
BREŽICE - Pri urejanju osrednje brežiške ulice so delavci ob 
zamenjavi kanalizacijskega sistema pri gradu naleteli na ar-
heološko najdbo. Vodja območne enote Zavoda RS za var-
stvo kulturne dediščine Novo mesto Danilo Breščak pravi, 
da gre najverjetneje za podobno najdo kot na severnem 

delu, za del mestnega obzidja, ki so ga poškodovali pred 
leti pri napeljavi prve kanalizacije. Zato in zaradi kanaliza-
cije, ki je v uporabi, je dovolil nadaljevanje del, arheologi 
pa se bodo lotili svojega dela. Darko Stajnko kot nadzorni 
organ pri urejanju ulice meni, da bodo ob ozidju naleteli še 
na obrambni stolp, nekaj metrov nižje pa naj bi bil še nem-
ški bunker in betoniran strelski jarek. 

S.V
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	 IZ	VSEBINE

2	 Praznik	KS	
Leskovec	pri	
Krškem

2	 Kostanjeviški	
proračun 2,3 
milijona	evrov

3 Potrdili 
sporazum o 
letališču

6 Pester dan 
brežiških 
gasilcev

7	 Praznik	KS	
Brestanica

8	 Poslovanje	
pozitivno, rast 
počasnejša

16 Iz občine 
Krško

17 Iz občine 
Sevnica

18 Iz občine 
Brežice

19 Mladi
20	 Šport
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»Še vedno ne 
premoremo 
objektivnega 
odnosa...«

Velike investicije in 
nov ravnatelj

dr. Zdenka Čebašek-Travnik 
je poudarila predvsem pro-
blem kršitve človekovih pra-
vic, še posebno omejevanje 
pravic otrok, starejših ljudi 
in oseb z drugimi potrebami 
in motnjami v razvoju. Želi 
si, da bi se v naši družbi spre-
menil odnos do nasilja, ki ga 
ne srečujemo le za štirimi 
stenami, temveč je prisotno 
tudi na delovnem mestu, na 
cestah, nenazadnje tudi na 
zabavah. Čebaškova je strni-
la tudi svoje vtise z obiska v 
občini krško, iz katere odha-
ja s prijetnimi vtisi, saj ima 
občina dobro zastavljeno 
delo tudi na področju ureja-
nja bivalnih razmer romskih 
skupnosti, izrazila pa je za-
skrbljenost zaradi slabosti, 
ki so se že izkazale v nedav-
no sprejetem zakonu o rom-
ski skupnosti.  

Župan Franc Bogovič je iz-
postavil, da je bilo v obdo-
bju od lanskega praznika ve-
liko storjenega na različnih 
področjih, od urejanja in-
frastrukture po krajih, sta-
novanjske gradnje, odkupa 
zemljišč za potrebe razvo-
ja industrijskih in poslovnih 
con, do umeščanja projek-
tov, ki bodo dvignili kakovost 
življenja v kraju, kot je iz-
gradnja HE krško in vzpore-
dne infrastrukture. „V pove-
zavi z ostalimi predvidenimi 

naložbami sem prepričan, da 
je področje energetike podro-
čje velikih razvojnih priložno-
sti našega okolja. Med slednje 
se bo ob obstoječi Fakulteti za 
logistiko že v naslednjem aka-
demskem letu zapisala tudi Fa-
kulteta za energetiko,“ je dejal 
Bogovič, ki je ob tem  pouda-
ril, da bo oblikovani program 
združil potrebe gopodarstva 
in izzive prihodnosti v okolju, 
v katerem delujejo pomembni 
energetski objekti in mimo ka-
terega tečejo pomembni pro-
metni koridorji. 

V zadnjem delu je Bogovič go-
voril tudi o regionalizaciji in 
upravičenost mesta krško, da 

postane kulturno in uprav-
no središče svojega območja: 
„da je krško geografsko sre-
dišče Posavja in največje po-
savsko mesto ter da celotna 
krška občina zajema največji 
delež regije, pričajo statistič-
ni podatki. V prid gopodarske-
mu središču govori dejstvo, da 
v občini posluje več kot 800 sa-
mostojnih podjetnikov in 380 
gopodarskih družb, med kate-
rimi je kar nekaj velikih podje-
tij, ki zaposlujejo največje šte-
vilo ljudi.“  

k celovitem razvoju pa pri-
spevajo tako posamezniki kot 
gospodarske družbe. Zato je 
župan Bogovič tistim, ki so vi-
dneje zaznamovali življenje in 
delo na območju občine, po-
delil občinska priznanja. Sle-
dnja so prejeli: Janja Blatnik, 
Elizabeta Križanić, Alojz Ke-
rin, Damjan Pavlin ter pod-
jetje NUMIP Krško. Znak ob-
čine krško so prejeli Franc 
Rakar ter ob 50-letnici delo-
vanja družba AERO PAPIROTI 
in Zveza šoferjev in avtome-
hanikov Krško. Plaketo občine 
je prejel Ivan Juvanc, najvišje 
priznanje, Veliki znak občine 
krško, pa je župan izročil Šol-
skemu centru Krško – Sevnica 
ob pol stoletja delovanja ter za 
ustvarjalno delo in življenjske 
dosežke Jožetu Habincu. 

Bojana Mavsar

Čestitkam nagrajencem in 
občanom ob prazniku so se 
pridružili tudi predstavniki so-
sednjih občin, in sicer župan 
občine Radeče Matjaž Han, 
župan Bistrice ob Sotli Jožef 
Pregrad, podžupanja občine 
Brežice Patricia Čular, sev-
niški župan Kristijan Janc in 
župan ter podžupanja obči-
ne kostanjevica na krki Moj-
mir Pustoslemšek ter Melita 
Skušek. Slavnostno akademi-
jo je zaključila predstavitev 
vseh krajevnih skupnosti, ki 
so na ploščadi pred kulturnim 
domom na stojnicah prikaza-
le svoje posebnosti, od kuli-
narike do krajevnega in kul-
turnega utripa.

KRŠKO – V dnevih praznika občine Krško, ki se je začel 26. maja in bo potekal vse 
do 16. junija, se bo skupno zvrstilo 60 prireditev, s katerimi občanke in občani 
po različnih krajih občine obeležujejo spomin na vrnitev izgnancev po 2. svetov-
ni vojni in na prve krške žrtve in borce. 7. junija je v  Kulturnem domu Krško po-
tekla tudi slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj, zbrane pa sta 
nagovorila župan Franc Bogovič ter slavnostna govornica, varuhinja človekovih 
pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik.

Čas velikih razvojnih 
priložnosti

PRAZNIK OBČINE KRŠKO

BUKOŠEK PRI BREŽICAH – Na Kmečkem turizmu Hervol so 
se na volilni konferenci zbrali članice in člani občinske-
ga odbora SDS Brežice in za naslednja štiri leta ponovno iz-
brali dosedanjega predsednika mag. Andreja Vizjaka, ki 
je ob tej priložnosti govoril o nekaterih aktualnih temah. 

V skladu s predhodnim sklepom Izvršnega odbora so sklicali volil-
no konferenco, ki jo je kot delovni predsednik vodil brežiški žu-
pan Ivan Molan. ta je v uvodu spomnil na izredne uspehe breži-
ške SdS v zadnjih letih, ko zelo uspešno vodi občino in prevzema 
vse pomembnejšo vlogo pri razvoju regije. Največ zaslug za to 
ima po njegovem bivši brežiški župan in sedanji minister za go-
spodarstvo mag. Andrej Vizjak, katerega so enoglasno in brez 
razprave izvolili za predsednika občinskega odbora za nov štiri-
letni mandat. 
Vizjak se je največ zadržal pri te dni sprejetem sporazumu obči-
ne Brežice in ministrstva za obrambo glede letališča Cerklje, ki 
ga je označil kot izreden dosežek zlasti župana Molana in občin-
skih svetnikov, v zvezi s tem pa je prisotnim članom tudi nakazal 
razvojne možnosti Brežic in Posavja v okviru projekta Phoenix. V 
nadaljevanju je dejal, da je razprava o nastajanju pokrajin pre-
več čustvena. ker v Posavju očitno ni enega središča, zagovarja 
kompromis, ki ima podlago v Strategiji prostorskega razvoja Slo-
venije. to pa je somestje treh mest, ki bi si med sabo razdelila 
vse regionalne funkcije. »Želim si, da bi ta predlog občine pre-
vzele kot skupen predlog Posavja, ki bi ga bilo težko spreminja-
ti v Vladi ali v državnem zboru. to je vsekakor najboljša rešitev, 
ki zagotavlja, da ne bo nobenega poraženca, vsak pa nekaj pri-
dobi,« je dejal Vizjak. Povedal je tudi, da sta z Molanom zadnje 
dni v Posavju nekoliko preverila razpoloženje do tega predloga 
in ugotovila, da načelno za nikogar ni nesprejemljiv, vendar ga 
morajo še vsi verificirati v svojih okoljih. 
Prisotne je pozdravil regijski koordinator SdS in podžupan občine 
krško Cveto Sršen, ki je pohvalil brežiško SdS kot eno najuspe-
šnejših v državi ter izrazil željo, da bi bilo med sosednjimi posa-
vskimi občinami še več sodelovanja.  S.M.

Volilna konferenca brežiške SDS

Somestje kot skupen	
predlog Posavja?

Kulturno - zabavno druženje občank in občanov na Trgu Matije Gubca

Odkrili tudi južna vrata

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

na koncertu v Mestnem atriju Brežice
v četrtek, 14. junija, ob 20. uri

Zadnja stran, 
str. 24

PRAZNIK OBČINE KRŠKO

Pregled prazničnega 
dogajanja

Strani 14, 15
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osnutek prvega samostoj-
nega kostanjeviškega pro-
računa, ki ga je občinske-
mu svetu predstavila vodja 
finančnega oddelka ob-
čine krško Božislava Ve-
nek, predvideva 1,4 mili-
jona evrov davčnih in 150 
tisoč evor nedavčnih prihod-
kov, 399 tisoč evrov iz naslo-

Kostanjeviški proračun 2,3 
milijona	evrov
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je zadnjega maja na 9. redni 
seji brez večje razprave podprl osnutek prvega občinskega proračuna, ki tako na 
prihodkovni kot na odhodkovni strani znaša znaša 2,3 milijona evrov. Za investicije 
je v letošnjem proračunu predvidenih 811 tisoč evrov. Svetniki in svetnice so imeli 
10 dni časa za pripombe na osnutek proračuna, dokončno pa naj bi ga predvidoma 
sprejeli 21. junija, ko bo predlog proračuna tudi na klopeh občinskega sveta Krško.

va kapitalskih prihodkov ter 
395 tisoč evrov transfernih 
prihodkov (za sofinancira-
nje investicij). Med predvi-
denimi odhodki je 651 tisoč 
evrov tekočih odhodkov, 728 
tisoč evrov tekočih transfer-
jev (razne subvencije), 811 
tisoč evrov investicijskih od-
hodkov in 158 tisoč evrov in-
vesticijskih transferjev. Pro-
račun naj bi tako bil brez 
primanjkljaja ali presežka, 
za letos pa tudi niso predvi-
deli dolgoročnih kreditov.
Svetniki in svetnice na pre-
dložen in že dodobra uskla-
jen osnutek niso imeli bistve-
nih pripomb. Joško Cunk se 
je zavzel za čimprejšnjo pro-
dajo nekdanje šole v Črneči 
vasi, sicer bo objekt le ve-
lik strošek, Boštjan Tomazin 
pa se je obregnil ob dotaci-
je Športni zvezi krško, ki po 
njegovem mnenju stori pre-
malo za kostanjeviški šport. 
Župan Mojmir Pustoslemšek 
je menil, da osnutek bistve-
nih popravkov ne bo doživel. 
Proračun mora biti sprejet 
najkasneje do konca junija, 
dokler velja sporazum o za-
časnem financiranju krške in 
kostanjeviške občine, v na-
sprotnem primeru bi bilo po-
trebno veljavnost sporazu-

ma podaljšati. 
V načrtu razvojnih progra-
mov za obdobje 2007-2010, 
ki ga je Pustoslemšek ozna-
čil za „spisek želja, ki ga 
bo težko uresničiti“, najve-
čji delež zavzema področje 
cestnega prometa in infra-
strukture, večji postavki sta 
še zbiranje in ravnanje z od-
padki in z odpadno vodo ter 
komunalna dejavnost, letos 
pa bodo kar nekaj denarja 
namenili tudi za opremlja-
nje in urejanje obrtne cone 
v kostanjevici na krki. 

Peter Pavlovič

Tudi „jedrski“ denar
V osnutku proračuna je 
predvidenih tudi 107 tisoč 
evrov nadomestila za ome-
jeno rabo prostora zaradi 
NEk, ki si ga zaenkrat de-
lijo le občine krško, Breži-
ce in Sevnica. Seveda je o 
delitvi dela „jedrske“ po-
gače tudi med kostanje-
vičane potreben dogovor, 
v kolikor ga ne bo, pa bo 
potrebno narediti rebalans 
proračuna. 

Poslovanje varuhinje človeko-
vih pravic izven sedeža je na-
menjeno vsem, ki potrebujejo 
njeno pomoč, a ne morejo pri-
ti k njej v Ljubljano. Zato pov-
prečno enkrat mesečno s svo-
jimi sodelavci obišče določen 
predel Slovenije.
Na njeno gostovanje v krškem 
se je prijavilo 15 ljudi, kar je 
po besedah dr. Zdenke Čeba-
šek-Travnik kar veliko za to 
območje. teme sedmih raz-
govorov je strnila v tri podro-
čja: socialna problematika, 
sodni postopki in nepremič-
ninske zadeve. Pri tem je od-
krila nekatere nepravilnosti v 
delovanju nekaterih ustanov, 
njen svetovalec Ivan Šelih pa 
je posebej izpostavil problem 
določanja javnih poti oziroma 
urejanja lastništva v teh pri-
merih. tovrstni primeri bi lah-

Dosti dela za varuhinjo
KRŠKO – Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik je pred tednom 
dni v okviru rednega mesečnega poslovanja izven svojega sedeža gostovala v Kr-
škem. Opravila je sedem razgovorov, druga ekipa iz njenega urada pa jih bo v 
tem tednu v Krškem opravila še enkrat toliko. Varuhinja je bila istega dne slav-
nostna govornica na slavnostni akademiji ob krškem občinskem prazniku.

ko izbruhnili v večjem številu, 
opozarja varuhinja.
„Ljudje ne razumejo vedno, 
do kje segajo varuhove pri-
stojnosti in se obračajo nanj, 
ko drugje niso bili uslišani, 
zato so njihova pričakovanja 

prevelika,“ še pravi dr. Čeba-
šek-travnikova, „varuh lahko 
pomaga, ko so ogrožene posa-
meznikove pravice s strani dr-
žave ali ustanov, če so ogro-
žene s strani delodajalcev, pa 
varuh ni pravi naslov.“ kljub 
temu so ljudje v krškem k njej 
prišli bolje pripravljeni kot 
drugod.

