje. Predstavniki agencije so predstavili pro-
gram priprave Regionalnega razvojnega programa, 
ki je že bil potrjen na Regionalnem razvojnem sve-
tu in Svetu regije. V nadaljevanju je bila predstav-
ljena organiziranost na regionalnem nivoju v zvezi 
s samo pripravo ter okvirna vsebinska področja, ki 
bodo zajeta v Regionalnem razvojnem programu. 
Opredeljen je tudi terminski plan izvajanja posa-
meznih delov Regionalnega razvojnega programa, 
tako strateškega kot tudi programskega dela. Roki 
so zelo kratki, tako da bo potrebno s strani občin 
v najkrajšem času najprej imenovati predstavni-
ke v posamezne področne odbore in že pripravlja-
ti osnovne prioritete ter projekte, saj bo potreb-
no za leto 2007 in 2008 do konca oktobra pripraviti 
projekte, ki se bodo začeli izvajati s 1.1.2007 in 
se bodo za njih pridobivala sredstva. Pomembno 
je, da bodo občine pripravljale projekte, ki bodo 
skladni z Državnim razvojnim programom in seve-
da tudi s Strategijo razvoja Slovenije, ki je bila 
sprejeta v letu 2005. Projekti, ki jih bodo občine 
prijavljale v okviru razvojnih sredstev, bodo v 85 % 
deležu financirane s strani države, ostali del bodo 
morale zagotavljati lokalne skupnosti. Projekti, ki 
pa jih bodo občine prijavljale preko drugih držav-
nih ministrstev, pa bodo financirani po kriterijih in 
pogojih, ki jih bo opredelila državna uredba. Regi-
onalni razvojni program se bo financiral preko lo-
kalnih skupnosti in preko Službe vlade za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj. 
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Investicije v občini Brežice 
v letu 2006
V občini Brežice so v teku številne investicije. Predvsem gre tu za investicije po 
krajevnih skupnostih, kakor tudi za večje investicije širšega pomena. Med sled-
njimi lahko izpostavimo predvsem že dokončano ureditev Križičnikove ulice in 
Ulice stare pravde, kanalizacijo Velika Dolina in Jesenice, sanacijo plazu Globo-
ko, ureditev križišča v Brežicah, javno razsvetljava v Dobovi, ureditev večjega 
števila cest po krajevnih skupnostih Velika Dolina, Bizeljsko in Cerklje. 

Med večjimi investicijami, ki 
so ob proračunskih sredstvih 
Občine Brežice sofinancirane 
tudi s strani Službe Vlade Re-
publike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno po-
litiko (v nadaljevanju: služba), 
izpostavimo:
• preplastitev ceste Bušeča 

vas – Vinji vrh, kjer je bil 
delež sofinanciranja s stra-
ni Službe 12.500.000,00 SIT,

• pri modernizaciji ce-
ste Boršt – Pekel, kjer gre 
za dveletni program, de-
lež sofinanciranja Služ-
be znaša v letošnjem letu 
12.500.000,00 SIT,

• delež Službe je v prime-
ru modernizacije ceste Vr-
hovnica (občinska meja) 
29.166.667,00 SIT,

• 5 mio SIT je sofinancirana 
vrednost s strani Službe pri 
modernizaciji cest v obrtni 
coni Dobova.

Pri vsakih od zgoraj naštetih 
investicijah je bil delež Ob-
čine Brežice okoli 20 %.

Po pogovorih, ki so pred dnevi 
potekali med predstavniki ob-
činske uprave Občine Brežice 
in predstavniki Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokal-

no samoupravo in regionalno 
politiko, lahko Občina Brežice 
pričakuje še dodatna sredstva 
za sofinanciranje različnih in-
vesticij s strani prej omenje-
ne Službe. Tako je predvide-
nih še dodatnih 60 milijonov 
SIT, s katerimi bomo pokrili 
lastni delež pri čistilni napra-
vi Obrežje. 

Ob novih prostorih namenjenih 
delovanju Pošte, je prišlo do 
ureditve dela Križičnikove uli-
ce in Ulice stare pravde. Med 
investicijami krajevnih skup-
nostih Cerklje ob Krki, Pišece, 
Bizeljsko, Čatež ob Savi in Mrz-
lava vas,  je bilo, kot je že na-
vedeno, največ narejenega na 
področju cestne infrastruktu-
re. Že prej je bil omenjen de-
lež sofinanciranja moderni-
zacije ceste Vrhovnica, ki je 
tako dokončno rekonstruira-
na. V krajevni skupnosti Brez-
ina se nadaljuje izvedba ploč-
nikov. V Ulici pod obzidjem 
se bodo gradila parkirišča na 
obeh straneh ceste. Na vzhod-
ni strani Ulice pod obzidjem se 
bo gradnja parkirišč začela že 
letos, medtem ko se bodo na 
zahodni strani parkirišča pri-
čela graditi v naslednjem letu, 

saj so trenutno še v fazi prido-
bivanja projektne dokumenta-
cije. Na Svetu krajevne skup-
nosti Brežice je bila sprejeta 
odločitev, da prispevajo za iz-
gradnjo parkirišč Pod obzidjem 
15 milijonov SIT. Nove investi-
cije se obetajo tudi na podro-
čju osnovnega šolstva, kjer je 
že bil s strani komisije župa-
nu predlagan izvajalec del pri 
gradnji nove stavbe Osnovne 
šole Bizeljsko, s čimer se bodo 
dela lahko pričela. Trenutno se 
izvajajo tudi trije razpisi za 
pridobivanje projektne doku-
mentacije za adaptacijo pros-
torov v Osnovni šoli Globoko,  
Brežice in Artiče.  

Kljub poletnim mesecem pa 
se bo sklop investicij v občini 
Brežice nadaljeval še v jesen-
sko obdobje, za kar je v teku 
že nekaj razpisov. S tem želi-
mo, da občina Brežice doseže 
enakomeren razvoj v vseh kra-
jevnih skupnostih, saj le tako 
lahko kot občina dosežemo za-
stavljeno pot in dolgoročnej-
ši razvoj.