V okviru obiska se je pogovar-
jala tudi z županom Francem 
Bogovičem in podžupanjo Ano 
Somrak. tema pogovora je 
bilo tudi romsko vprašanje ozi-
roma urejanje nepremičnin v 
kerinovem grmu in vključeva-
nje romskih otrok v šolski pro-
ces.  P. Pavlovič

Dr. Zdenka Čebašek-
Travnik

Varuhinja je vsak torek 
med 13. in 14. uro dosto-
pna na odprtem telefonu 
080 15 30.

kakor je na slovesnosti med 
drugim poudaril slavnostni go-
vornik, minister za obrambo 
Karl Erjavec, danes, po do-
brih šestih desetletjih po dru-

gi svetovni vojni, še vedno ne 
premoremo do teh tragičnih 
dogodkov objektivnega in ne-
obremenjenega odnosa: »Še 
vedno je to tema, ki po ne-
potrebnem obremenjuje da-
našnji čas. Prepričan pa sem, 
da moramo biti do zgodovi-
ne tudi sočutni in prizaneslji-
vi. Prav je, da minulim dogod-
kom dopustimo, da sčasoma 
preidejo v zgodovino, vendar 
pa ne smemo dopustiti, da bi 
prešli v pozabo.« 

Za slednje si vsekakor najbolj 
prizadevajo v leta 1996 usta-

»Še vedno ne premoremo 
objektivnega odnosa…«
BRESTANICA – Na dvorišču nekdanjih konjušnic in hlevov brestaniškega gradu 
se je v soboto, 9. junija, na osrednji slovenski prireditvi v počastitev dneva 
slovenskih izgnancev 1941 – 1945 (DIS) zbralo preko 4.000 obiskovalcev, od 
tega največ še živečih nekdanjih izgnancev, beguncev, prisilnih delavcev in 
drugih žrtev vojnega nasilja med 2. svetovno vojno. 

novljenem dIS 1941 – 1945, v 
katerem obeležujejo svoj dan 
v spomin na 7. junij 1941, ko 
so Nemci izgnali prvo večjo 
skupino Slovencev iz Sloven-

ske Bistrice. V naslednjih dneh 
in mesecih tega leta so postali 
ravno pristava gradu Rajhen-
burg, tamkajšnje konjušnice 
in hlevi, največje zbirno ta-
borišče, skozi katerega je šlo 
v izgon več kot 63.000 Slo-
vencev. da bi ohranili objekt 
kot pomnik na tedanjo geno-
cidno politiko sedanjim in bo-
dočim generacijam, je ma-
riborska škofija, kateri je bil 
objekt z denacionalizacijskim 
zahtevkom vrnjen leta 2004, 
oddala večji del poslopja v na-
jem društvu izgnancev Slove-
nije. to je na objektu obnovi-

lo ostrešje, strehe ter zunanjo 
fasado grajskih hlevov. kakor 
je povedala predsednica dIS 
Ivica Žnidaršič, si bodo v pri-
hodnjih letih prizadevali ure-
diti tudi notranjost nekdanje-
ga taborišča, vzporedno pa v 
gradu Rajhenburg z dokumen-
tacijskim in slikovnim gradi-
vom razširiti zbirko v Muzeju 
slovenskih izgnancev, pred-
vsem z gradivom o izgonu dru-
gih evropskih narodov, ki so 
doživeli enako usodo kot slo-
venski izgnanci. Zato se je v 
svojem govoru na slovesno-
sti Žnidaršičeva navezala tudi 
na stališče in protest dIS za-
radi kongresa optantov v tr-
stu v mesecu maju letos, na 
katerem so predstavniki enaj-
stih združenj beguncev pod-
pisali osnutek statuta nove 
Evropske zveze beguncev. ka-
kor je poudarila Žnidaršičeva, 
je kongres predstavljal le tiste 
begunce, ki so zapustili svo-
je domove po drugi svetovni 
vojni. Predstavniki dIS na kon-
gres, ki ga je organizirala Uni-
ja Istranov, niso bili vabljeni, 
v uradnem protestnem pismu 
pa je dIS opozoril med drugim 
na to, da so bili stotisoči nasil-
no preseljeni v emigracijo ali 
bili izgnani in deportirani za-
radi fašizma in nacizma, česar 
vsekakor ni mogoče enačiti. 

Bojana Mavsar 

Želite imeti lepo in 
kvalitetno urejeno 
dvorišče, pa za to 

nimate časa?

Nudimo storitve 
z MINI BAGROM

do 1,6 tone.

TOMO COMMERCE je pravi 
naslov, saj vam nudi celotno 
izvedbo ureditve od idejne 
zasnove, projektiranja, priprave 
terena, položitve tlakovcev ter 
dokončne ureditve z odvozom. 
Vse to hitro in zanesljivo.

TOMO COMMERCE d.o.o.
Ježa 8, 1270 Litija
gsm: 041/434 853, 
tel/fax 01/899 56 50
e-mail: tomo.commerce@siol.net

Na svečani seji Sveta kS Le-
skovec se je zbralo enajst 
krajevnih svetnikov, kate-

re je nagovoril predsednik 
Bojan Petan, delegaciji kS 
pa sta v spomin na padle v 

V Leskovcu niz prireditev 
ob krajevnem prazniku
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Z osrednjo krajevno prireditvijo, s slavnostno sejo Sve-
ta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem in s koncertom na trgu v Leskovcu, so 
v petek, 1. junija, tamkajšnje krajanke in krajani obeležili krajevni praznik, ki ga 
obeležujejo v spomin na vrnitev izgnancev po 2. svetovni vojni na svoje domove.

drugi svetovni vojni položili 
spominska venca k spomeni-
ku žrtev druge svetovne voj-

ne pri osnovni šoli in k spo-
meniku na trgu v Leskovcu, 
kamor se je v nadaljevanju 

preselilo tudi prizorišče pra-
znovanja. tam so pester kul-
turni program na prostem 
za obiskovalce izvedli Pihal-
ni orkester kapele s prome-
nadnim koncertom, zape-
li pa so Fantje iz Brezovske 
gore in Jerneja Žarn. Vzpo-
redno je na stojnicah pote-
kala tudi predstavitev delo-
vanja in razstava izdelkov 
varovancev Varstveno delov-
nega centra, ki ima sedež v 
Leskovcu, in prav tako v kra-
ju delujočega društva prija-
teljev mladine. Sicer pa se 
je v počastitev krajevnega 
praznika med 26. majem in 
9. junijem zvrstilo na obmo-
čju krajevne skupnosti deset 
prireditev. 

B. M.

Kulturni program na leskovškem trgu

SEVNICa - V petek, 8. juni-
ja, je na sevniškem gradu 
potekalo tradicionalno sre-
čanje gospodarstvenikov, ki 
delujejo na območju obči-
ne Sevnica. Namen srečanja 
je bila predstavitev načrtov 
občine Sevnica, realiziranih 
in načrtovanih investicij ter 
ukrepov, ki jih izvaja občina 
na področju gospodarstva. 
Srečanja se je udeležil tudi 
mag. Marjan Hribar, gene-
ralni direktor direktorata za 
turizem iz Ministrstva za go-
spodarstvo, ki je gospodar-
stvenikom predstavil razvoj-
ni načrt in usmeritve turizma 
za 2007, katerega vizija je 
postati razvita turistična de-
stinacija, z razvito turistič-
no ponudbo s poudarkom na 
krajših počitnicah. 

Na srečanju so bile pred-
stavljene smernice občin-
skih razpisov s področja go-

Srečanje gospodarstvenikov
Občine Sevnica

spodarstva v letu 2007 (več 
informacij najdete na sple-
tni strani občine) in pred-
stavljeni številni projekti, 
ki so že ali pa še bodo ste-
kli v letošnjem in naslednjih 
letih.  Predstavljene so bile 
tudi poslovne cone v obči-
ni in njihov pomen za bolj-
ši gospodarski razvoj ter gra-
dnja stanovanjskih objektov. 
Statistični podatki  kažejo, 
da je bila stopnja registri-
rane brezposelnosti v občini 
Sevnica nižja od slovenske-
ga povprečja ter povprečja 
ostalih dveh posavskih ob-
čin in je v marcu 2007 zna-
šala 7,7 %. kazalci za bruto 
in neto povprečne mesečne 
plače v Sevnici kažejo niž-
je povprečje v primerjavi z 
ostalima posavskima občina-
ma in prav tako v primerja-
vi s slovenskim povprečjem. 
Prikazani pa so bili tudi pri-
manjkljaji in viški poklicev 

po stopnji izobrazbe v regi-
ji v letu 2006. 

Na koncu je sledila tudi raz-
prava župana Kristijana 
Janca z gospodarstveniki, na 
kritične poglede gospodar-
stvenikov pa sta poleg žu-
pana odgovarjala tudi mag. 
Marjan Hribar in Anton Ko-
ren iz Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje, saj 
je bilo med gospodarstve-
niki prisotno zelo negativno 
mnenje o iskalcih zaposlitve 
v Posavju. Pravijo namreč, 
da za enostavna dela v ob-
čini ne najdejo ustreznega 
kadra in so prisiljeni delav-
ce uvažati od drugod. Žu-
pan pa je tudi napovedal po-
novno srečanje v jeseni, na 
katerega naj bi povabil tudi 
ministrico za delo, družino 
in socialne zadeve Marjeto 
Cotman. 

B. K.
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Na predlog odbora za oko-
lje in prostor za umik točke 
z dnevnega reda so vplivala 
tudi stališča krajevnih sku-
pnosti Veliki Podlog in Pod-
bočje, kjer se predlagano 
območje nahaja. Svet kS Ve-
liki Podlog je sprejel sklep, 
da ne soglaša z umestitvijo 
območja v svoj prostor, zato 
ne daje nobenih smernic k 
izdelavi državnega lokacij-
skega načrta, kS Podbočje 
pa meni, da je pred dokonč-
no odločitvijo na vsak način 
potrebna še širša razprava, 
v kateri bi sodelovali pred-
vsem krajani Velikega Mraše-
vega in lastniki parcel, ki jih 

kRŠko – tukajšnje občinske svetnike je na 9. redni seji zadnjega 
maja precej razvnel vladni predlog oblikovanja pokrajin in dolo-
čitev njihovih središč. kot je znano, naj bi bila ena od 14 pokra-
jih tudi t.i. Posavska pokrajina, ki bi vključevala občine Brežice, 
kostanjevica na krki, krško in Sevnica, za pokrajinsko središče pa 
so v igri še tri mesta: krško, Brežice in Sevnica. 
Dušan Šiško (SNS), ki je pred časom v odmevni izjavi za javnost 
kritiziral pasivnost krškega v „tekmi“ za posavsko središče, je 
zahteval odgovor, koliko inštitucij je bilo v zadnjih štirih letih iz 
krškega preseljenih v Brežice. Franc Pavlin iz občinske uprave 
mu je odgovoril, da je šlo za inšpekcijske službe, prometno poli-
cijo, del davčne uprave, center za obveščanje..., ki so se preselili 
iz različnih, za krško občino bolj ali manj razumljivih razlogov. 
Ivan Urbanč (Lista Rok) meni, da „očitno posavski župani ne go-
vorijo več istega jezika“, zato se boji, „da sedeža pokrajine v kr-
škem ne bo, saj nima ustrezne moči v tej vladi“. Podobno meni 
Rajmund Veber (Sd), ki mu je žal, „da smo se toliko borili za po-
krajino, njenega sedeža pa ne bomo dobili“.

P. Pavlovič

Tovor nevarnejši od 
jedrskih odpadkov?
KRŠKO – Pričakovane razprave o nadomestnem območju za odmetavanje tovora za 
letališče Cerklje ob Krki na gozdnatem območju med Gorico in Velikim Mraševim na 
9. seji občinskega sveta Krško pred dvema tednoma ni bilo, saj je bila točka na pre-
dlog Odbora za okolje in prostor umanknjena z dnevnega reda. Odbor je namreč 
menil, da občinski svet pred obravnavo smernic potrebuje dodatne odgovore, kaj to 
območje pomeni in ali občina Krško prenese še dodatne okoljske obremenitve.

ta projekt zajame. „Nismo 
a priori proti in smo prepri-
čani, da je možno s pravim 
sodelovanjem in dogovarja-
njem doseči kompromis, ki 
bo za vse sprejemljiv,“ med 
drugim piše v stališču podbo-
ške kS.
Član odbora za okolje in pro-
stor Vojko Omerzu (LdS) 
meni, da v obravnavanem 
primeru ne gre za nadome-
stno območje za odmetava-
nje tovora v nujnih postopkih 
v okviru cerkljanskega letali-
šča, saj lokacije s takšnim 
namenom na območju letali-
šča do sedaj ni bilo. „obmo-
čje, ki se omenja kot doseda-

nje območje za odmetavanje 
tovora, je namreč bil poligon 
za vaje metanja betonskih 
bomb,“ je na seji odbora po-
udaril omerzu, zato „pred-
viden objekt predstavlja ve-
čjo nevarnost kot odlagališče 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov. Menil je še, da 
obravnavano gradivo ni do-
volj strokovno in da proble-
matiko obravnava predvsem 
z vidika krajinske arhitektu-
re, da je v gradivu premalo 
informacij in da so potrebne 
dodatne obrazložitve, pa je 
bil mnenja tudi član odbora 
Janez Požar (NSi). 

P. Pavlovič

Krški svetniki skeptični do 
predloga pokrajin

Podjetniški center Krško in Tehnološki center Posavja obveščata podjetnike, študente in po-
sameznike z inovativno idejo, ki bi se želeli prijaviti na razpis Slovenskega podjetniškega 
sklada Maribor na produkt R1A / 07, za odobritev subvencij za podjetja v institucijah inova-
tivnega okolja v letu 2007, da je to možno v okviru Tehnološkega centra Posavja - Techpo.

Predmet razpisa so subvencije za podjetja v institucijah inovativnega okolja (tehnolo-
ški parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Sloven-
ski podjetniški sklad v letu 2007. Techpo je takšna institucija znanja. 

Skupna višina razpisanih subvencij za zagon visoko tehnološkega podjetja v institucijah inovativnega 
okolja za podjetja, ki prvič kandidirajo za sredstva prijavljenega projekta, je 610.000,00 EUR. 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so vključena in izvajajo aktivnosti v instituci-
jah inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 12 mesecev do dneva vložitve 
vloge na javni razpis (torej je še vedno čas za registracijo podjetja), v razvojni fazi pa 
imajo nov poslovni program. Maksimalna višina subvencije je 25.000 € na podjetje. 

Rok za oddajo prijave je 10. julij 2007. Besedilo celotnega razpisa je na spletnem na-
slovu http://www.podjetniskisklad.si/Razpisi.htm. 

Subvencija je namenjena za: 
stroški izdelave poslovnega načrta za novi poslovni program
stroški ustanovitve podjetja (priprave zapisov o sklenitvi družbene pogodbe, stroški overitve 
podpisov, stroški vpisa v sodni register, stroški izdelave predlogov za vpis v različne registre, 
stroški objav v Ur.listu RS, …)
plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na razvoju
stroški promocije
stroški najema opreme za realizacijo novega poslovnega programa
stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa
stroški patentnih in ostalih zaščit
materialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom
nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (nematerialne investicije 
zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup pa-
tentov, nakup licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). 

Pri tem pa mora kandidat med drugim izpolnjevati pogoje: 

podjetja morajo dokazati, da so vključena v institucije inovativnega okolja (v našem primeru 
techpo) in še ne ustvarjajo prihodkov na trgu ali so na začetku poslovanja, 
podjetje mora zaposliti najmanj enega zaposlenega,
podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za naslednje obdo-
bje, opredeljeno v poslovnem načrtu,
podjetje mora imeti zagotovljeno poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega progra-
ma v poslovni proces,
Sklad preveri vlogo, dokazila in skladnost stroškov razvoja novega poslovnega programa z naved-
bami iz predstavitvenega in poslovnega načrta,
Sklad preverja pri podjetjih izpolnjevanje poslovnega načrta,
rezultat razvoja novega poslovnega programa mora biti izdelan prototip ali tehnološka 
mapa, z realno napovedjo trženja programa (pisma o nameri oziroma pogodbe s strateškimi 
partnerji, investitorji in dobavitelji, izdelane morajo biti prodajne poti in poslovni načrt).

Vsi, ki ste za zainteresirani za vključitev v techpo in se nameravate prijaviti na razpis, pi-
šite na techpo@techpo.si ali pa poiščite dodatne informacije na VEM točkah: 

Podjetniški center krško, info@pckrsko.si, tel:. (0)7 490 22 20
kIN.PS d.o.o. kamilk@kin.si, tel: 07 81 61 700 
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice tel: (0)7 49 90 680, e-pošta: info@zpt-brezice.si

Techpo – Tehnološki center Posavja d.o.o.
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Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 8270 kRŠko

tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

techpo - tehnološki center Posavja d.o.o. 
CkŽ 46, SI 8270 krško

e-mail: techpo@techpo.si

kljub podpori sporazumu s 
strani krajevnih skupnosti 
(kS) Cerklje ob krki in Sko-
pice je svetnikom svoje po-
misleke predstavila skupina 

krajanov z Zasapa, Župeče 
in Račje vasi, ki sicer ne želi 
preprečiti izvajanja sporazu-
ma in projektov, ki so jih iz-
tržile krajevne skupnosti, a 
opozajajo na številne pomi-
sleke. Eden od teh je, ali bo 
zavezništvo ves čas prisotno, 
je na seji poudaril zastopnik 
krajanov Franc Škaler, pa o 
širitvi letališča, financira-
nju objektov znotraj ograje, 
številu preletov, upoštevanju 
predpisov o vplivu na okolje. 
Še preden bodo študije po-
kazale, kakšne bodo posledi-
ce posodobitve letališča, so s 
sporazumom iztržili 600.000 
evrov letno za lokalne sku-
pnosti, del denarja direktno 
za kS Skopice in Cerklje ob 
krki. Svetnica s Skopic Irena 
Rudman (SdS) opozarja, da 

Kljub pripombam potrdili 
sporazum o letališču
BREŽICE – Občinski svetniki so minuli ponedeljek dokončali 6. redno sejo in takoj opravili še s 1. izredno, na 
kateri so kljub izrečenim pomislekom potrdili sporazum med občino in obrambnim ministrstvom o posodobitvi 
letališča Cerklje ob Krki. KS Cerklje ob Krki in Skopice sporazum odobravata, prvi sosedje letališča pa ne. 

gre za denar, ki ga z občin-
skega proračuna ne bi dobi-
li v desetih letih in kot pravi, 
se ne prodajajo, saj vedo, da 
vplivi ne bodo pozitivni. tudi 

svetniki so izrekli številne po-
misleke in podali predloge, ki 
pa jih po treh urah razprave, 
ki se je zavlekla do 22. ure, 
župan Ivan Molan večino ni 
dal na glasovanje. ker da je 
sporazum oblikovan tako, da 
omogoča nadaljne dogovore 
in tudi tožbo ministrstva ob 
nespoštovanju dogovorjene-
ga, kar so svetniki sicer poz-
dravili kot dosežek pogajanj. 

Sprejeli so le paket sklepov 
svetniške skupine LdS, ki po 
besedah Jožeta Avšiča v spo-
razum vnaša dodatne varo-
valke. 

Mag. Hrvoje T. Oršanič (SEg) 
je ponovil zahtevo o referen-
dumu, ki jo je pred sejo jav-
nosti predstavil s predsedni-
kom Zveze ekoloških gibanj 
Slovenije Karlom Lipičem in 
Andrejem Škrabcem iz civil-
ne iniciative, preimenovane 
v javno partnerstvo. oršanič 
poudarja, da ne nasprotuje-
jo letališču v celoti: „V SEg 
smo za to, da se javnost, tj. 

ljudje na referendumu odlo-
čijo, ali so za širitev vojaške-
ga dela letališča, pa ne gre za 
širitev, ampak intenziviranje 
vojaškega dela letališča“. 
kvaliteta referenduma je po 
njegovem prepričanju v tem, 
da se v predreferendum-
skem času javnost dobro in-
formira in dobi tako pozitiv-
ne kot negativne razloge. 
Iztrženo v sporazumu je tudi 
po besedah Igorja Nereda z 
obrambnega ministrstva za-
dnji kompromis, sprejemljiv 
za ministrstvo, ki je že letos 
pripravljeno sodelovati v lo-
kalnih projektih. 

S. VahtaričFranc Škaler Skupina krajanov na seji

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

V dokončanju redne 6. seje so svetniki soglašali z novo ceno 
komunalnih storitev za čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda, ki jo mora potrditi tudi ministrstvo, odlok o lokalnih 
turističnih vodnikih pa so sprejeli z amandmaji. kljub dvo-
mu, da obstaja projekt za rušenje dijaškega doma, ki so ga 
namenili fakulteti za turizem, so izdali soglasje k pogodbi 
o donaciji in zagotavljanju pogojev za njeno ustanovitev in 
zagon. Sprejeli so tudi zaključni račun proračuna občine za 
leto 2006 in za petletni mandat potrdili Matejko Gerjevič 
za direktorico Mladinskega centra Brežice.
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Kolumna

Gledališče sveta.
Noben človek ni otok povsem sam 
zase; vsak človek je kos celine, del 
kopne zemlje; če morje odplavi 
grudo prsti, je Evrope manj, prav 
tako kakor, da je bil rtič, prav tako 
kakor, da je bilo posestvo tvojih 
prijateljev in tvoje lastno; ob 
smrti vsakega človeka je mene manj, zakaj vključen sem 
v človeštvo; in zato nikdar ne pošiljaj vpraševat, komu 
zvoni: zvoni tebi. John Donne(1573-1631)

Vsekakor opomnik za modro ravnanje in preudarne 
korake. Pod roke mi je prišel neko zelo zgodnje vesnino 
jutro, ko me je preganjal nemir in je zgodnje zemeljske 
ure silovito pralo deževje, sama pa sem se zatekala v 
misli, naj pere, dokler ne zmije zverinstva in intrig iz vseh 
človeških glav in njihovih misli.

In sem si koncem maja tudi letos ogledala slovenska 
filma Vesna in Ne čakaj na maj. Z dušo in za dušo, in da 
ne pozabim. Koliko sproščujočega humorja je bilo takrat 
pri nas. Ne le v obeh filmih, zlasti tudi v vsakdanjem 
življenju. Misli me poženejo v rano otroštvo, ko sem si v 
zgledih oblikovala značaj. Čas in zgledi so dobili jasno 
lice, ko sem sama postala starš. V tistih menda hudo 
svinčenih časih je naš sosed gospod Peček znal brez 
velikih cirkusov (o)zdraviti vso zelo veliko družino; v 
domačiji pod kostanji so stric, teti in moja starša cenili 
in imeli radi moja stara starša. Pri njiju so bila vrata 
za vsakogar široko odprta, znala sta nahraniti dobre 
in drugačne, ko je moja babica napajala tudi izmečke, 
ki so ji leta 1945 s puškinimi cevmi na prsi grozili med 
valenjem z juga proti severu. 

Ne sanja se mi, kako ji je vse skupaj uspevalo, a zmeraj 
zaradi družine. A mislim, da je bilo to trdo delo pridnih 
rok, jasnih pogledov in hotenj in jeklenega značaja. 
Tu so bili dnevi prazniki, tu je bil kraj varnosti in 
razumevanja. Življenje je ob delu potekalo brez velikih 
filozofij in praznih besed, saj so bile pri hiši krave, pujski, 
kokoši, purani, v Trnju polja in travniki, vse kar je 
zahtevalo disciplino in pridne roke od ranega jutra do 
poznega večera. Tu se je pelo, kadar je moja Linika pela, 
pela pa je veliko, ko je na delo zlivala zabelo pesmi. To 
moje gledališče je bilo raj.

Seveda smo mladi kipeli od vsakršnih idej. A k sreči 
nismo imeli priložnosti s kakšnimi sprevrženimi 
gledališči sveta, kot so Big Brother, Bar, Sanjski moški, 
Sanjska ženska in ne vem trenutno, če si lovci na dobiček 
na komercialkah ne izmišljujejo še kaj bolj neznosnega. 
Od potolčenih kolen in komolcev do današnjih dni 
nisem nikoli bila čredni človek. Zato me eno figo 
brigajo vzajemna drgnjenja pod tuši ali posteljna 
hihitanja kvazi parov. V vidno polje se mi zataknejo, 
ko preklapljam iz cenenih reklam (naravnost sijajne 
zobe bomo imeli, če bomo lizali bonbone, bah, in tok 
tok po zobeh), vmes naletim na šov biznis brezveznega 
prerekanja tisočim na očeh, kar je vse skupaj »k,r tam 
neki,« in spet nazaj na kakšen reklamni nateg. Haaloo! 
Na porjavelost brez sonca, s kemično obarvanimi 
kremami in mlečki, ki se zagrizejo v telo, posledice pa si 
z vsaj malo razuma lahko odgrnemo sami. Nizozemska 
dobrodelna ledvičarka, ki da umira in podarja ledvico 
enemu od treh obolelih, pa je dosegla vrh vrelišča. 
Brezčutje brez primere takole norčevanje s čustvi drugih 
ljudi. Predvsem čakajočih na rešitev. In takšne šove 
delajo zelo človekoljubni, normalni(!) in zelo uspešni 
producenti in komercialisti tv korporacij. To, kar na 
žalost uspejo prodati množici za sladki med in jih 
prikovati pred male zaslone, je daleč od duhovitosti in 
nima niti minimalističnega stika z vrednostjo ali lepoto. 

V mojo neposredno bližino so se preselili varovanci 
Varstveno delovnega centra Krško. Sončki, ki sem jih 
prej srečevala v mestu, zlasti se jih spominjam, kako 
težko so hodili po razritih pločnikih, bili budni in nežni 
drug do drugega, in prijazni do mimoidočih. Ob pomoči 
vzgojiteljic izdelujejo izdelke iz lesa – skrinjice, pručke, 
pladnje, čestitke za razne priložnosti, tapiserije, gobeline 
in poleg tega še kooperacijska dela, z zaslužkom si 
privoščijo kakšen izlet in varčujejo za letovanje. Ko se v 
popoldanskih urah poslavljajo do naslednjega jutra, so 
njihova slovesa nadvse topla, spremlja jih mahanje rok, 
kot bi s tem želeli v dlani ujeti že srečanje naslednjega 
jutra. Eno drugo gledališče sveta, da se ti milo stori. 

V njem si posvečen v rast, v vedenje in zavedanje srži 
Donnenovega – našega - zvona. Čisto brez sprenevedanj. 
Saj samo razmišljam…, morda moji novi »sosedki« v 
svojem sicer zoženem gledališču še najbolj čutijo, kaj v 
bistvu pomenita sreča, prijateljstvo, praznični dan… Tu 
pa je že gledališče počitniških dni in pasti. Naj se srečno 
razpletajo!  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Ljudska univerza krško 
ima v prenovljenih prosto-
rih nekdanje glasbene šole 

400 m2 površin v dveh nad-
stropjih. Na voljo imajo šti-
ri učilnice, svoj prostor sta 
dobila tudi Svetovalno sre-
dišče Posavja in Središče za 
samostojno učenje Posavja. 
Prenova prostorov je občino 
krško, ustanoviteljico Ljud-
ske univerze, stala preko 50 
tisoč evrov. „Novi prosto-
ri so veter v naša jadra, saj 
smo po dolgoletnih prizade-
vanjih pridobili ustrezne po-
goje za delo in možnost ra-
zvoja novih dejavnosti. Prej 
smo bili v prostorih, kjer to 

Novi	prostori	LU	Krško
KRŠKO - Med novimi pridobitvami v okviru letošnje-
ga krškega občinskega praznika so tudi novi prostori 
Ljudske univerze Krško, ki so po novem v nekdanjih 
prostorih Glasbene šole Krško na Dalmatinovi ulici.

ni bilo mogoče,“ je poveda-
la direktorica Ljudske uni-
verze krško Nataša Kršak. 

Nova pri-
dobitev ne 
pomeni le 
v e l i k e g a 
p r i s p e v k a 
za izvajanje 
vseživljenj-
skega uče-
nja, pač pa 
tudi kamen-
ček v moza-
iku oživlja-
nja starega 
m e s t n e g a 
jedra, meni 
župan Franc 

Bogovič. otvoritvene slove-
snosti, ki je potekala v dvo-
rani v parku, pa so se poleg 
sedanjih in nekdanjih zapo-
slenih na univerzi in osta-
lih gostov udeležili tudi vod-
ja sektorja za izobraževanje 
odraslih na šolskem ministr-
stvu Elido Bandelj, sekre-
tar Zveze ljudskih univerz 
Slovenije Andrej Sotošek in 
poslanec v dZ Stane Pajk. 

P. Pavlovič

Župan Bogovič, direktorica Kršakova, 
Bandelj in Sotošek pred novimi prostori

V objektu nekdanje šole, ki 
je zraven zdajšnje, a tik ob 
regionalni cesti, so že izvajali 
pouk, zdaj je prenovljen in s 
podzemnim hodnikom pove-
zan z novejšim šolskim objek-
tom, ki nosi letnico 1979. 
tako v celoti zagotavljajo po-
goje za izvajanje devetletke. 