Ivan Molan,
 župan Občine Brežice

Prebujena pišečka godba
PIŠECE – Pišečka godba je bila prvič ustanovljena daljnega leta 1927 in je aktivno igrala dol-
ga desetletja, nato pa je njen zvonki glas obmolknil. V letošnjem letu so ga zopet prebudili.

Da so Pišečanke in Pišečani po-
nosni ljudje, ki gojijo kulturno 
tradicijo, se ozirajo na svoje 
korenine in so zvesti svojemu 
kraju, mi je bilo jasno takoj, 
ko smo sedli skupaj z Jožetom 
Drugovičem in Bojanom Lu-
garičem, ki sta prevzela krmi-
lo godbe. Prvi je postal pred-
sednik, drugi pa mentor, vodja 
in dirigent, ki skrbi za potek 
vaj, izbira primerne skladbe, 
seveda pa tudi v njem igra. di-
rigira skoraj dvajsetčlanskemu 
orkestru.

Godba je najmlajša sekcija Kul-
turnega društva Orlica, v pov-
prečju imajo člani 25 let, pa 
vendar si prizadevajo, da bi pri-
dobili še več mladih, za kar se 
že dogovarjajo z brežiško glas-
beno šolo, ki izobražuje tudi 
otroke z njihovega področja. H 
godbi so tako pristopili tudi tri-
je Drugovičevi in trije Zupanči-
čevi iz Podgorja pri Pišecah. Iz 
„stare godbe“ pa je še edini ži-
veči Ivan Dušič z Blatnega.

Jože Drugovič

Bojan Lugarič

Zaradi veliko volje, ki so jo po-
kazali na začetku, jim je pri-
sluhnil tudi brežiški župan Ivan 
Molan, ki je ugodil njihovim 
željam po nakupu instrumen-
tov, ki niso poceni. Veliko po-
sluha so imeli tudi v domači 
krajevni skupnosti, pridobili so 
tudi nekaj sponzorjev in tako 
sedaj premorejo že precej in-
strumentov, dovolj za začetek, 
da so se z njimi pokazali že na 
nekaj krajevnih prireditvah.

Med drugim so igrali budnico 
prvega maja v Pišecah, Pod-
gorju in Dednji vasi, udeleži-
li so se slovesnosti ob prazniku 
KS Pišece in domačine zaba-
vali še dolgo v noč, priprav-
ljajo pa se na revijo pihalnih 
godb in z veseljem se bodo od-
zvali še marsikateremu dru-
gemu morebitnemu povabilu, 
da se predstavijo ožji in šir-
ši okolici. 

Marija Kalčič Mirtič

Športni vikend mladih v Brežicah
BREŽICE - V nedeljo je Društvo 
študentov Brežice na ŠRC GRIČ 
uspešno izpeljalo prireditev, ki 

so jo poimenovali ŠPICA. Na-
men te prireditve je druženje 
in zabava skozi šport. Za pravo 
adrenalinsko vzdušje so poskr-
beli tekmovalci v paintballu, 
kjer je zmagala ekipa SHEN-
GEN RANGERS z Jesenic na Do-
lenjskem, druga je bila ekipa 
MUHA FLY TEAM 3 ter tretje 
uvrščeni TEAM SPORT – OB-
STOJ  Domžale. Prav tako so se 
lahko vsi ljubitelji odbojke po-
merili v turnirju dvojk, kjer pa 
je bila na koncu najuspešnejša 
ekipa KR NEKI, druga  je bila 
ekipa SM, tretja pa ekipa A1, 
Pšeničnik Peter pa je bil naj-

boljši v jezdenju na električ-
nem biku. Za dobro vzdušje 
so poskrbela dekleta iz ples-

ne skupine S´n H´ in Dj Lenn-
xy. Po napornem tekmovalnem 

delu pa je društvo poskrbelo 
tudi za prazne želodce vseh 
udeležencev prireditve ter po-
delilo privlačne nagrade naj-
boljšim tekmovalcem. Tako 
se je v pravem poletnem duhu 
zaključil še en uspešen športni 
Vikend mladih.

G.B.

Brežice, moje mesto 2006
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Dušan Vodlan v treh nastopih za Sožitje

Izziv sebi in pomoč drugim
KRŠKO – V soboto bo s štartom 24-urne vztrajnostne vožnje na Mobikrogu v Cerkljah  
znani krški kolesarski navdušenec in organizator Dušan Vodlan začel uresničevati 
prvega izmed treh poletnih športnih projektov, ki imajo tudi humanitarni namen.

Dane Mižigoj – predsed-
nik Društva Sožitje Kr-
ško: »Naše društvo je 
ponudbo Kolesarskega 
kluba »Olimp 2004« za 
skupno pridobivanje do-
natorskih sredstev spre-
jelo s zadovoljstvom. Po-
sebno pa pozdravljamo 
gesto, da je klub ponudil 
našemu društvu pomoč in 
s tem tudi pokazal njihov 
human odnos do teh na-
ših drugačnih oseb, ki po-
trebujejo nenehno vse-
stransko pomoč; nekateri 
tudi 24 ur dnevno. Klu-
bu, posebno pa njegove-
mu predsedniku in naj-
aktivnejšem tekmovalcu, 
pa želimo čim več in čim 
boljših uspehov. Naša že-
lja pa je seveda, da bi se 
za podoben pristop od-
ločil tudi kakšen podjet-
nik.« 

Poleg plesne dejavnosti, ki ji 
je posvetil največji del svoje-
ga časa in jo vse bolj prevzema 
njegov sin Sebastijan, se Dušan 
Vodlan iz Krškega zadnja leta 
posveča predvsem kolesarstvu. 
Najbolj odmevna je bila njegova 
vožnja na oplimpijske igre v Ate-
ne, od koder tudi ime sedanje-
mu kolesarskemu klubu – Olimp 
2004, ki je aktiven ne le v Posav-
ju, pač pa tudi v Celju, kjer ima 
svojo podružnico.
Dušan ob tej priložnosti pravi, da 
je zelo zadovoljen, ker se plesna 
dejavnost v njihovem klubu lepo 
razvija, tokrat predvsem z last-
nim pedagoškim in trenerskim 
kadrom. Zanimanje je tolikšno, 
da mu ne morejo ugoditi pred-
vsem zaradi večnega problema 
– pomanjkanja ustreznih prosto-
rov! »Vse kaže, da kljub večlet-
nim prizadevanjem in nespornim 
uspehom, za katere smo dobili 
tudi priznanja v lokalni skupno-
sti, ne bomo dočakali primerne-
ga prostora,« zagrenjeno pravi 
Dušan, ki se je pred kratkim raz-

veselil zelo ugodne ponudbe do-
mačega podjetnika, da bi skupaj 
uredili primerno plesno dvorano, 
ki jo zaman čaka že več genera-
cij ljubiteljev plesa v krški ob-
čini in Posavju. Žal na občini ni 
bilo posluha za predlog in vse 
kaže, da bo tudi ta priložnost 
splavala po Savi.

Vse to pa Dušana samo dodat-
no vzpodbuja, da je še bolj za-
gnan v svojih kolesarskih načr-
tih, med katerimi je bil vse do 
nedavnega tudi »kolesarski ob-
isk« naslednje olimpijade v Pe-
kingu, po zadnjih dogodkih na 
Bližnjem vzhodu in sploh nemir-
nih razmerah v tistem delu sve-
ta pa se boji, da bo moral drzno 
misel opustiti. Kljub temu mu ne 
zmanjka načrtov, ki poleg red-
ne vadbe in vzdrževanja dobre 
kondicije pomenijo poseben iz-
ziv za telo in duha. Tokrat se je 
odločil, da bo vrtel pedala tudi 
v korist drugih, natančneje po-
vedano, pomagal bo pomoči po-
trebnim prijateljem iz Društva 
Sožitje Krško.  

Dušan se bo v avgustu in sep-
tembru preizkusil v posebnem 
kolesarskem trojčku, in sicer gre 
za vztrajnostno vožnjo na 24 ur 
(29.7.), na 72 ur (24.8.) in 12 ur 
(17.9.). Prvi in zadnji preizkus 
bosta potekala na znani tekmo-
valni stezi Mobikrog v Cerkljah 
ob Krki, največ zanimanja jav-
nosti pa je pričakovati za naj-
bolj zahteven projekt, ko bo 
Dušan po startu izpred zgradbe 
občine v Krškem poskušal v manj 
kot 72 urah obvoziti slovensko 
mejo v dolžini 1.100 km.
    
Dušan se je ob tej priložnosti 
odločil tudi za že omenjeno do-
brodelno akcijo, v okviru kate-
re zbira finančna sredstva Dru-

štvo Sožitje, katerega temeljna 
naloga je skrb za osebe z mot-
njo v duševnem razvoju in nji-
hove družine. Zainteresirani lah-
ko sredstva nakažejo na račun 
ODBORA ZA POMOČ DRUŠTVU, 
0298-0255722521.

Dušan Vodlan

Tudi Rovan gre v Göteborg 
BREŽICE - Skakalec s palico Jure Rovan (Fit Breži-
ce) je na atletskem mitingu v Aosti z izidom 5,60 
metra osvojil drugo mesto in izpolnil normo za na-
stop na evropskem prvenstvu v Göteborgu. Breži-
čan je le za centimeter zaostal za svojim dve leti 
starim državnim rekordom in zaostal le za nekda-
njim svetovnim prvakom in bronastim z olimpij-
skih iger 2004 Italijanom Giuseppejem Gibiliscom 
(5,72 m). Že prej je normo za evropsko prvenstvo 
izpolnil Rovanov klubski kolega Primož Kozmus v 
metu kladiva, ki ima z metom 80,38 m celo še-
sti rezultat sezone na svetu. Oba sta pravkar mi-
nulem državnem atletskem prvenstvu vnovič po-
stala državna prvaka v svojih disciplinah. Kozmus 
je kladivo vrgel 75,76 m daleč, Rovan pa je skočil 
5,50 m visoko (premagal ga je sicer kolega iz ZDA 
Adam Keul).

Veber že 12-ič prvak
SEVNICA – Na članskem državnem prvenstvu v atle-
tiki v Novem mestu sta AK Sevnica zastopala Borut 
Veber in Maja Teraž in domov odnesla po eno me-
daljo. Borut je osvojil zlato medaljo na 3000 m (8:
31,74) in ima sedaj že 12 članskih naslovov držav-
nega prvaka. Maja, sicer še mladinka, pa je osvo-
jila bron na 3000 m  zapreke (11:33,99) in  kar za 
42 sekund izboljšala osebni  rekord, na 1500 m pa 
je bila peta.

Poletni športni vikend prvič 
tudi v Brežicah
BREŽICE - Občina Brežice je 15. julija prvič go-
stila poletne športne vikende – turnirje v malem 
nogometu, košarki in odbojki na mivki za mo-
ške in ženske. Sodelovalo je preko 270 rekrea-
tivnih športnikov in športnic iz cele Slovenije. 
V malem nogometu - sodelovalo je 18 ekip – so 
zmagali Slabiči iz Sevnice, ekipa KMN Senovo je 
bila tretja. V moški odbojki na mivki (13 ekip) 
je ekipa A2 iz Ljubljane v finalu premagala eki-
po Bombe Sevnica, v ženski odbojki na mivki (12 
ekip) pa je slavila ekipa Magro MZG (Grosuplje, 
Ljubljana). Turnir v ulični košarki (5 ekip) je do-
bila Mesarija Jeler iz Krškega pred LD Inženirin-
gom iz Artič in ekipo Seek & destroy iz Sevni-
ce. Zadnji, četrti kvalifikacijski turnir poletnih 
športnih vikendov – turnir Švic, bo v soboto, 29. 
julija, v Brestanici, kjer bo 19. avgusta tudi za-
ključni turnir Zvezda za osem najboljših ekip v 
posamezni panogi. 