V obnovljenem delu bo ime-
la prostore prva triada, s po-
sebnim vhodom, garderobo, 
skupno učilnico za tehniko, 
tehnologijo in likovno vzgo-
jo, prostorom za tehnično 
obdelavo materialov, stroj-
nico in kabinetom. V obno-
vljenem objektu v bližnji pri-
hodnosti načrtujejo urejeno 
podstrešje za izvajanje neka-
terih dejavnost športne vzgo-
je, plesne in ritmične skupine 

Velike	investicije	in	nov	
ravnatelj	
BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnja osnovna šola je sredi velike prenove. Že 29. junija načrtujejo svečano 
odprtje obnovljenega objekta nekdanje šole, ki so ga sicer že uporabljali. Z investicijami v posodobitev 
pa bodo še nadaljevali. Dosedanji ravnatelj je zaprosil za razrešitev.

ter razstavni prostor. Podze-
mni hodnik bo malčkom omo-
gočal prehod do telovadnice 
in jedilnice, dugi triadi pa do 
tehnične učilnice. 
S to investicijo zaključujejo 
dve fazi posodobitve in takoj 
nadaljujejo še s tretjo. V letu 
dni naj bi po besedah ravna-

telja Jožeta Uršiča preure-
dili dve kadrovski stanova-
nji znotraj šole za potrebe 
pouka gospodinjstva, manj-
kajoči kabinet za šolo in ve-
čji kabinet za potrebe vrtca 
ter zgradili manjši prizidek 
k telovadnici in tako pove-
čali garderobni del in uredili 
vhod. Investicija je ovredno-
tena na 1,335 mio evrov, od 
tega 40 odstotkov krije obči-
na, ki dodatno krije komple-

tno opremo za nove prostore 
in ureditev okolice z zelenimi 
površinami in parkirišči. kot 
pravi Uršič, imajo v lokalni 
skupnosti, tako v občinskem 
svetu kot županu Jožefu Pre-
gradu, izredno razumevanje 
za potrebe vrtca in šole. 
kadrovsko so solidno pokri-
ti, težave nastajajo zaradi 
majhnosti in izvajanja dife-
renciacije, kjer se je dvignil 
normativ, tako da so sodelo-
vali kar s štirimi šolami ozi-
roma si izmenjavali učitelje. 
Imajo 161 učencev in kar 52 
vrtičkarjev v treh oddelkih, 
za en oddelek vrtca so zago-
tovili prostore v nekdanjem 
zdravstvenem domu. 
Majhni, a ustvarjali, bi lahko 
rekli. kajti sodelujejo v šte-
vilnih mednarodnih in repu-
bliških projektih, dlje časa že 
v Evropski mreži zdravih šol, 
šolskem partnerstvu Socra-
tes-Comenius, Fit Sloveni-
ja, pa Evropska vas, Jabol-
ko v šoli, Zlati sonček, tudi v 
vrtcu so aktivni v Eko vrtcu in 
Zlatem sončku. Njihova pro-
jekta pa sta Eko šola in otro-
ška likovna kolonija, skupaj z 
Hrvaško in lani avstrijo bodo 
jeseni izvedli že 27. kolonij-
sko srečanje, ki ga želijo še 
razširiti. 
Sredi preteklega meseca so 
obeležili dan šole, kjer so 
kot osrednji dogodek izve-
dli že 28. šahovsko simul-
tanko. Nanjo so se odzvale 
sosednje šole; Bizeljsko, Bre-
stanica, koprivnica, Lesično, 
Podčertek in oŠ Josipa Bro-
za kumrovec s sosednje Hr-
vaške, ki sodeluje vsako leto 
od prve simultanke. ob tem 

so izvedli tudi zaključni dvo-
boj ekip za najboljši šahovski 
krožek Slovenije, na katerem 
sta se pomerili ekipi oŠ Ig in 
oŠ Stari trg ob kolpi, slednji 
so bili boljši. 

Suzana Vahtarič

Ravnatelju Jožetu Uršiču 
teče 21. leto ravnateljeva-
nja. Čeprav ima mandat do 
leta 2009, je aprila letos 
prosil za predčasno razre-
šitev. kot pravi, izpolnjuje 
vse pogoje za upokojitev in 
bi rad dal priložnost mla-
dim. Na razpis za ravna-
telja sta se prijavila dva 
kandidata, na osnovi ve-
čine glasov članov učitelj-
sko-vzgojiteljskega zbora, 
pozitivnega mnenja sveta 
staršev in občinskega sveta 
je na svetu zavoda izbran 
kot kandidat za ravnatelja 
Bogomir Marčinković. Po-
znamo ga kot namestnika 
ravnateljice na oŠ Brežice, 
sicer pa z družino živi v Bi-
strici ob Sotli. Novi ravna-
telj naj bi mesto nastopil 
z novim šolskim letom, na 
šoli čakajo le mnenje šol-
skega ministra in verjame-
jo, da bo pozitivno. 

Obnova nekdanjega objekta šole

Na oŠ artiče v rednih letnih 
aktivnostih spoznavajo EU 
že od približevanja države 
zvezi. tokrat so predstavniki 
otroškega parlamenta s šol 
artiče in globoko ter župan 
Ivan Molan s poslanko po-
klepetali o različnih podro-
čjih. Na vprašanje, koliko je 

v Evrospkem parlamentu ce-
njena Slovenija, so izvede-
li, da je cenjena, da so po-
slanci našli svoj prostor, da 
so jim zaupane pomembne 
naloge in da smo lahko za-
dovoljni, saj smo sorazmer-
no na druge članice dobi-
li veliko odgovornosti. Ni pa 
zadovoljna z zastopanostjo 
žensk na odgovornih mestih 
tako doma kot v svetu. Se-
dem slovenskih poslancev 
se redno dobiva in dobro 
sodeluje, še pravi dr. Jor-
dan Cizelj in poudarja, da 
se v Evropskem parlamen-
tu uspe le s prijaznostjo in 
kulturo nastopanja, kar ji je 

EU poslanka na OŠ Artiče
ARTIČE - Na tamkajšnji OŠ so v okviru projekta Po-
mladni dan v goste povabili evropsko poslanko dr. 
Romano Jordan Cizelj. Predstavila je svoje delo 
evropske poslanke in seveda Evropsko unijo in 
njeno delovanje. 

zelo všeč. Učenci so izvede-
li, da ima 12-urni delavni, ki 
se nadaljuje še s tematskimi 
večerjami, pa tudi, zakaj se 
je odločila za tako delo, ko-
liko je v Sloveniji, kaj poč-
ne doma.
tako so spoznali veliko nove-
ga in si ustvarili pogled, kaj 

Evropski parlament sploh 
je. Ugotovili so, da so ime-
li povsem napačne predsta-
ve, je dejala mentorica Ma-
teja Jankovič Čurič. 
Poslanka je pogovor oceni-
la kot zelo prijeten in učen-
ce obdarila s praktičnimi da-
rili in jim podarila komplet 
knjig o EU. Mladim pa je za-
upala tudi nauk z lastne iz-
kušnje, češ da se bodo v ži-
vljenju srečevali z različnimi 
ljudmi, z enimi se bodo uje-
li, z drugimi manj, vedno pa 
naj mislijo nase in tisto, kar 
bodo iz teh srečanj dobrega 
odnesli zase. 

S.V.

Dr. Jordan Cizelj pri predstavitvi EU, ob njej župan 
Ivan Molan

Začetek sezone na sevniškem 
bazenu
SEVNICa - V soboto, 9. junija, se je začela sezona na bazenu 
Sevnica. Bazen je odprt vsak dan med 7. in 19. uro, ponud-
ba pa zajema tudi aerobiko, animacijski program, družab-
ne igre, igralne avtomate, ležalnike in sončnike, odbojko 
na travi, vaterpolo, vodno košarko... dnevna karta stane za 
odrasle 3,5 evrov in za mladoletne 2,4 evrov, popoldanska 3 
evre za odrasle in 2 evra za mladoletne, sezonska karta pa 
46 oz. 38 evrov.
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tor Sunčičeva, Jelka Vovšek, 
Miroslav Iskra, Avgust Čuk, 
Vili Sladič, Stana Žmavc, 
Magda Petelin, Ici Filipič in 
Marija Veble. Razredu »a« 
je bila razredničarka Majda 
Janežič, ki se zaradi bolezni 
srečanja ni mogla udeležiti in 
biva v domu starejših obča-
nov v Brežicah; svojim dra-
gim nekdanjim dijakom pa je 
spregovoril Miloš Poljanšek, 
sicer razrednik »B« razreda, 
saj je menil, da se spodobi, 

da to na kratko sto-
ri vsem zrelim in v 
delu uspešnim go-
spem, ženam in 
materam, ugle-
dnim možem in 
očetom, ki so pred 
petimi desetle-
tji uspešno opra-
vili veliko maturo: 
»Čestitam vam za 
vse to, kar ste po-
stali in kar danes 
tudi ste. Če je k 
temu vašemu uspe-
šnemu življenju in 
delu nekaj dopri-
neslo tudi šolanje 
na brežiški gimna-
ziji, smo učitelji, 

ki smo vas tedaj poučevali in 
vzgajali, veseli in zadovoljni. 
globaliziran svet človeštvu, 
torej tudi nam in zanamcem, 
ne odpira ne vem kako obeta-
joče prihodnosti. Vendar bo-
dimo optimisti!«
generacija je druženje okro-
nala še z jubilejno torto, ki 
je prijetno srečanje zasladila 
še zlasti najbrž tistim, ki so 
se ga udeležili iz kanade, Be-
ograda, Zagreba ter Bosne in 
Hercegovine. N. Jenko S.
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BREŽICE - društvo kmečkih 
žena Brežice je s pomočjo Mi-
lene Vranetič, ki je izlet tudi 
vodila, organiziralo izlet po 
Podgorjanski vinsko turistični 
cesti v občini Brežice. 
Najprej so se odpravile iz šta-
jerske strani reke Save na 
kranjsko kar z brodom, kjer 
jih je na drugi strani počakal 
avtobus. Pot so nadaljevale do 
vojašnice Cerklje ob krki, kjer 
so si ogledale letališče, gara-
že, opremo in razstavo. Sledil 
je ogled umetnostnega kova-
štva Zorko v Župeči vasi, kjer 
jim je gospod Jernej pokazal 
tudi kovanje. 
Ustavile so se tudi na ovčerej-
ski kmetiji Baškovič, kjer jim 
je gospodar Franc pripovedo-
val o svojem delu. V nadalje-
vanju vožnje je sledilo prije-
tno presenečenje pri kapelici 
v Podgračenem, kjer je čla-
nica društva Mira Budič s po-
močjo vaščanov pripravila po-
gostitev, ki sta jo popestrila 
harmonikar Janez in mali ba-
sist Miha. kmetice je tam poz-
dravila tudi Rajka Križanac, 
tajnica kS Jesenice na dolenj-
skem, ki je z njimi nadaljeva-
la vožnjo skozi kS vse do Mo-
kric. tam je sledil ogled gradu 
in okolice. Potem so se kmeti-
ce sprehodile še vse do »Vogri-
novega hrama« v vasi Brezje, 
kjer ima društvo za razvoj po-
deželja »Svetniki« zbirko sta-
rega orodja. Brežiške kmetice 
so izlet po Podgorjanski vinsko 
turistični cesti zaključile z ve-
čerjo na Izletniški kmetiji Čr-
pič »Svetnik«. glede na razpo-
loženje kmetic je bilo videti, 
da si tovrstnih druženj in po-
potovanj kmetice še želijo. 

M.B.

Izlet brežiških 
kmetic

drevesa, ki so jih od lastni-
kov zakupili za dobo 10 let, 
ustrezajo pogojem za gnez-
denje srednjega detla ter 
ptic duplaric. Novomeška 
enota Zavoda RS za varstvo 
narave izvaja monitoring 
srednjega detla, v dobra-
vi po podatkih Andreja Hu-
doklina že nekaj let eviden-
tirajo okoli 25 do 30 parov, 
na področju države pa nekaj 
sto. Predstavitev projekta je 
potekala v info sobi v kape-
lah, ki v okviru programa de-
luje od konca lanskega leta, 
v njej pa je prikazana tudi 

Pozornost koscu in srednjemu detlu
KAPELE - Ob tednu gozdov je brežiška enota Zavoda za gozdove Slovenije predstavila projekt 100 ekocelic v Dobravi pri Brežicah. 
Po besedah mag. Hrvoja T. Oršaniča so v projektu LIFE „Natura 2000 v Sloveniji“ izvedli akcijo zakupa starih dreves z dupli. 

ekocelica z gnezdiščem.
Izvedena akcija je edina te 
vrste v državi, po besedah 
vodje projekta dr. Mirjam 
Galičič z Zavoda RS za var-
stvo narave, tudi edinstvena 
v Evropi. Je pomemben pri-
spevek k ohranitvi srednjega 
detla in ohranjanja naravne 
dediščine Posavja. 
območni Zavod RS za var-
stvo narave je prvi junijski 
večer namenil tradicional-
nemu popisu kosca. Pred po-
pisom, ki so ga izvajali pono-
či, so si ogledali naravoslovni 
film Mirka Peruška „Narava Info soba v Kapelah z gosti ob Tednu gozdov

dobrave in Jovsov“ ter pred-
stavili zloženke in brošuro. 
Film prikazuje ogrožene ži-
valske in rastlinske vrste Jo-
vsov, posebna pozornost je 
namenjena gnezdilcema ko-
scu in srednjemu detlu. 
Popis je potekal v sodelova-
nju s kozjanskim regijskim 
parkom in hrvaškimi orni-
tologi, društvom za opazo-
vanje in proučevanje ptic 
Slovenije in turističnim dru-
štvom kapele. 

S.V. 

BREŽICE – Pred petdesetimi 
leti, leta 1957, je na gimna-
ziji Brežice maturiralo 38 di-
jakov. kot so povedali na svo-
jem jubilejnem srečanju, ki 
so ga pričeli s toplimi stiski 
rok in nazdravljanjem s šam-
panjcem, so bili takrat razre-
di manj številčni; na letošnji 
2. rožnik pa so se spominjali 
tudi svojih vrstnikov, ki jih ni 
več med njimi, pa s spošto-
vanjem profesorjev, ki so jih 
poučevali – Ljubinka in Vik-

Točno ob dvanajstih - po 
petdesetih letih… doBoVa, BaBINa gREda – Po lanskem gostovanju kd »Franc 

Bogovič« dobova pri kUd »Mijat Stojanović« v Babini gredi, 
kjer so jih gostitelji nadvse lepo sprejeli, jim razkazali Vu-
kovar, sledi zadnje vojne in njegove znamenitosti in so se 
dobovčani predstavili z MePZ, z literarno sekcijo »Beseda« 

ter Sekstetom iz Loč, so se letošnjo zadnjo majsko soboto 
domačini povratno izkazali z gostoljubnostjo. Člane kUd-a 
»Mijat Stojanović« so v dopoldanskem času za dobrodošlico 
najprej sprejeli z dvema panonskima pesmima - eno hrvaško 
in eno slovensko, jih postregli, odpeljali na ogled kartuzi-
je Pleterje in repnice v Brezovici na Bizeljskem ter nato pri-
pravili druženje ob kosilu v gostilni Humek v dobovi.
Po pestrem dnevu so gostje v večernih urah pripravili bo-
gat kulturni program oziroma razgibano folklorno priredi-
tev, ki so jo poimenovali »Večer glasbe, plesa in petja«, v 
»podporo« pa jim je stala otroška folklorna skupina osnov-
ne šole dobova. Člani obeh društev so tako s kulturnim izro-
čilom skomponirali lep most prijateljstva ter s tem obogatili 
trenutke gledalcem v dvorani dobovskega kulturnega doma, 
nenazadnje pa je prireditev potekala v počastitev praznika 
krajevne skupnosti dobova. N. Jenko S.

S kulturo ustvarili most 
prijateljstva

kRŠko – konec maja je 14 usta-
novnih članov ponovno usta-
novilo mladi forum Socialnih 
demokratov v krškem. Na usta-
novni skupščini, kjer je priso-
stvoval predsednik mladega 
foruma Sd Dejan Levanič, so 
izvolili predsednika, podpred-
sednika in sekretarko. 

Mladi forum SD 
spet	v	Krškem
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sabljanje šoferjev začelo 
potekati pod okriljem Šole 
za poklicne voznike motor-
nih vozil Ljubljana – Ježica, 
v dislociranem oddelku v kr-

škem. Leta 
1979 je te-
oretični del 
usposablja-
nja šofer-
jev prevzel 
krški Šolski 
center. 