Krčani le pred Avstrijci
KRŠKO - Na štadionu Matije Gubca je 15. julija 
potekala peta letošnja dirka za skupno avstrijsko-
hrvaško-slovensko državno prvenstvo ekip. Pome-
rile so se štiri ekipe: Slovenijo 1 so zastopali pred-
vsem ljubljanski vozniki in Denis Štojs, Slovenijo 2 
so zastopali krški vozniki (Izak Šantej, Davor Volk, 
Samo Kukovica, Matija Duh, Aleksander Čonda in 
„uvoženi“ Manuel Hauzinger) nastopila pa je še 
peterica hrvaških in četverica avstrijskih spidve-
jistov. Ob izenačenem rezultatu Slovenije 1 in Hr-
vaške (po 46 točk) je bila potrebna dodatna vož-
nja, v kateri je Jernej Kolenko premagal Jurico 
Pavlica in Slovenija 1 si je privozila zmago. Dru-
ga je bila tako Hrvaška, tretja Slovenija 2 in če-
trta Avstrija. Naslednja spidvejska dirka v Krškem 
bo 16. septembra prav tako skupno državno pr-
venstvo ekip.

Kerin dvakrat bronast
KRŠKO – Na odprtem državnem prvenstvu v plava-
nju so v konkurenci več kot 350 tekmovalcev iz 11 
držav z dobrimi rezultati nase opozorili tudi pla-
valci krškega Celulozarja, saj so se domov vrnili z 
dvema medaljama in še nekaj vrhunskimi uvrstit-
vami. Rok Kerin je v absolutni konkurenci osvojil 
bronasti medalji na 400 in 1500 m prosto, na 200 
m prosto pa je bil peti. Zmagovalnemu odru se je 
s petim mestom na 100 m hrbtno približal tudi Jer-
nej Omerzel, dobro pripravljenost pa je potrdil še 
s sedmim mestom na 200 m hrbtno in osmim me-
stom na 50 m prosto in 50 m hrbtno. Sedmo mesto 
si je priplavala mladinka Nina Mandl, odličen peti 
pa je bil pri kadetih na 100 m hrbtno tudi Jaka Kra-
maršič. Omeniti velja še 14. mesto kadeta Kreši-
mirja Radunoviča na 200 m mešano. 

Sokoli navdušili na Danskem
BREŽICE - Mladi brežiški Sokoli so se med 28.6. in 
6.7. udeležili festivala športa v Haderslevu na Dan-
skem in s skupinsko vajo predstavili Slovenijo v 
najboljši luči. Na festival športa, ki poteka vsaka 
štiri leta, se je odpravilo 24 gimnastičarjev in gim-
nastičark ter trenerka Zdenka Senica Grubič, tre-
ner breakdancea Dominik Černelič in spremljeval-
ka Urška Senica. Odprava, katere člani so stari od 
9 do 27 let, je Slovenijo zastopala z 10-minutno 
koreografijo, ki je vsebovala gimnastične in ples-
ne prvine, elementa breakdancea, zaplesali pa so 
tudi folkloro. S tremi nastopi na samem festivalu, 
kasneje pa še tremi v različnih danskih mestih, so 
navdušili precej zahtevno tuje občinstvo. 

Uspeh balinarjev
KRŠKO - Na prvenstvu območ-
ne balinarske zveze Dolenj-
ske je Balinarski klub Krško v 
petih panogah osvojil kar šti-
ri prva mesta. Goran Ivič je 
zmagal v natančnem izbijanju 
in v igri krog, v hitrostnem iz-
bijanju pa je bil tretji. V igri 
posamezno je zmagal Damjan 
Martinčič, v igri parov pa Mar-
ko Prah in Damjan Martinčič. 
Vsi zmagovalci so se uvrstili 
na državno prvenstvo. 
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POSAVSKI OBZORNIK izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

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

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršni urednik 
Peter Pavlovič 

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

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica. 
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki 
je 16. avgust. Za točnost po-
datkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo nji-
hovi uredniki. 
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide 
v četrtek, 24. avgusta 2006.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, kraj-
šanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politi-
ko 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 opre-
mljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi-
zacij, društev ...).

KAM V POSAVJU?PISMA BRALCEV

Prireditve med 27.julijem in 24. avgustom
Petek, 28.7.
- ob 19.00, zaključek mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva 

2006 in otvoritev razstave Boštjana Drinovca „Oseminštiridesetkrato-
kolisveta“, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

- ob 21.00, koncert Jazz by the pool: Kristina Oberžan & Zjača-Mitrović 
kvartet, bazen Brestanica

Sobota, 29.7. 
- poletni športni vikendi - turnir Švic, igrišča v Brestanici
- ob 13.00, hitrostni preizkus starodobnih motorjev za državno prven-

stvo in pokal Malkovca, po zaključku dirke gasilska veselica, v Tržišču
- od 15.00 dalje, prireditev za otroke “Razgibajmo poletje”, igrišče OŠ 

Bistrica ob Sotli

Nedelja, 30.7.
- ob 10.00, odprto državno prvenstvo v akvatlonu, akvatlon za vse in po-

dročno šolsko prvenstvo, bazen Brestanica 
- od 11.15 dalje, žegnanje, gasilsko tekmovanje za memorial Toneta Si-

mončiča in gasilska veselica z ansamblom Dori, na Okiču

Četrtek, 3.8. 
- ob 20.00, koncert Mie Žnidarič, Lutrovska klet pod gradom Sevnica

Petek in sobota, 4. in 5.8.
- 4. tradicionalni festival rock glasbe Gra(n)d rock Sevnica: Elvis Jack-

son, Dan D, Srečna mladina, Da phenomena, Stranci.non, Laibach, 
Tide, Kafka (FR), The lift, Žurdov in Ad libitum, grad Sevnica

Sobota, 12.8. 
- ob 17.00, 9. državno prvenstvo harmonikark z diatonično harmoniko, 

grad Rajhenburg Brestanica
- ob 20.15, Anin glasbeni večer: Julia Kunšek – klavir in Ilja Gromov – vi-

olina, cerkev sv. Ane v Leskovcu
- ob 21.30, koncert dueta Imaginary day, park pri MC Brežice

Sobota, 19.8.
- poletni športni vikendi - zaključni turnir Zvezda, igrišča v Brestanici
- ob 21.00, koncert makedonske skupine FxPxOx, MC Krško
-ob 21.30, koncert Petra Dirnbeka, park pri MC Brežice
 