Člani zdru-
ženja so se 
med dru-
gim skozi 
vse obdo-
bje delova-

nja tudi aktivno vključeva-
li v preventivno delo preko 
ustanavljanja in delovanja 
prometnih krožkov po osnov-
nih šolah, z organizacijo šol-
skih prometnih tekmovanj 
ter kot pomoč v preventiv-

koStaNJEk - V nedeljo, 27. 
maja, se je v kostanjku bli-
zu koprivnice odvijalo sreča-
nje Božičnikovih. kraj srečanja 
ni bil izbran naključno, saj rod 
Božičnikovih izhaja prav iz teh 
krajev. glavni namen srečanja 
je bil poleg druženja in spozna-
vanja bližnjih in daljnjih soro-
dnikov predstavitev rodovnika. 
Zvone Bah, član Rodoslovne-
ga društva Slovenije, je začel 
z zbiranjem podatkov na po-
budo svoje žene Sonje, rojene 
Božičnik, pred letom in pol. 
do danes je v njegovem raču-
nalniškem programu vnesenih 
950 oseb, povezanih s priim-
kom Božičnik bodisi po sorod-

Srečanje Božičnikovih v Kostanjku

Senovska krajevna enota za 
gozdove, kS Senovo, Rudnik 
Senovo, turistično društvo 
Senovo ter senovska osnov-

na šola XIV. divizije so priče-
li realizirati projekt obno-
vimo parke na Senovem, ki 
je nastal pod vodstvom Ti-

borja Palfyja. ta je pred t. 
i. delovno akcijo dejal, da 
dogodek namerno sovpada 
s tednom gozdov, ki je le-
tos v Sloveniji potekal od 
28. maja do 3. junija. Po-
seben poudarek so namenili 
gozdnemu bontonu, saj me-
nijo, da je vedenje v gozdu 
zelo pomembno, ki pa ga je 
potrebno privzgojiti v zelo 
zgodnjem otroškem obdo-
bju. Po besedah Palfyja so 

Ulico	bo	krasil	lipov	
drevored
SENOVO – Na prvi junijski dan so pričeli Senovčani z 
zasaditvijo 77 drevesnih vrst, saj je na pobudo Kra-
jevne skupnosti Senovo in senovskega Turističnega 
društva nastal projekt Obnovimo parke na Senovem. 

se tudi zato povezali s šolo, 
da pritegnejo k akciji učen-
ce, ki so zanje pripravili še 
nalepko, plakat ter poseb-
no zloženko Skrbno z goz-
dom, ker želijo tudi na tak 
način mladim privzgojiti za-
vest, da je treba naravo va-
rovati in jo ohranjati. „Stari 
park je bil delno zanemar-
jen, zato bomo obstoječe 
drevesne vrste posodobili, v 
glavnem z drevesi, ki sodijo 
v to okolje, nekaj pa tudi z 
grmovnicami, kot je rdeče-
listna leska,“ je dodal Palfy 
ter še navedel, da bodo Se-
novo že čez nekaj let krasi-
le krošnje platan, tulipanov-
cev, ambrozij, omorik, pa 
tudi javorjev.

obnavljati in razširjati so 
pričeli park pred upravno 

stavbo Rudnika na titovi ce-
sti 106, kjer bo svoje mesto 
našlo 48 parkovnih dreves in 
grmovnic. Pred spominskim 
parkom fašizma na titovi 97 
bo na novo raslo sedem dre-
ves, na titovi cesti od odce-
pa za Lisco do odcepa za ko-
lonijo, v dolžini 150 m, pa 
bo obnovljen in podaljšan 
tudi drevored lip z zasadi-
tvijo 22 dreves. 

M. Kalčič M.

Prva lipa novega drevoreda je bila zasajena s skupnimi 
močmi senovskih četrtošolcev in Tiborja Palfyja. 

Tibor Palfy

ob svetovnem dnevu gasil-
cev je član predsedstva ga-
silske zveze Slovenije Alojz 
Tirgušek kot slavnostni go-
vornik sicer izpostavil, da 
gasilci niso zadovoljni z lani 

sprejetimi pravilniki in zako-
ni, da pa so lahko zadovolj-
ni dokler obstajajo take zve-
ze, župani in društva, kot so 
gostitelji. Zadovoljstvo z de-
lom in prizadevnostjo bre-
žiških gasilcev je izpostavil 
tudi župan Ivan Molan in ob 
čestitki gasilcem sporočil, da 

Pester dan brežiških gasilcev
RIGONCE – Minulo soboto so svečano obeležili dan Gasilske zveze Brežice in 80. obletnico PGD Rigonce. 
V veličastnem ešalonu je sodelovalo 380 uniformiranih gasilcev ter vozil. Brežiška zveza je ena najšte-
vilnejših, z bogatim kulturnim programom so slovesnost združili z 80. obletnico PGD Rigonce. Slavljenci 
se veselijo predvsem novega kombiniranega vozila. 

občina letos poleg finančnih 
sredstev za tehniko in opre-
mo namenja dodatna sred-
stva za zaščito gasilcev. o 
častnem slavljencu smo iz-
vedeli, da so v kraju že leta 

1919 imeli prvo združenje 
z ročno brizgalko in leseno 
»barako«. kot je dejal pred-
sednik Pgd Rigonce Branko 
Proselc, je več hiš leta 1926 
pogorelo, tako da so že na-
slednje leto gasilci nastopili 
organizirano. ob številnem 
društvu, v letu 2002 s pomo-

čjo vaške skupnosti dozida-
nem večnamenskem domu 
in na slovesnosti prevzetem 
novem kombiniranem vozi-
lu, vrednem 16.000 evrov, s 
tem da so četrtino za opre-

mo in nadgradnjo prispevali 
sami z vaščani, se ni bati, da 
bi v zibelki brežiškega gasil-
stva to kdaj prešlo v zaton. 
ob podelitvi in prejemu šte-
vilnih priznanj je predse-
dnik brežiške zveze Miha-
el Boranič dejal, da z 31 
društvi, dvema industrijski-
ma in gasilsko godbo sodijo 
med najštevilnejša društva, 
z okoli 1700 člani, ki so žari-

šča dogajanj v vaseh. ob 52. 
obletnice zveze v tem letu 
obeležuje 50. obletnico de-
lovanja industrijsko društvo 
tovarne pohištva, 80. oble-
tnico pa ob Pgd Rigonce še 

Rakovec, globoko in Loče. 
V kulturnem programu so 
nastopili gasilski pihalni or-
kester Loče z mažoretkami, 
MePZ Franc Bogovič dobo-
va, mladi folkloristi domače 
šole, plesna skupina MC Bre-
žice, za zabavo po svečano-
sti pa poskrbeli Posavski mu-
zikantje. 

S.Vahtarič 

Alojz Tirgušek (desno) pripenja priznanje PGD Rigonce 

Gasilci so v brežiški občini med najštevilnejšimi v 
državi.

Združenje deluje že od me-
seca marca leta 1957, ko je 
bilo na pobudo danes že po-
kojnega domačina antona 
Medveda ustanovljeno z na-
menom, da poveže šoferje 
in avtomehanike v stanovsko 
združenje, v katerem bodo 
člani delovali tako na stro-
kovnem področju kot tudi pri 
dvigu varnosti, preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. 
kakor je na slovesnosti po-
vedal predsednik krškega 
ZŠaM Jernej Vintar, so se v 
prvih dveh desetletjih delo-
vanja šoferji in avtomehani-
ki spopadali predvsem s po-
gostimi okvarami na vozilih, 
saj še ni bilo specializira-
nih servisnih delavnic, s po-
manjkanjem rezervnih de-
lov, ob tem pa je bil promet 
otežen tudi zaradi tedaj še 
večinoma makadamskih voz-
išč. Spričo intenzivnejšega 
urejanje cestne infrastruk-

Abraham krških šoferjev 
in avtomehanikov
KRŠKO – Ob 50-letnici delovanja krškega Združenja šoferjev in avtomehani-
kov (ZŠAM) je v soboto, 9. junija, pri lovskem domu na Trški gori potekala 
slovesnost s podelitvijo priznanj.

ture, kakor tudi z razvojem 
tehnično bolj izpopolnjenih 
vozil je postalo zahtevnej-
še tudi delo v združenju, saj 
so si prizadevali dvigniti nivo 

strokovne usposobljenosti 
tako šoferjev kot avtome-
hanikov. tako je bila rav-
no na pobudo krškega ZŠaM 
najprej leta 1964 v krškem 
ustanovljena šoferska šola, 
pet let kasneje pa je uspo-

Predsednik Jernej Vintar (desno) prejema 
priznanje ZŠAM Slovenije.

nih akcijah. Med temi so v 
sodelovanju s Policijo danes 
najbolj odmevne preventiv-
ne prometne akcije, kot sta 
Varnostni pas - nit za življe-
nje in Brezhibno vozilo je 
varno vozilo, predvsem pa 
je dragocen prispevek čla-
nov ZŠaM v akciji Varna pot 
v šolo, ko v prvem tednu ob 
začetku šolskega leta bdijo 
nad varnostjo otrok na naj-
bolj kritičnih in izpostavlje-
nih cestnih odsekih širom po 
občini. V znak zahvale in ob 
zlatem jubileju delovanja je 
občina krško ob letošnjem 
občinskem prazniku nagra-
dila ZŠaM z Znakom občine 
krško, na slovesnosti na trški 
gori pa je predsednik Zveze 
ZŠaM Slovenije Igor Pipan 
izročil okoli 180-članskem u 
združenju tudi posebno pri-
znanje. S priznanji so se v 
združenju zahvalili za delo-
vanje svojim članom, pred-
sednik Jernej Vintar pa je 
podelil tudi štiri najvišja pri-
znanja Združenja, ki so jih 
prejeli za dolgoletno sode-
lovanje kS mesta krško, ob-
čina krško, Zveza ZŠaM Slo-
venije ter Policijska postaja 
in Policijska uprava krško. 

Bojana Mavsar

stveni bodisi t.i. svaštveni lini-
ji. doslej najstarejši zapis nosi 
letnico 1754 – gašper Božičnik 
in drugi tomaž Božičnik z letni-
co rojstva 1769. Veliko potom-

cev živi v koprivnici in bližnji 
okolici, mnogo pa je razselje-
nih po Sloveniji in v zamejstvu. 
Priimek ni zelo pogost in začet-
ke najdemo le v koprivnici. Va-

bilu na srečanje, ki je potekalo 
v prijetnem gostišču dular, se 
je odzvalo 120 udeležencev – 
Božičnikov.  

T. Božičnik

SEVNICa – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna 
izpostava Sevnica, in Zveza kulturnih društev Sevnica sta v 
sodelovanju z občino Sevnica organizirala v petek, 8. juni-
ja, v Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu tradicionalno 

srečanje pevcev in pevk ljudskih pesmi v občini Sevnica, ki 
gojijo in ohranjajo peto ljudsko pesem. Na prireditvi se je 
predstavilo 9 skupin: Ljudski pevci z Blance, Prijatelji - ljud-
ski pevci doma upokojencev Sevnica, Ljudske pevke s telč, 
Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Ljudske pevke Šmar-
čanke, Pevska skupina Lokvanj iz krmelja, Ljudski pevci Bo-
štanj, Ljudske pevke z Razborja in Fantje s Preske. 

Smilja Radi 
foto: Tanja Grabrijan

Srečanje pevcev in pevk 
ljudskih pesmi

Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi
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BREStaNICa - občinski in 
krajevni praznik je tudi kra-
janom Brestanice prinesel 
dve novi pridobitvi: razširje-
no pokopališče in obnovljeno 

kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Pred leti sem spremljala zgodbo 
majhne dojenčice, imenovane Brike-
ne. Njena mamica je bila begunka, 
devetmesečna deklica pa se je rodi-
la s hudo srčno napako. tako hudo, 
da brez operacije ne bi preživela. ker 
njena mami ni bila državljanka Slo-
venije, je bila seveda samoplačni-
ca, operacija pa je bila tako draga, 
da si je ni mogla privoščiti. Brikeni-
nim zdravnikom še zdaleč ni bilo vseeno za majceno, temno-
lasno punčko s črnimi očmi. 

Poklicali so novinarje, ki smo radi prišli. Ne samo zato, ker 
vemo, da je zgodba gledljiva, temveč predvsem zato, da bi 
jima pomagali. Vsaj pri meni je to odločilnega pomena. Ne 
vem, koliko prispevkov o majhni Brikene sem naredila. o 
tem, kako ji gre, kaj pravijo zdravniki, kako stisko preživlja 
mama, kdaj bi jo lahko operirali in kako. Zgodba je naletela 
na velik odmev, denarni prispevki za operacijo deklice so se 
zbirali zelo hitro. Vsi so želeli pomagati. 

Ležala je na Pediatrični kliniki, v majhni, izolirani sobici, ka-
mor je lahko vstopalo le zdravstveno osebje in njena mami. 
gledala sem jo skozi steklo. kobacala se je po otroški poste-
ljici in želela doseči medvedka, ki je ležal ob vznožju. Njena 
mama je sedela na stolu poleg posteljice. Ni razumela niti 
besedice slovensko, prav tako je slabo govorila hrvaško. ko 
sem govorila z njo, me je gledala naravnost v usta, pogled ji 
je taval od zdravnika do mene. Nikoli ni kazala pretiranih ču-
stev. Za kar sem ji bila na nek način nevoščljiva. 

Jaz namreč burno reagiram. Včasih še preveč burno. Svo-
ja čustva nosim na obrazu kot barvno paleto. Vsi natančno 
vedo, kako mi je. Velikokrat me je kdo od prijateljev opo-
zoril, da to ni ravno dobro. da ni treba, da cel svet ve, kako 
mi je. Z leti sem se naučila, da pred kamero nikoli ne poka-
žem, kako se počutim v resnici. to gledalcev ne sme zanima-
ti. Nadenem si službeno profesionalni izraz. In ob »dobrodo-
šli v Viziti« se vedno nasmehnem. ker sem res vesela, da ste 
tistih nekaj minut z menoj.

Brikene je bila operirana nekega sončnega dopoldneva. Njen 
operater je bil eden izmed naših najboljših otroških srčnih 
kirugov. Z ekipo sem na rezultate posega čakala pred opera-
cijskim blokom. Nemirno sem hodila gor in dol in čakala no-
vic. Po nekaj urah je prišel kirurg in povedal, da je operacija 
uspela, da jo je Brikene dobro prestala. ko sem posnela iz-
jave in sedla v avto, so mi šle solze v oči. Brikenina zgodba 
je postala del mojih zgodb. In še dolgo nisem pozabila njene 
mame, preproste in zelo zadržane albanke, ki se je - po sili 
razmer - znašla v Sloveniji in bila s svojo hčerko nekaj mese-
cev del našega vsakdana. gotovo ne bo nikoli pozabila Slove-
nije, dobrosrčnosti naših ljudi, pa tudi spretnih zdravniških 
rok. Se mi zdi, da sta imeli kar srečo, da sta prišli k nam.

o teh zgodbah razmišljam, ko se jezim na naše zdravstvo, na 
dolge čakalne vrste, ko sem zgrožena, ko me pokliče prijate-
ljica in mi pove, da hčerka ni opravila preiskave, ki jo nestr-
pno pričakujejo, ker se je pokvaril novi Ct. a daj? Spet? 

Pa se spomnim zgodbe male Brikene... ko se je izkazalo, da 
se lahko včasih vse uredi. kjer je volja, tam je pot, ali ka-
kor že to gre. In majhna deklica bo živela. Patetično? Lah-
ko. Je pa resnično. 