Nedelja, 20.8. 
- ob 10.00, 4. kolesarski maraton po deželi cvička, štart s parkirnega 

prostora gradu Kostanjevica na Krki

Četrtek, 24.8. 
- ob 20.00, odprtje razstave kreART in koncert Beneških fantov, grad 

Sevnica

Ali res sodijo betonski tlakovci
V srednjeveško mestno jedro Brežic?
Odprto pismo Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Novo mesto 

Društvo za oživitev mesta Brežice je priredilo kar nekaj strokov-
nih okroglih miz o talni ureditvi ulice v historičnem mestnem je-
dru Brežic. Nasprotujemo idejnemu načrtu, ki predvideva tla-
kovanje pločnikov in vsega prostora okoli cerkve Sv. Lovrenca z 
betonskimi tlakovci ter  rušenju mestnega drevoreda – baje bi po-
sadili nova drevesa…? Nastala bi  prava betonska puščava. Breži-
čani so se naravnost zgražali, ko je ZVKD privolil v tako rešitev. 
Kot je slišati,  Zavod  dopušča možnost uporabe kamna  pešče-
ne barve. Povejte nam, kateri je to domač  kamen, ki je peščene 
barve in je odporen proti zimi? Obrazložite nam  zakaj vztrajanje 
pri betonskih tlakovcih!?
Župan Ivan Molan  podpira dobro ureditev občinskega središča,  
takšno, ki bi jo Občina Brežice tudi zmogla narediti. Prav zato  
smo pripravili novo pobudo, novo idejno rešitev, ki izhaja iz najdb 
arheologov. Tlak iz prodnikov in tlak iz velikih kamnitih plošč so 
odkrili letos novomeški arheologi.  Predvideli smo obrobe iz slo-
venskega  žaganega granita in za polnila svetle prodnike (varian-
ta nazobčen  beton, ki so ga delali že pred 100 leti). Župan je dal 
pobudo za uskladitev z ZVKD Novo mesto.  12. julija letos smo  
predstavili novo zamisel. 
Na žalost pa smo zvedeli, da novomeška enota  Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, zavrača vsako novo pobudo. 
V srednjeveškem mestnem jedru Brežic imamo že kup zgreše-
nih posegov, kamor sodi tudi »avtohtoni asfalt« na cesti in ploč-
nikih. Kot kaže pa bomo pridobili še »avtohtone betonske tlakov-
ce«. Po čigavi zaslugi?
Za pomoč prosimo stroko, slovensko javnost in politike, saj gre 
za mestno jedro Brežic, ki po kulturnem in zgodovinskem pome-
nu sodi med tri najpomembnejša slovenska mesta!

Društvo za oživitev mesta Brežice:
Karl Filipčič, univ.dipl.ing.arh.

Puntar d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško

Ime (naziv organizacije) _______________________________________________________

Priimek _______________________________________________________

Naslov _______________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

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

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

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

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

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

Ali res moramo biti nestrpni?
V svojem pismu z dne 13.7. člani Civilne iniciative Globo-
ko poudarjajo, da odgovorov na očitke, namenjene ARAO in 
meni osebno, ter na vprašanja, ki jih zastavljajo, ne potre-
bujejo. Vendar je odgovor na njihovo odprto pismo vsekakor 
treba podati, predvsem zaradi obveščenosti javnosti.

Gospod Milan Cizl v imenu Civil-
ne iniciative Globoko agenciji 
ARAO očita enostransko, zavaja-
joče informiranje javnosti, pav-
šalnost naših navedb ter tudi, da 
smo zapravili možnosti za izme-
njavo mnenj zunaj časopisnih 
kolon. V ARAO te očitke zavra-
čamo. Močno se namreč zaveda-
mo, da je bila največja napaka 
neuspelega poskusa izbora loka-
cije za odlagališče NSRAO v 90. 
letih upoštevanje zgolj tehnič-
nih kriterijev in izključevanje 
javnosti. Zato si v postopku, ki 
teče sedaj, prizadevamo za ob-
jektivno informiranje, dobro ko-
munikacijo ter za vključevanje 
javnosti v vse aktivnosti v okviru 
postopka izbora lokacije za od-
lagališče NSRAO. Prav zato smo 
tudi zasnovali lokalno partner-
stvo kot obliko sodelovanja med 
občino in občani ter ARAO, ki je 
prilagojeno posebnostim in po-
trebam lokalne skupnosti Bre-
žice in v katerega je še vedno 
vabljena tudi Civilna iniciativa 
Globoko. 

ARAO in jaz osebno si torej pri-
zadevamo za odprto in pošte-
no dogovarjanje ter vključeva-
nje vseh občanov v sodelovanje 
pri odločanju, kot zahteva Aarc-
huška konvencija. Ne trdim pa, 
da smo pri svojem delu brezhib-
ni. Nehote morda zagrešimo tudi 
kako napako ali pomanjkljivost. 
Dejansko ugotavljamo, da je del 
javnosti slabo obveščen o po-
stopku izbora lokacije za odlaga-
lišče, o možnih rešitvah, o zago-
tavljanju varnosti in še čem, pa 
tudi da celo ljudje, ki so najbolj 
vključeni, nimajo vedno celovite 
in jasne predstave. Navedbe, ki 
jih podaja gospod Cizl že kaže-
jo na to. Del odgovornosti za to 
gotovo pade tudi na ARAO. Kljub 
temu pa moramo tudi upošteva-
ti, da je ravnanje z radioaktiv-
nimi odpadki zelo obsežno po-
dročje, ki se ga ne da pojasniti 
v dveh ali treh enournih predsta-
vitvah. Za prenos znanja, infor-
macij in odgovore je torej po-
treben čas, ki je v tem postopku 
sicer na voljo, saj se predvide-
va prvo odločanje šele v letu 
2008, po drugi strani pa je mor-
da še bolj ključno zaupanje, ki 
ga je potrebno graditi. Iskreno 
sem prepričana, da ga je mož-
no vzpostaviti, vendar je potreb-
na iz vseh strani, tudi s strani CI, 
pripravljenost na strpen, odkrit 
in odprt pogovor. 

Ravno zaradi obsežnosti po-
dročja ugotavljamo, da imajo 
včasih ljudje občutek, da jim 
podajamo le nam všečne infor-
macije. Vendar si tega ne želi-
mo. Pripravljeni smo se sooči-
ti z vsemi vprašanji in predlogi 
krajanov, tudi s kritičnimi. Ti so 
nam namreč v pomoč. Kažejo 
nam, kako na stvari gledajo in 
jih razumejo krajani ter s kakš-
nimi problemi se soočajo. V pri-
meru, če naši odgovori prebival-
cev Brežic ne bodo prepričali, 
odlagališča v Brežicah ne bo, 
saj bodo zadnjo besedo o umeš-
čanju imeli prebivalci. Pa ven-
dar je raziskava javnega mnenja 
med prebivalci občine Brežice, 
ki je bila na območju KS Globo-
ko ojačana, pokazala, da javnost 
večinsko soglaša    (59,7 % ZA in 
35,5% PROTI), da se na območju 
peskokopa in glinokopa v Globo-
kem izvedejo geološke raziskave 
o primernosti lokacije za izgrad-
njo odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov, pod po-
gojem, da bodo o morebitni iz-
gradnji odlagališča kasneje od-
ločali občani občine Brežice na 
referendumu.

Civilna iniciativa Globoko je ra-
zen do ARAO zelo kritična tudi 
do članov vodstvenega odbora 
lokalnega partnerstva Brežice. 
Kot je bilo že večkrat poveda-
no, se člani vodstvenega odbo-
ra ne zavzemajo za umestitev 
odlagališča, temveč za to, da 
bi imeli vsi občani zagotovlje-
ne možnosti za izražanje svojih 
stališč in mnenj. Nihče ne more 
trditi, da delujejo v nasprotju s 
tem. Postopek sodelovanja jav-
nosti je odprt za vse krajane in 
občane, lokalno partnerstvo pa 
je že večkrat povabilo vse ob-
čane k sodelovanju, tudi civilno 
iniciativo. Povem naj, da je na 
njihovo zahtevo ARAO izvedla že 
nekaj raziskav, med drugim tudi 
preverjanje govoric o odlaganju 
radioaktivnih odpadkov v zapr-
tem raziskovalnem rovu v Deč-
nem selu. Morda je še najbolj 
optimističen dogovor s predsta-
vitve 12.7.2006 v Krajevni skup-
nosti Globoko, da naj se ustano-
vi odbor za nadzor nadaljevanja 
raziskav, v katerem bodo sodelo-
vali predstavniki lokalnega part-
nerstva Brežice, Civilne iniciati-
ve in ARAO. 
S spoštovanjem,

mag. Nadja Železnik 

Hvala tovariši rudarji!
V Premogovniku Senovo sem se zaposlil leta 1985 in takrat je ime-
lo mnogo mojih sodelavcev (še) rdeče knjižice. Drugi so bili tovari-
ši zaradi človeških vrlin: Boris Petan, Tone Debeljak, Franc Petrnelj, 
Franc Zorenč in še (kasneje) nekateri. V petek sem v časopisu pre-
bral, da bodo imeli v Kočevju srečanje rudarjev v ponedeljek. Še, 
kaj si bodo ogledali oz. kaj je pripravljeno za druženje rudarjev ne-
kdanjega premogovnika. Sklenil sem, da bom šel tja. Na drugi stra-
ni časopisa pa članek Rudarski praznik na Kalu. Svoj praznik bodo ru-
darji počastili z tradicionalnim družabnim srečanjem. In sklenil sem, 
gor grem, tudi zato, ker me je čakala knapovska malica. Bil je golaž 
in Laško pivo. A važno je, da sem srečal ljudi a žal za mnoge pozabil 
imena in priimke. Pogovarjali smo se o vsem. Kasneje sem prisedel 
za mizo, za katero so bile same ženske in izvedel sem, da so soproge 
pokojnih rudarjev. Slikali smo se in poslal jim bom slike. Drugo leto 
bom tudi šel na Kal, razen če...
Marjan Simončič, kako to, da za Senovo nisem (iz)vedel? 210 let, je 
rekel Tone Petrovič (2.7.) ste praznovali. Na TV sem slišal, da ste 
tehničnim in navadnim direktorjem podelili priznanja. Ta so si zaslu-
žili takrat, ko so bili zaposleni. Če so si! Napisal si, da je denar le za 
zapiralna dela in plače, menda ni Jankovič Bojan delal za lepe oči.
Dregnil sem ob slabe malice, leta 1992 nismo bili kolektivno zavaro-
vani (sindikat me ni podprl, da bi šli trije v zapor), sindikalne igre 
sem imel za druženje, izleti so bili po celi Sloveniji, muzeji in vinske 
kleti, v letih 1993 - 96. Nisem upošteval govornika v Trbovljah ki je 
dejal: morate se paziti, kako se boste vedli, da se ne zamerite eni ali 
drugi strani. Branil sem stran, kjer so bili delavci. Škoda. Ljudje so 
(smo) kot gobe, ene so užitne druge strupene, in te je bolje le gleda-
ti, pa še to ne, saj od gledanja ni rezultatov. Ti bi bili v letih 1985 - 
98 drugačni in lepši, če med ljudmi ne bi bil opazen strah. Zadnji po-
izkus je bil 21. aprila 1999 v gostilni Senica. Niste verjeli. Tudi 3.7. bi 
bil lahko prijaznejši, pa čeprav je denar le za zapiralna dela.

Alojz Šribar
Kobile



Posavski obzornik - leto X, številka 15, četrtek, 27. 7. 200616 ZADNJA STRAN

1111 let Brestanica - Krško

5. Tlakovec iz stare špitalske cerkve 
v Krškem

Tlakovec hrani Narodni muzej v Ljubljani (inv. št. 1789), ne-
kdaj pa je bil verjetno del Hohenwartove zbirke v Krškem. 
Grof Anton Hohenwart je umrl v Krškem 23.3.1846.
Špital naj bi v Krškem ustanovili grofje Celjski skupaj z žup-
nikom Martinom Rajnuša ok. 1440, špitalsko cerkev zgradili meščani  (pisni viri so znani po letu 
1526), drugi vir pa ustanovitev špitala pripisuje Rajhenburškim (dokumenti potrjujejo darova-
nje posesti leta 1534 pri gospostvu Šrajbarski turn). Špitalska cerkev je bila posvečena Sv. Duhu. 
Med 1770-1777 je rodbina Auersperg na istem mestu zgradila novo v baročnem slogu, graditelj 
je bil stavbenik Johann Fuchs. Po razposvetitvi je bil od 1939 v njej Muzej Krško, od 1966 pa Ga-
lerija Krško. V preteklem letu je bila zaključena obnova. 
V Krškem je delovala tudi Bratovščina Sv. Duha, v virih je navedena leta 1526, ko je za obram-
bo pred Turki darovala 27 goldinarjev 27 krajcarjev.