In spomnim se čustvene nedostopnosti njene mame. ko sem 
sama postala mati, sem bila, ko je morala moja hčerka v bol-
nišnico, videti tako slabo, da se je zdravnik pošalil, da gre 
lahko moja mala domov, jaz pa naj ostanem. Bila sem objo-
kana, bleda in utrujena. tudi takrat sem se spomnila male 
deklice. Sprašujem se, kako ji gre, kako živita z mamo. Ne 
dvomim pa, da jo je prav tako skrbelo za svojo hčerko, kot 
skrbi vse starše. Pa če je to pokazala, ali pa ne. 
In prav zaradi takšnih zgodb sem ponosna, da sem novinar-
ka. ker sem na svoj način lahko pomagala. deklici Brikene do 
povsem zdravega srca.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

Praznične otvoritve tudi 
v	Brestanici

Šolsko ulico od gostilne Pod 
lipa do osnovne šole. otvori-
tvi sta potekali 6. junija.
Z 290 tisoč evrov vredno in-
vesticijo na pokopališču, ki 

jo je financirala občina kr-
ško, izvedlo pa podjetje ko-
stak, je krajevna skupnost 
Brestanica pridobila pro-
stor za raztros pepela, pro-
stor za skupni žarni pokop, 
prostor za pokop ob preko-
pih grobov, 576 žarnih mest 
in 32 grobov za klasični po-
kop, pa tudi pomožni go-
spodarski objekt za hrambo 
orodja in odrov in dodatnih 
11 parkirnih mest. „Projekt 
je nastajal več kot 15 let in 
upam, da bo objekt naše-
mu kraju še dolgo služil,“ je 
ob otvoritvi povedal predse-
dnik sveta kS Brestanica Mi-
ran Pavlič. Novo pridobitev 
je blagoslovil brestniški žu-
pnik Jože Špes. V naslednji 
fazi je predvidena še obnova 
mrliške vežice, ki bo zahte-
vala dela pod nadzorom Za-
voda RS za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, ker se 
objekt nahaja na varovanem 
območju. 

Sledila pa je še ena otvori-
tev, saj so slovesno prerezali 
trak na rekonstruirani Šolski 
ulici. občina krško je skupaj 
s projektantom Savaprojek-
tom in izvajalcem kostakom 
zgradila javno razsvetlja-
vo in pločnik do šole, uredili 
so tudi del dovškega potoka, 
postavili nov most čez potok 
Lamberščica in zamenjali 
obstoječe komunalne vode, 
kar je skupaj stalo 542 ti-
soč evrov. „Resnici na ljubo 
je bilo v minulih letih pre-
malo otvoritev v Brestanici, 
zato sem imel kar malo sla-
be vesti. Zato pa sta ta dva 
projekta, ki smo ju zasta-
vili v lanskem letu, za Bre-
stanico zelo pomembna,“ je 
brestaniški pridobitvi ocenil 
župan občine krško Franc 
Bogovič.

P. Pavlovič 

Z otvoritve razširjenega pokopališča v Brestanici

Slavnostno prireditev Bre-
stanica poje so pričeli s 
svojo himno, ki jo je ubra-
no zapel Moški pevski zbor 
pod taktirko Janka Avsena-
ka. Zbrane je nato nagovoril 
predsednik sveta kS Bresta-
nica Miran Pavlič, ki je med 
drugim dejal, da je bilo mi-
nulo leto zelo uspešno, saj 
so realizirali 1. fazo obnove 
pokopališča ter obnovili Šol-
sko ulico. dodal je, da so ve-
seli, ker so s pomočjo lokal-
nih sponzorjev obnovili tudi 
šolsko igrišče. „Prizadevali 
pa si bomo, da bi čim prej 
uredili križišče kunej in na 
ta način razbremenili šolsko 
dvorišče,“ je zastavil delov-
ni načrt Pavlič ter še nada-
ljeval, da si prizadevajo pri-
dobiti tudi zgradbo krajevne 

BRESTANICA - Krajevna skupnost Brestanica si je za svoj krajevni praznik izbrala 7. junij, dan izgnan-
cev. V petek, 8. junija, so ga slavnostno obeležili na gradu Rajhenburg s tradicionalno prireditvijo Bre-
stanica poje, na kateri so podelili tudi krajevna priznanja.

skupnosti, ki je sedaj v la-
sti brestaniške termoelek-
trarne ter v njej omogoči-
ti vsem društvom normalno 
delovanje. 

V kulturnem programu so 
prepevali otroški zborček, 
ki ga vodi Tatjana Mešiček, 
otroški in mladinski zbor 
brestaniške osnovne šole z 
zborovodkinjo Stanko Ma-
cur, nastopila sta tudi soli-
sta Andreja Bračun in Mar-
ko Železnik. Vezno besedo 
je zasnovala in prebirala 
Margareta Marjetič, reciti-
rala je Barbara Kustec, ob-
razložitve krajevnih priznanj 
pa je podala Helena Krajnc. 
Po sklepu sveta kS Brestani-
ca sta za ohranjanje stare-
ga trškega jedra prejeli pri-

znanje družini Poljanšek in 
Pečnik, bronasto plaketo 
so podelili Dragu Butkovi-
ču, Ivanu Kukovičiču, Hani 
Umek ter tenis klubu Bre-
stanica. Srebrni plaketi sta 
bili izročeni Stanki Macur 
in Margareti Marjetič. Zlato 
plaketo za življenjsko delo 
je dobil Karol Brence. Spo-

mnili pa so se tudi na Franca 
Rakarja ter mu v domačem 
kraju izrekli čestitko, saj je 
pred nekaj dnevi prejel ob-
činsko priznanje. Prireditev 
je s svojo prisotnostjo po-
častil tudi krški župan Franc 
Bogovič. 

M. Kalčič M.

Obiskovalci so v velikem številu prisostvovali prireditvi 
Brestanica poje.

Razširjeno pokopališče in 
obnovljena ulica
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vrednostjo na zaposlenega. 
Povprečna plača zaposlenih 
v posavskih družbah je zna-
šala 1045 evrov, kar je dobrih 
6 % manj kot v celi Sloveni-
ji. Posavje je sicer nad slo-
venskim povprečjem glede 

izvoza, saj posavske družbe 
kar 35 % prihodkov ustvarijo 
s prodajo na tujih trgih.

Zadruge z izgubo
aJPES je lani prvič ločeno 
obravnaval tudi zadruge. 
16 posavskih zadrug s pov-
prečno 177 zaposlenimi je 
ustvarilo negativen poslov-
ni rezultat, ki pa je vendarle 
boljši kot v prejšnjih letih. 
dodana vrednost na zaposle-
nega je v zadrugah znašala 
17 tisoč evrov, kar je precej 
manj kot v družbah.

Podjetniki 
povečali dobiček 
Pozitivno je lani poslova-
lo tudi 2300 posavskih sa-
mostojnih podjetnikov s 
povprečno 2813 zaposleni-
mi. Večina, kar 86 % podje-
tnikov, je ustvarilo 17 mio 
evrov dohodka, ostali pa 

leta 2005,“ pojasnjuje vod-
ja krške izpostave aJPES-a 
Andrej Zupančič in dodaja, 
da je rast posavskega gospo-
darstva v letu 2006 zaosta-
jala za rezultati slovenskega 
gospodarstva.

tako po višini dobička kot 
izgube so s skoraj dvotre-
tjinskim deležem izstopale 
družbe iz občine krško, sle-
dile so družbe iz občine Bre-
žice s slabo petino dobička 
in četrtino izgube, družbe 
iz občine Sevnica z desetino 
dobička in izgube ter druž-
be iz občine kostanjevica s 
5 odstotki dobička in odstot-
kom izgube. o največji eko-
nomski moči družb iz občine 
krško v posavskem gospo-
darstvu pričajo tudi drugi 
statistični kazalci, med dru-
gim tudi podatek, da so za-
poslovale skoraj polovico 
delavcev posavskega gospo-
darstva.

Posavske družbe so lani 
ustvarile 33 tisoč evrov do-
dane vrednosti na zaposle-
nega, kar je dobrih 5 % več 
od slovenskega povprečja, 
k čemur pa bistveno prispe-
va Nuklearna elektrarna kr-
ško z bistveno višjo dodano 

Odbor Dečno selo, ki razčiščuje sume krajanov, da so v ru-
dniku nevarni odpadki, je pred izvedbo odprtja vpadnikov v 
rudnik in odvzema vzorcev sedimentov. Za to ima že izdelan projekt, čaka le še na potrdi-
tev inšpekcijskih služb, odprtje vpadnikov pa v prisotnosti javnosti načrtujejo še ta mesec. 
Če bi državna administracija reagirala nekoliko hitreje, kot je to v njeni navadi, bi vpadni-
ka odpirali že 15. in 16. junija, tako pa še vedno čakamo žig rudarske inšpekcije. 

Projekt odpiranja vpadnika 
je na 2. seji odbora 5. ju-

nija predstavil njegov avtor 
Željko Strnad z IRgo Lju-
bljana, sodelovali bodo so-
delavci aRao, ekipa ELME 
Inštituta Jožef Stefan, ob-
močna Uprava RS za zašči-
to in reševanje, podjetje 
kop Brežice ter gasilci Pgd 
globoko in dečno selo. Z 
vsemi omenjenimi si je od-
bor pred sejo ogledal te-
ren na območju rudnika in 
sama vpadnika ter razpra-
vljal o poteku del. 

odpiranje vpadnikov naj bi 
potekalo dva dni. Prvi dan 
bodo izvedli pripravljal-
na zemeljska dela, dru-
gi dan pa najprej prevrta-
li vpadnik, izmerili pline, 
rov preventilirali ter vpa-
dnik tudi odprli, da bodo 
lahko vstopile ekipe za od-
vzem vzorcev. kot je pove-
dal predsednik odbora Fer-
do Pinterič, bodo vsa dela, 
tudi v rovu, spremljali s ka-
mero in direktno projicirali 

ZagREB - V Zagrebu je 1. junija potekal prvi sestanek po-
godbenic okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (oSSB). Pod 
vodstvom ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka se 
je srečanja udeležila slovenska delegacija, ki je s partnerica-
mi podpisala tudi skupno deklaracijo. 
oSSB so ustanovile Slovenija, Hrvaška, Srbija ter Bosna in Her-
cegovina z namenom zagotavljati smiselno in pravično rabo 
vodnih virov, ponovno vzpostavitev plovbe in trajnostnega ra-
zvoja Savskega bazena. Za izvajanje oSSB je pristojna skupna 
institucija, t. i. Savska komisija in njen Stalni sekretariat kot 
izvršilno telo. Minister za gospodarstvo mag. andrej Vizjak je 
posebej poudaril pomen konkretnih projektov, ki bi še okre-
pili dosedanje sodelovanje, in pomenili primer dobre prakse 
regionalnega sodelovanja. ob tem je predlagal skupno načr-
tovanje gradnje HE Brežice in HE Mokrice na slovenski strani 
ter HE Podsused na hrvaški strani. Podprl je tudi vzpostavitev 
plovnosti reke Save do Brežic, kar je zapisano tudi v Strategi-
ji prostorskega razvoja RS. Vir: Mg RS 

Minister	Vizjak	o	Savskem	
bazenu   

kRŠko - Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in di-
rektor družbe Savaprojekt krško Peter Žigante sta 18. maja 
podpisala pogodbo o izdelavi državnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju dPN) za hidroelektrarno Brežice. Predmet 
dPN so vse prostorske ureditve v območju HE Brežice in se 
nanašajo na objekte energetske ureditve, ureditve vodne, 
državne in lokalne infrastrukture infrastrukture v vplivnem 
območju HE. Navedene prostorske ureditve so načrtovane 
na območju občin krško in Brežice, mikrolokacija hidroe-
lektrarne Brežice pa se nahaja gorvodno od sotočja Save in 
krke. Hidroelektrarna Brežice, ki predstavlja peti člen pred-
videne sklenjene verige hidroelektrarn na spodnji Savi, naj 
bi predvidoma začela obratovati leta 2011.

Podpisana pogodba za DPN za 
HE Brežice

Družbe na nivoju 
leta	2005
940 posavskih gospodarskih 
družb, ki so povprečno za-
poslovale 9360 delavcev, 
je v celoti gledano poslo-
valo pozitivno, saj je 63 % 
družb lani ustvarilo 53 mio 
evrov dobička, ostale pa 23 
mio evrov izgube, torej je 
bilo neto čistega dobička 30 
mio evrov. „to je sicer sla-
bih 13 % slabši poslovni re-
zultat kot leta 2005, vendar 
je treba poudariti, da je ena 
gospodarska družba (Vipap 
Videm krško, op. a.) ustva-
rila približno dve tretjini vse 
izgube Posavja. Če to druž-
bo odmislimo, lahko reče-
mo, da so družbe v Posav-
ju poslovale nekje na ravni 

Posavsko gospodarstvo v letu 2006

Poslovanje pozitivno, rast 
počasnejša od slovenske
POSAVJE - Krška izpostava Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je predstavila poslova-
nje posavskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2006. Oboji so sicer poslovali po-
zitivno, rast posavskega gospodarstva pa kljub temu zaostaja za slovenskim povprečjem. Po ekonomski 
moči v Posavju izstopa gospodarstvo občine Krško.

1,3 mio evrov izgube, torej 
skupaj slabih 16 mio evrov 
neto podjetnikovega dohod-
ka, kar je 29 % več kot leta 
2005. Zanimivo je, da so 
največ neto podjetnikovega 
dohodka ustvarili samostojni 
podjetniki iz sevniške obči-
ne, tik za njimi so krški sa-
mostojni podjetniki (oboji 
z dobro tretjino posavskega 
dohodka), četrtino dohodka 
so ustvarili brežiški, ostalo 
pa kostanjeviški samostojni 
podjetniki.

dodana vrednost na zapo-
slenega je pri samostojnih 
podjetnikih znašala 22 ti-
soč evrov, kar je za deseti-
no manj kot v Sloveniji, pov-
prečna plača pa 650 evrov 
oziroma 3 % manj od slo-
venskega povprečja. Med 
posavskimi samostojnimi 
podjetniki je sicer več kot 
polovica takšnih, ki ne zapo-
sluje nikogar, le eden (timi 
gradbeništvo) pa zaposluje 
več kot 50 delavcev. 

Trend je pozitiven
In kakšen je trend v posa-
vskem gospodarstvu? „trend 
je od leta 2006, ko se je za-
deva obrnila navzgor, poziti-
ven, zato nek optimizem za-
gotovo obstaja. Če bo le še 
svetovna konjunktura osta-
la na tem nivoju, kot je se-
daj, bo tudi letos posavsko 
gospodarstvo poslovalo pozi-
tivno,“ meni Zupančič.

Peter Pavlovič

Podatke o poslovanju posavskega gospodarstva v 
lanskem letu sta predstavila vodja krškega AJPES-a 
Andrej Zupančič in vodja statistike, informiranja in 
registrov Marjana Malus

Največji trije
Po višini prihodka so najve-
čje gospodarske družbe v 
Posavju Nuklearna elektrar-
na krško, Vipap Videm kr-
ško in gEN energija. 