Tlakovec je iz peščenca, ima vdolben križ viteškega reda hospitalcev in letnico. Kaže, da 1118 - 
letnico, ko je red dobil vojaški značaj. Viteški red sv. Janeza Hospitalca je bil ustanovljen leta 
1070 v Jeruzalemu, pripadniki so se imenovali tudi: hospitalci, ivanovci, joaniti. Katoliška veja 
se od 1859 imenuje Malteški red. Deluje na karitativnem in socialnem področju.
Župnija Gurkfeld (danes štiri župnije: Leskovec pri Krškem, Krško, Veliki Trn, Cerklje ob Krki) je 
imela v srednjem veku dve Janezovi cerkvi: Sv. Janeza Krstnika na Drnovem, Sv. Janeza Evange-
lista v Krškem. Na Senušah je bila cerkev Sv. Jošta (zdaj Sv. Lucije).

Letnica je bila v Narodnem muzeju prebrana kot 1518. 

Raziskujemo:
1. Pravo interpretacijo oznake tlakovca 
2. Zgodovino špitala v Krškem
3. Malteški viteški red, hospitalci, križarji in Krško, Rajhenburg, Posavje

Nadaljevanje iz Posavskega obzornika št. 14/13.7.2006

Stavbni člen iz stare špitalske cerkve Sv. Duha v 
Krškem (hrani ga Valvasorjeva knjižnica Krško)Tlakovec z letnico 1118 

Poletje v Haciendi
BREŽICE - V soboto, 14. julija, smo v baru HACIENDA v Brežicah pripravili veliki party s 
stilsko preobrazbo. Noč preobrazbe je prinesla zadovoljstvo obiskovalcem kot tudi ti-
stim, ki so prišli z namenom, da jim polepšajo ali še bolj uredijo njihov zunanji videz. 
V programu so poleg organizatorke in voditeljice večera Vanje Božič sodelovale še viza-
žistka Grozdana iz Zagreba in frizerka Martina iz frizerske hiše Martina iz Cundrovca. 

Pri Balonovih v Drenovcu na Bizeljskem

»Njegov oče je božal trto…«
BIZELJSKO - Bizeljsko s svojo slikovito okolico je kraj, prepreden z vinskimi trtami in vi-
nogradi, kamor seže pogled. To pove, da je vinogradništvo na Bizeljskem najpomembnejša 
gospodarska panoga že od nekdaj in da Bizeljanci živijo z vinogradom in vinogradništvom 
od malih nog. Tako je tudi pri Balonovih, kamor pa me je najprej vodilo zbirateljstvo go-
spe Mihaele. O zbirateljih na Bizeljskem pa lahko rečemo, da gojijo novo panogo na svo-
jem področju, poimenovano zbirateljstvo. Z močnim korenskim pomenom.

V zgodnjem, od vzhajajočega 
sonca bistrim in še svežim ju-
trom, sem se iznenada znašla 
v krogu družine, ki jo je čakalo 
delo, a si je odtrgala čas za pri-

jetno gostoljubnost. Gospa Mi-
haela je povzela bistvo njiho-
vega soživljenja:« Veste, vedno 
lovimo čas in vreme, ta rotaci-
ja je večna. Moto Bizeljskega 
je, da je vse, kar se dela in pri-
dela, podrejeno prodaji vina na 
domu, kar je glavni vir preživ-
ljanja prebivalcev. Ob tem pa 
kupcem ponudimo še prilož-
nost, da si ogledajo naravne in 

kulturne dediščine tega lepega 
področja in naše razne zbirke. 
S tem pa se plasira tudi etno 
kulinarika, pač pri tistih, ki se z 
njo ukvarjajo. Pri nas kmet rad 
pokaže svoje vinograde in njive 
in kakšen pridelek je pridelal. S 
tem se postavi in, če se obisko-
valec zanima za njegovo delo, 
je kmetovalcu ali vinogradniku 
to največje priznanje.«

Gostiteljico Mihaelo, ki si je 
s 35-letnim delom kot učite-
ljica razrednega pouka na bi-

zeljski osnovni šoli zaslužila 
pokojnino, povprašam o druži-
ni, ki me obkroža in ki je obda-
na s tri in pol hektarji vinogra-
da okoli hiše, sadovnjakom in 
polji: »Sin Aleš je po pradedu 
Avgustu, dedu Antonu in očetu 
Antonu četrta generacija Balo-
novih, kar je povezava genera-
cije z generacijo. Štirimesečni 
Jure, ki je zelo radoveden, je 
peta, njegova mamica Lidija pa 
je po moji upokojitvi izpopolni-
la izpraznjeno učiteljsko vrsto. 
Aleš je rasel s tem, obhodi po 
vinogradu, sadovnjaku in pol-
ju so mu bili vedno v veselje. 
Nedelja je bila vedno namenje-

na obhodom, ob katerih se na-
črtuje, kaj bo treba v nasled-
njih dneh narediti. Njegov ati, 
pokojni mož Tone, ki je bil za-
poslen na Vinu Brežice, je bo-

žal trto in to je Aleš podedoval 
po očetu. Aleš je tipični kme-
tovalec z dušo. 1991 je končal 
Srednjo kmetijsko šolo v Novem 
mestu in popolnoma preda-
no opravlja svoje poslanstvo.« 
Vmes pove, da je bil včasih, ko 
je bila žetev, to velik praznik. 
Kadilo se je, dišalo po pšenici in 
to danes izginja, ker je vse in-
dustrija in delo brez duše, ker 

je za zaslužek veliko več treba 
narediti in ni nikakršnega vese-
lja, da je pšenica lepa.

Pa se končno le lotiva še nje-
nega zbirateljstva: »Uradno je 
bila zbirka prvič predstavlje-
na in njena otvoritev za Marti-
novo leta 2000 ob izboru Mla-
di gospodar Slovenije, ko je bil 
v organizaciji Kmetijske sveto-
valne službe, Kmečkega glasa 
in Zveze podeželske mladine 
za ta naslov za leto 1999 izbran 
Aleš. Vedno mora biti še kakšen 

vzporedni dogodek, ki 
te na to prisili. Zbi-
ram razne steklenice, 
vse vrste kozarcev, od 
nizkih debelejših do 
pecljatih tanjših, ob 
katerih spregovorim o 
kulturi pitja, pa vinske 
etikete, ki predstav-
ljajo Bizeljsko v ma-
lem. Želim si, da bi mi 
nalepke vinarji prina-
šali, zlasti kadar jih zamenjajo, 
ker bo tako Bizeljsko v etiketah 
še podrobneje predstavljeno. 
Zanimivi so zbrani pregovori o 
vinu, razna strokovna literatu-
ra o vinu in vinogradu, prilož-

nostne steklenice z nalepkami 
za različne dogodke, poroke in 
jubileje. In to pokažem ob de-
gustaciji naših vin, šolarjem, 
ki pridejo k nam in med njimi 
prepoznam otroke svojih učen-
cev. V zbirki je tudi nekaj sta-
rega kmetijskega in kletarske-
ga orodja, zanimiva preša iz 
leta 1925.«

Ob ogledu me je pritegnil le-
seni okras Janeza Nepomuka. 
Častno mesto zavzemajo doku-
menti časa – fotografiji izpred 
več kot 70 let, na katerih je 
še vedno lepo razviden tovor-
njak, ki ga vlečejo voli, in na 
drugi tovornjak z velikimi lese-
nimi sodi, fotografiji prednikov 
Marije in Avgusta (1920 z Bele 
Gorce) ter Marije in Antona Ba-
lonovih, ko zvem, da priimek 
Balon sega v leto 1750, ki ga je 
na Belo Gorco prinesel prvi vin-
ski trgovec iz Flandrije in gorco 
tako tudi poimenoval.

Raje kot o sebi govori o Alešu, 
ko družba pove, da je bila prva 
med prvimi ob nastanku pro-
jektne naloge Vinogradništvo 
na Bizeljskem nekoč in danes 
v šolskem letu 1992/93, s po-
močjo izdana 1995, kjer so uči-
telji in učenci nazorno obdelali 
dvajset zanimivih ciljev projek-
ta, ko pravi: »Tudi raziskava o 
repnicah se je začela v OŠ Bi-
zeljsko. Šola ima svoj vinograd 
in kljub temu, da smo na vasi, 
je bilo tu vedno zanimivo. Ved-
no je kaj početi, pozimi je tre-
ba treti orehe za praznike, za 
razne potrebe. Tako sem od šol-
ske pisave prišla do ukvarjanja 
s kaligrafijo in gotico.« Vmes 
mi pove, da je avgusta počitek 
v vinogradu.
Iz njene pisave sem si med 
mnogimi zanimivimi in poučni-
mi pregovori izbrala: »trta je 
živo bitje, njeno vino umetni-
ško delo« in »vino pij iz majhne 
stekleničke, učenost iz velike«. 
Morda komu iz zapisa pride tudi 
kaj prav. Kot ta iz razstavljene-
ga vezenega prta, ki sporoča, 
»naj človek celi svet obteče, 
najboljši kruh doma se peče«.

Med ljubeznivim in zanimivim 
časom in prav takimi domačini 
s prijaznim ovčarjem Lordom, 
ko sem vedela, da je ostalo še 
veliko neizrečenega, se je son-
ce že močno pomaknilo višje in 

narekovalo, da družino priganja 
delo. Za zaslužek, za obstoj, za 
veselje in zadovoljstvo.

Natja Jenko Sunčič

Družina Balonovih: Mihaela, Aleš s svojim zvedavim Juretom 
in Lidija, manjka še ena Lidija, dipl. politologinja in mag. za 
mednarodne odnose, ki si je za življenje izbrala Beograd

Slomškovo Bizeljsko belo in rdeče, ki ga polni župnik Lado 
Leskovar; beli in rdeči Bizeljčan, ki ga polnijo Balonovi, 
nalepke in pregovori

Del zbranih steklenic in kozarcev

Vinska buča, pipa in čep

Grozdana, ki ima bogate pet-
najstletne izkušnje na televiziji 
in na modnih revijah, je tokrat 
zastopala  PARFUMERIJO MARTI-
MEX iz Brežic z ličili NAJ OLEA-
RI in JEANE PIAUBERT iz Pariza. 
Frizerska hiša MARTINA se je ta 
večer postavila ob bok najmo-
dernejšim dosežkom kreiranja 
frizur, ob pomoči izdelkov za 
trajnejši in lepši izgled LOREAL.
Kar nekaj obiskovalcev, moških 

in ženskih, se je odločilo za fri-
zuro in make up »Poletni look 
2006«, ki je temu poletju pri-
meren, svetlikajoč, v viola in 
roza barvah.
Večer je potekal v prijetnem 

poletnem vzdušju, z glasbo DJ-
ja in z nagradnimi igrami ter ob 
opazovanju spreminjanja izgle-
da sodelujočih v preobrazbi.
Naj še omenim, da so k izpeljavi 
partya veliko prispevali tudi po-

krovitelji: časopis Posavski ob-
zornik, Parfumerija Martimex iz 
Brežic in frizerska hiša Martina 
iz Cundrovca. Z njihovo pomoč-
jo je bil večer v Haciendi ime-
nitnejši in poln presenečenj.
Glamur se je spontano prevesil 
v jutro, na zadovoljstvo organi-
zatorjev, sodelujočih in ne na-

zadnje tudi obiskovalcev, ki so 
odhajali zadovoljni z željo, da 
se še kdaj ponovi party  s stil-
sko preobrazbo v baru HACIEN-
DA v Brežicah.

Besedilo: Vanja Božič
Fotografije: Polona Brenčič