PROIZVODNJA – MAJ 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL		 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja 
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka  
TA1 in TA2

9.228.519 144 33

Proizv. 
enota

gorivo 
Sox mg/m3 Nox mg/m3 Co mg/m3

dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 1700 333 450 27 100 2 6

PB 2 ZP 15 35 271 350 5 100 0 2

PB 3 ZP 17 35 234 350 17 100 1 2

KOEL 99 1700 314 450 1,2 100 1 6

PB 4 ZP 0 35 8 6,1 100 1,6 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 76,2 100 1,6 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Pred odpiranjem 
vpadnika Dečno selo

pred rudnikom, saj je na od-
prtje vabljena tudi javnost, 

posamezniki pa bodo po oce-
ni strokovnih ekip na la-
stno odgovornost morda tudi 
vstopili v rov. Sledilo bo za-
prtje vpadnika in ponovitev 
postopka na stranskem vpa-
dniku. 

Novi pododbori, 
pridružite se!
Vodstveni odbor Lokalnega 
partnerstva Brežice se je 30. 
maja sešel na 5. seji, na kate-
ro so bili povabljeni tudi ob-
čani, zainteresirani za delo 
v pododborih. ob prisotnosti 
župana občine Brežice Iva-
na Molana je predsednik Vod-
stvenega odbora Stane Pre-
skar za nove člane pripravil 
predstavitev delovanja lokal-
nega partnerstva. 
kot največja pridobitev seje 
šteje konstituiranje jeder po-
dodborov, v katere se vključu-
je javnost. oblikovani so od-
bor za razvoj, gospodarstvo in 

družbene dejavnosti, odbor 
za presojo vplivov na okolje, 
zdravje in komuniciranje ter 
odbor za tehnično sodelova-
nje in varnost. V odbore so 
se aktivno vključili tudi člani 
Vodstvenega odbora, čeprav 
po poslovniku za delovanje v 
več odborih ne morejo pre-
jeti več sejnin. Že takoj so 
v odborih razpravljali o vidi-
kih dela in pripravili izhodi-
šča za delo. dogovorili so se, 
da se že v prihodnjih dneh 
sestanejo posamezni odbo-
ri s predlogi za oblikovanje 
plana dela. Sicer so se tudi 
dogovorili, da se vsi odbo-
ri srečajo nekajkrat na leto 
in seznanjajo drug drugega o 
vidikih dela.

Člani Vodstvenega odbora so 
za potrebe delovanja podod-
borov dopolnili poslovnik. 
Namreč tako kot člani Vod-
stvenega odbora bodo tudi 
člani pododborov prejema-
li nadomestilo za čas in ki-
lometrino za prihod na sejo 
v viši 40 evrov bruto, ven-
dar je število letnih sej v po-
slovniku omejeno, prav tako 
pa višina razpoložljivih sred-
stev. 

Še vedno pa se lahko v po-
dodbore vključijo vsi zainte-
resirani!

Več preberite na spletni stra-
ni www.lokalnopartnerstvo.
si ali si oglejte informativne 
materiale v prostorih kS glo-
boko in kS Šentlenart.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice

Del odbora z vabljenimi gosti na področju pred 
vpadnikoma v rudnik
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JaVNI PoZIV Za VkLJUČItEV V PoSaVSko ŠtIPENdIJSko SHEMo

Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) subjekt 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju 
štipenditor) objavlja

JAVNI POZIV

K ODDAJI VLOG ZA IZBOR GOSPODARSKIH IN NEGOSPODARSKIH SUBJEKTOV V 
POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem 
letu 2007/2008. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v RŠS.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja subjekt spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni oz. štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % 
minimalne plače skladno z 35. členom predloga Zakona o štipendiranju (ZŠ),
del, ki ga zagotavljajo občine za posameznega upravičenca (gospodarski ali negospodarski subjekt), ve-
zano na sedež podjetja v posamezni občini v višini 20 % do 50 %,
del v višini 30 %, ki ga zagotavljajo delodajalci pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja iz-
obraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. 

2. POGOJI

Pravico do vključitve v RŠS, za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delodajalci, 
ki se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno 
s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem:
ima sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije oziroma občine Brežice, občine kostanjevica na 
krki, občine krško ali občine Sevnica, ki sodeluje v RŠS,
ima kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna z lokalno listo 
deficitarnosti poklicev v posamezni razvojni regiji ali posebni prioriteti, ki jo določi štipenditor,
kadrovska potreba je utemeljena v kadrovskem planu, ki ga podjetje priloži v prijavi na javni poziv, pro-
gramu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače utemeljena,
zagotavlja sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija štipendista, 
zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti po 10. čle-
nu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod),
kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. je utemeljena 
s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali kmetijskega gospodarstva.

Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki:
je predhodno že pridobil pravico do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu 
je bila ta pravica odvzeta.

3. NAČIN PRIJAVE

delodajalci se prijavijo na obrazcu OBR 1 »Prijavni obrazec – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu morajo 
biti priloženi:

dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
za samostojne podjetnike potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
od datuma objave razpisa,
za gospodarske družbe potrdilo o solventnosti imetnika transakcijskega računa (potrdilo izda banka, 
kjer ima gospodarska družba odprt tRR).

kopija sklepa o vpisu delodajalca v ustrezni register:
za samostojne podjetnike kopija priglasitvenega lista,
za gospodarske družbe kopija sklepa o vpisu družbe v sodni register oz.
drugo dokazilo o registraciji delodajalca pri pristojnem organu.

Potrdilo, da se delodajalec ne nahaja v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki ga izda pri-
stojno sodišče.
Navedba števila zaposlenih s kadrovskim načrtov za naslednja štiri leta.
Izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju (iz razpisne doku-
mentacije).

Navedeni pogoji so določeni v 5. in 8. členu Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS), 
ki je dostopen na sedežu in spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si).

delodajalci, ki so že vključeni v RŠS izpolnijo v razpisni dokumentaciji »Prijavni obrazec – javni poziv« le ru-
briko »II. Štipendije« ter »Izjavo« in ju do konca tega razpisnega roka, 
to je do 14.07.2007, do 12. ure, dostavijo na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CkŽ 46, 8270 
kRŠko.

4. POSTOPEK IZBIRE 

Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni oziroma štipenditor je imenoval komisijo za štipendiranje, 
ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS.
komisija za štipendiranje bo obravnavala samo pravočasno prispele in popolne vloge, prejete na naslov su-
bjekta štipenditorja: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 KRŠKO.

in sicer priporočeno po pošti ali osebno oddane na sedež štipenditorja, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Prijave morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv – Enotna Regijska šti-
pendijska shema« in točnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. 
Vloga se smatra za popolno, če je prijava na zahtevanih obrazcih, če so priložene vse zahtevane priloge, če 
je ustrezno naslovljena in označena.
Rok za oddajo vlog je 14.07.2007, do 12. ure. 
odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku do 31.7.2007.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja pisno po-
zvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila 
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, ki bodo prispele prepozno. Vloge, 
ki ne bodo ustrezale pogojem javnega poziva, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
delodajalce bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v 15 dneh od sprejema odločbe o vključitvi v RŠS. 

5. DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA

Regionalna razvojna agencija Posavje, CkŽ 46, 8270 kRŠko, 
kontaktna oseba ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, 
telefon: 07 488 51, e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.
splet: www.rra-posavje.si
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NAJAVA VSEBINE RAZPISA:

1. Predmet razpisa

Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicij-
ski krediti z garancijami RRa gSP mikro, malim in sre-
dnje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samo-
stojnim podjetnikom v skupni višini 528.778,00 EUR za 
pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov 
s sedežem v občinah:

OBČINA Razpisana sredstva (v EUR)

Brežice 11.140,00

krško in kostanjevica na krki 380.226,00

Sevnica 137.412,00

SKUPAJ 528.778,00

Višina razpisanih sredstev se bo lahko spremenila v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma 
bodo sodelovale v razpisu.

Za kredite bo lahko RRa gSP dodeljevala garancije v vi-
šini 50-80% glavnice kredita brez obresti, vendar garan-
cija ne more presegati 48.000,00 EUR.

dolgoročni investicijski kredit z garancijo RRa gSP se 
bodo odobrili za upravičene stroške investicije, nasta-
le od 1.1.2007 do 31.12.2007.

2. Pogoji za dodeljevanje

2.1 Splošni pogoji
Na razpis se bodo lahko javili:
MSP (gospodarske družbe), ki po 55. členu Zakona o go-
spodarskih družbah (Zgd-1) ustrezajo merilom za mi-
kro, male in srednje družbe in
fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika 
posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki),
ki so člani gSP (podpisana vloga za včlanitev ter pla-
čana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti 
praviloma na območju občin Brežice, krško, kostanje-
vica na krki in Sevnica.

Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala v skladu s 
pravilom de minimis.

Pravilo de minimis:
Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dode-
ljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati 
zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh let od za-
dnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali 
namen pomoči. omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prome-
tnem sektorju.

do sredstev po tem razpisu v skladu s pravilom de mi-
nimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sek-
torjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 102/2000, premogovništva po oprede-
litvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti.

do pomoči gSP po pravilu de minimis niso upravičena 
podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč 
neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in 
samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s predno-
stjo rabe domačega blaga pred uporabo uvoženega.

Prav tako do sredstev po tem razpisu niso upravičena 
podjetja in samostojni podjetniki:

ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finanč-
nem poslovanju),
ki izvajajo program prestrukturiranja,
ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na tem razpisu, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in 
zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep banke o odo-
britvi kredita.

2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni inve-
sticijski krediti in garancije (upravičeni stroški):

Materialne investicije:
nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme,
nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobi-
vanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih 
prostorov

Nematerialne investicije:
nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega 
tehničnega znanja

Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oz. de-
javnostjo podjetja,
nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje de-
javnosti podjetja,
stroške promocijskih aktivnosti

(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine 
odobrenega kredita)

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno pre-
voznih sredstev.

krediti niso namenjeni poplačilu oz. zamenjavi obsto-
ječih kreditov.

Investicija oz. dejavnost, ki je predmet vloge, se mora 
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Projekt delno financira EU

NaJaVa JaVNEga RaZPISa gaRaNCIJSkE SHEME
RRa Posavje bo v mesecu juniju 2007 v Uradnem listu RS objavila 

JAVNI RAZPIS

za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije Garancijske sheme 
Posavje za leto 2007

izvajati na območju občin Brežice, krško, kostanjevi-
ca na krki in Sevnica.

V skladu s Pravili delovanja gSP članstvo v gSP ne 
predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kre-
dita in garancije.

2.3 Kreditni pogoji
Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo 
se neto stroški investicije brez ddV,
Maksimalna višina bančnega kredita je 60.000,00 
EUR na podjetje / samostojnega podjetnika, vendar 
največ do 70% upravičenih stroškov (brez ddV),
Minimalna višina bančnega kredita je 5.000,00 EUR 
na podjetje / samostojnega podjetnika, vendar 
največ do 70% upravičenih stroškov (brez ddV),
Potrebni lastni viri: minimalno 30% upravičenih 
stroškov (brez ddV),
Črpanje kredita je namensko, v skladu s predlože-
no dokumentacijo; 20% zneska odobrenega bančne-
ga kredita lahko dobi prosilec nakazano v gotovini, 
brez dokazil, za financiranje obratnih sredstev,
obrestna mera za kredit pri banki je EURIBoR 6-
mesečni + 0,9%,
odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let,
Za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij 
do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo,
Stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
Način odplačila kredita: obročno, po dogovoru z 
banko,
Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njeni-
mi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.

2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.

Znesek posamezne garancije ne more presegati 
zneska 48.000,00 EUR, oziroma je v višini 50-80% 
glavnice kredita brez obresti,
garancija RRa gSP je zavarovana:

delno s pogarancijo Slovenskega podjetniškega 
sklada. Višina pogarancije je lahko največ 50% 
(petdeset odstotkov) vrednosti garancije,
preostali delež vrednosti garancije mora pro-
silec zavarovati s poroki na podlagi notarske-
ga sporazuma ali menico (odvisno od bonite-
te komitenta).

Provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 
1 % od vrednosti garancije enkratno.

odobreni krediti in izdane garancije praviloma ne 
smejo presegati kvote sredstev, oziorma depozita, po 
posamezni občini.

2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov 
in garancij

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo ime-
li prosilci:

katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja 
projekta bo višja,
katerih projekti bodo:

razvojno naravnani (uvajanje novih tehno-
logij, inovacije, nastop na novih in /ali tujih 
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konku-
renčnost)
ekološko naravnani (varčevanje z energijo, va-
rovanje okolja)

predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj ka-
tere je izrecno izražen lokalni interes.

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRa Posavje 
bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja.

3. Vsebina vloge za kredit in garancijo
obrazec – Vloga za odobritev kredita in garancije skupaj s 
prilogami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan za do-
polnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopol-
njena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.
RRa gSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo bo od objave razpisa v Uradnem listu 
RS (junij 2007) do vključno 26.10.2007.
Vmesni roki: 31.7.2007, 21.9.2007 in 26.10.2007.

odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni dan od na-
vedenega datuma za prijavo.

5. Obravnava vlog
kreditni odbor gSP bo obravnaval vse popolne in 
ustrezne vloge in o njih odločil najkasneje v 30 dneh 
od posameznega vmesnega roka.

6. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije bo oddal vlaga-
telj na predpisanem obrazcu (Vloga za odobritev kredi-
ta in garancije), ki ga prejme na RRa Posavje, C.k.Ž. 46, 
8270 krško ali na spletni strani www.rra-posavje.si. 

Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo 
zavrnjene.

7. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s te razpisom dobijo 
vlagatelji na: RRA Posavje, C.K.Ž 46, 8270 Krško

telefonske številke: (07) 488 10 44, (07) 488 10 40 ali 
na e-naslovu: mateja.jazbec@rra-posavje.si ali agen-
cija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRa Po-
savje www.rra-posavje.si .

Uradno besedilo javnega razpisa bo objavljeno v Ura-
dnem listu RS in edino šteje za veljavno.
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Gradnje d.o.o. Boštanj
Podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj se ukvarja z izvajanjem gradbenih del visokih, 
nizkih in cestnih gradenj ter z rednim vzdrževanjem občinskih cest. Danes pod-
jetje zaposluje 43 ljudi in se po obsegu opravljenih del vztrajno približuje sre-
dnje veliki družbi z omejeno odgovornostjo. 

Podjetje so leta 1991 usta-
novili trije družbeniki, ka-
sneje pa se je preoblikovala 

v enoosebno družbo v lasti 
družine Povše. Jedro pod-
jetja ob direktorju predsta-
vljajo še njegova žena in si-
nova, ki smelo stopata po 
stopinjah očeta in starega 
očeta Franca Povšeta st., ki 
se že več kot 50 let ukvar-
ja s cestno infrastrukturo in 
je prav tako nepogrešljiv del 
domačega podjetja. 

Podjetje gradnje d.o.o. Bo-
štanj ima reference za izva-
janje vrste nizkih gradenj: 
gradnjo in rekonstrukcijo 
cest, gradnjo krožišč, mostov 
do 20 razpetine, gradnjo vo-
dovodnih in kanalizacijskih 
sistemov, sanacijo usadov in 
odpravo posledic elementar-
nih nesreč. Z vključevanjem 
podizvajalcev so opravlja-

li gradbena dela na hidroelek-
trarni Boštanj, sodelovali pa so 
tudi pri izgradnji avtocestnih 

odsekov od obrežja do treb-
njega. Prav tako ima podjetje 
sklenjeno koncesijo za vzdrže-
vanje cca. 140 km lokalnih cest 
v občini Sevnica.

V lasti podjetja sta tudi dva 
kamnoloma za pridobivanje 
gradbenega materiala. V pri-
meru povečanega obsega dela 
podjetje vključuje tudi podi-
zvajalce.

Za opravljanje omenjenih de-
javnosti je podjetje ustrezno 
kadrovsko zasedeno, prostor-
sko definirano in opremlje-
no z vso potrebno mehaniza-
cijo. Za doseganje kakovostne 
ravni storitve je potrebno ne-
nehno posodabljanje in vlaga-
nje v tehnologijo in ljudi, ki so 
ključnega pomena za podje-

tje, saj se zavedajo, da lah-
ko le zadovoljni in motivira-
ni delavci prispevajo k višji 
dodani vrednosti. 

Podjetje pa se srečuje tudi 
s kadrovskimi težavami, saj 
so zaradi povečanega obse-
ga del na trgu delovne sile, 
iskali večje število nekvali-
ficiranih gradbenih delav-
cev in kljub velikemu šte-
vilu brezposelnih v Posavju 
ni bilo zanimanja za nekva-
lificirana dela. tako je bilo 
podjetje primorano zaposli-
ti delovno silo iz tretjih dr-
žav, ki se je izkazala za bolj 
fleksibilno in motivirano. 

Podjetje gradnje d.o.o. 
Boštanj se trudi vgrajeva-
ti kakovost v vse delovne 
procese, od pripravljanja 
aktivnosti, izvedbe del do 
predaje storitve, saj je kon-
kurenca v gradbeništvu izje-
mno huda. Eden od korakov 
k nenehnemu izboljševanju 
je tudi pridobitev certifi-
kata ISo: 9001 v letu 2005. 
Podjetje se na trgu srečuje 
z velikimi in sodobnimi pod-
jetji, kot so SCt d.d., CgP 
d.d., Primorje d,d. in števil-
nimi zasebnimi podjetji.

Navkljub težavam, s kateri-
mi se srečujejo na trgu (pla-
čilna nedisciplina, okornost 
trga dela), skušajo dosega-
ti zastavljene cilje in upa-
jo, da bo tudi letošnje leto 
uspešno.

B. K.

Direktor podjetja Gradnje d.o.o. Franc Povše

dolenji Boštanj 138
8294 Boštanj
SLoVENIJa

Email: info@gradnje.si
tel.: ++386 (0) 7 81-49-758
fax.: ++386 (0) 7 81-49-759
gSM: ++386 (0) 41/612-752

PREDSTAVLJAMO POSAVSKA PODJETJA

Udeleženci razširjene seje 
so se seznanili z zadnjimi 
dogajanji na področju nama-
kalništva, ki, kakor so ugo-
tavljali, glede zakonskega 

urejanja tega področja vse 
prepočasi napreduje. Raz-
prava je tekla tudi o škodi, 
ki so jo zaradi pojava praši-
čje kuge na Hrvaškem utr-
peli prašičjerejci ob sloven-
sko-hrvaški meji. Pri tem so 

Nevarnost prašičje kuge 
stalno	prisotna
KOSTANJEK – Na Kmečkem turizmu Dular so se 1. junija na razširjeni seji sesta-
li člani sveta Območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Brežice in predstavniki 
odborov izpostav Brežice, Krško in Sevnica, ki so obravnavali več aktualnih tem.

sprejeli sklep, ki ga bodo na-
slovili na vse pristojne inšti-
tucije vse do Bruslja, da bi 
moral dobiti zaradi tovrstnih 
pojavov desetkilometrski pas 

ob meji poseben rizičen sta-
tus. Nevarnost prašičje kuge 
je namreč, razen v poletnih 
mesecih, ko visoke tempera-
ture uničujejo virus, na tem 
območju zaradi neurejenih 
razmer na območju Hrvaške 

stalno prisotna. 15. maja so 
na kgZ zaključili s prejema-
njem vlog za kmetijske sub-
vencije. odziv je bil velik, 
delo pa kljub začetnim te-
žavam s programskimi apli-
kacijami uspešno izvedeno. 
Skupno so kmetovalci na ob-
močju Posavja oddali skupno 
okoli 4100 vlog. Med drugim 
pa je beseda na razširjeni 
seji tekla tudi o spremem-
bah zakonodaje pri zaposlo-
vanju tujcev, pri čemer se 
na kgZ zavzemajo, da kvota 
tujcev za zaposlitev pri de-
lih na kmetijskih površinah 
ostane nespremenjena, da 
pa bi se rok zaposlitve tuj-
cev podaljšal iz šestih me-
secev na devet mesecev. Za 
to obdobje bi tujci pridobili 
eno delovno vizo, čeprav ne 
bi bili vseh devet mesecev 
prisotni na delovišču oziro-
ma na kmetijskih površinah 
posameznega delodajalca, 
temveč bi delo opravljali po 
potrebi.  B. M.

Viktor Kožar in Franc Pribožič

Valvoline preko logistično 
skladiščnega centra v Sloven-
ski vasi pokriva 15 držav že 
od leta 1999. Podjetje Valtec 
d.o.o. pa je kot generalni dis-
tributer blagovne znamke Val-
voline v Sloveniji prisoten od 
oktobra 2006 in sodi v skupi-
no Valvoline CEE, ki oskrbuje 
centralno in vzhodno Evropo. 
Več o podjetju nam je pove-
dal marketing manager Mitja 
Žitnik.

Valvoline je del velike med-
narodne korporacije?
Res je, ashland je podjetje, ki 
sodi v skupino »Fortune 500« 
(500 najuspešnejših podjetij 
na svetu), vrednost podjetja 
je ocenjena na 8,3 milijarde 
$, podjetje je bilo zasnovano 
leta 1924 in je aktivno v več 
kot 140 državah po svetu. 

Poznamo predvsem motor-
na olja Valvoline, vendar se 
ukvarjate še z marsičim.
danes Valvoline ponuja več kot 
kadarkoli prej, poleg tega pa 
je njihova ponudba zasnovana 
tako, da nudi najvišjo raven 
kakovosti, ki jo zahteva trg. 
Valvoline sodi v sam svetovni 
vrh podjetij, ki se ukvarjajo z 
proizvodnjo olj, kemikalij, av-
tokozmetike ter ostalih maziv. 
Valvoline je deležen svetovne-
ga ugleda tudi zaradi inovativ-
nosti. Producirajo izdelke, ki 
zarišejo pot k napredku.

PREDSTAVLJAMO POSAVSKA PODJETJA

Valtec d.o.o. kot generalni 
zastopnik za Valvoline danes 
nudi širok asortiman izdel-
kov za nego motornih vozil.
Podjetje, ki je bilo ustanovlje-
no leta 2006, z Valvoline izdel-
ki pokriva celotno Slovenijo 
preko svojih distributerjev, saj 
omogoča skladišče v Slovenski 

vasi hitro in kvalitetno dosta-
vo. Poleg tega pa je v skladišč-
ni bazi v Slovenski vasi na zalo-
gi 1,5 do 2 milijona litrov olj, 
kar se z razvejano distribucijo 
tudi mesečno obrne.

Kakšne pa so možnosti naba-
ve vaših olj v Posavju?
Prizadevamo si za čim večjo 
dostopnost končnemu potro-
šniku – uporabniku. Zato v Po-
savju odpiramo dva centra oz. 
pooblaščena prodajalca bla-
govne znamke VaLVoLINE, in 
sicer enega v Leskovcu pri kr-
škem - Vulkanizerstvo Unetič 
in drugega v Brežicah – Vulka-
nizerstvo Ilbi.

Kaj Valvoline še nudi svojim 
strankam?
Skrb za vozila je vedno kom-
pleksnejša in ker v Evropi pre-
vladujejo vozila, ki imajo pre-
voženih več kot 100.000 km, 
je Valvoline razvil unikatne iz-
delke za starejša vozila. Poleg 
tega pa nudimo svojim stran-
kam kontrolo nad stroški vzdr-
ževanja vozila, različne mar-
ketinške nagrade ob menjavi 
olja in zadovoljstvo, da je za 
vozilo storila nekaj dobrega s 
pravo izbiro olja. Želimo iz-
polniti vse tehnične zahteve, 
kot so: razlike v kvaliteti go-
riva, gorivo ne drži stik z ino-
vativnimi motorji, raznolik vo-
zni park…

Skrbite za varovanje okolja?
Seveda! Skrbimo za odvoz iz-
koriščenega oziroma potroše-
nega olja, katerega tudi pri-
merno recikliramo na način, 
ki ne škoduje naravi.

Načrti za prihodnost?
V pripravi je industrijski pro-
gram olj in maziv za industri-
jo, ki bo na trgu v bližnji pri-
hodnosti. 
Za konec pa lahko zagotovim, 
da se bodo pri Valvolinu tudi v 
prihodnje trudili, da na osno-
vi dolgoletne tradicije in izku-
šenj za potrošnike proizvedejo 
kakovostne izdelke, skladno z 
vsemi svetovnimi standardi. 

B.K.

VALTEC d.o.o. Slovenska vas 
generalni	zastopnik	za	Valvoline
POSAVJE - Večina ljudi pozna Valvoline kot najstarejšo blagovno znamko v industriji 
izdelave olj in kot enega izmed vodilnih proizvajalcev visoko zmogljivih avtomobilskih 
in industrijskih maziv ter izdelkov za vzdrževanje. Valvoline pa je preko svoje nove 
firme VALTEC D.O.O. prisoten tudi v Sloveniji, in sicer v Slovenski vasi. 

Mitja Žitnik
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AVTOCENTER KRAŠNA D.O.O., 
Škocjan 22, tel 07 38 46 113 

Dol. Boštanj 62c, tel 07 81 64 750

SEVNICa – V torek, 5. junija, je potekala na gradu Sevnica novi-
narska konferenca društva trg Sevnica. Le-ta je bila namenje-
na predvsem predstavitvi dela gledališke skupine, ki se bo konec 
meseca junija predstavila z novo gledališko predstavo Miklova 

Zala. V igri, ki jo režira Sinjo 
Jezernik, bo sodelovalo preko 
90 igralcev in statistov, njena 
dodatna obogatitev pa bo na-
stop trebušne plesalke.
Zgodovinsko povest Miklova 
Zala je leta 1884 napisal pisa-
telj Jakob Sket. Je ena izmed 
žlahtnejših slik iz slovenske 
zgodovine. Sega v čase, ko je 
neverni in brezsrčni turek po-
žigal in ropal po slovenski ze-
mlji ter mnogokrat s seboj v 
sužnost odpeljal otroke ter jih 
vzgajal v neusmiljene janičar-
je. V turško sužnost je bila od-
peljana tudi lepa Miklova Zala, 
a se je uspela rešiti tujih spon 
in se vrniti v rodni kraj. Povest 

Miklova Zala je postala ena izmed najbolj priljubljenih ljudskih 
iger, ki je doživela številne uprizoritve širom po Sloveniji in ob 
peti obletnici delovanja društva trg Sevnica se je njene drama-
tizacije lotila še gledališka skupina omenjenega društva, ki je v 
lanskem letu že navdušila z igro Pod svobodnim soncem po lite-
rarni predlogi pisatelja Frana Saleškega Finžgarja. Se torej obe-
ta še ena gledališka uspešnica? Smilja Radi, 

foto: Ljubo Motore

Nova gledališka uspešnica 
Društva Trg Sevnica?

SEVNICa – V Poročni dvora-
ni gradu Sevnica je poteka-
la v četrtek, 24. maja, krat-
ka predstavitev delovnih 
načrtov Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica v sodelo-
vanju s Posavskim muzejem 
Brežice. Sledil je ogled re-
stavriranega doprsnega kipa 
avstroogrskega cesarja Fran-
ca Jožefa I. v Šolskem muze-
ju in nato predavanje prof. 
dr. Janeza Cvirna o tem za-
dnjem monarhu.

Petra Pozderec, direktori-
ca kŠtM-ja Sevnica, je na 
tiskovni konferenci pred-
stavila načrte v zvezi s po-
stavitvijo dveh novih graj-
skih zbirk: v poglobljenem 
pritličju prvotnega kvadra-
tnega stolpa sevniškega gra-
du bodo postavljeni raz-
lični kamniti spomeniki, ki 
bodo obiskovalce popeljali 
v prazgodovino, v antiko in 
zgodnji srednji vek - to bo 
stalna zbirka kamni govori-
jo; pri njeni pripravi sodelu-
je Narodni muzej Slovenije, 
otvoritev naj bi bila v mese-

cu novembru. V prvem nad-
stropju jugozahodnega dela 
gradu Sevnica, kjer se na-
haja grajska kapela, naj bi 
bila do oktobra 2007 posta-
vljena stalna zbirka Lapida-
rij gradu. V knjižnici Naro-
dnega muzeja Slovenije naj 
bi se snemali prvi kadri do-
kumentarnega filma o ajdo-
vskem gradcu, poznoantič-
nem arheološkem najdišču 
v Vranju pri Sevnici. Tomaž 
Teropšič, direktor Posavke-
ga muzeja Brežice (na sli-
ki), je v imenu zavoda poda-
ril občini Sevnica in njenim 
prebivalcem restavriran do-
prsni kip Franca Jožefa I, 
poslednjega avstooogrske-
ga cesarja, čigar življenje in 
delo je v zanimivem preda-
vanju v Felicijanovi dvora-
ni na sevniškem gradu pred-
stavil dr. Janez Cvirn, redni 
profesor za slovensko zgodo-
vino 19. stoletja na oddelku 
za zgodovino Filozofske fa-
kultete v Ljubljani.   

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Restavriran	kip	
Franca Jožefa I. 

Pozdravni nagovor je imel 
predsednik krške zveze Samo 
Hajtnik, slavnostni govor-
nik pa je bil Joško Kovačič 

iz Celovca, ki je do upoko-
jitve poučeval slovenski je-
zik in glasbo na celovški gi-
mnaziji, znan tudi kot velik 

50 let zveze kulturnikov
KRŠKO - Zveza kulturnih društev Krško je s slavnostno akademijo, ki so jo v ne-
deljo, 10. junija, pripravili v parku krškega starega mestnega jedra, obeleži-
la 50-letnico delovanja, za kar je na prireditvi prejela tudi priznanje slovenske 
Zveze kulturnih društev. 

borec za ohranjanje sloven-
skega kulturnega izročila na 
avstrijskem koroškem. Zbra-
nim, ki so se dogodka udele-

žili v zaskrbljujoče majhnem 
številu, je spregovoril o po-
menu kulture za ohranjanje 
narodne zavesti. Med drugim 

je ponazoril, kako napeto je 
ozračje med večinskim prebi-
valstvom in slovensko manj-
šino ter z veseljem dejal, da 
se kaže velika skrb organi-
zacij in društev za mladino, 
v zadnjih letih pa se dvigu-
je tudi kvaliteta nastopov. Po 
besedah kovačiča je Sloveni-
ja precej mlačna pri kultur-
ni podpori, koroški Slovenci 
pa izgubljajo občutek o lju-
bljenosti v matični domovini. 
ob tej priložnosti so sprego-
vorili tudi župan občine kr-
ško Franc Bogovič, posla-
nec v državnem zboru Stane 
Pajk, pa tudi direktor Javne-
ga sklada RS za kulturne de-
javnosti Igor Tršar. Prireditev 
je povezovala Ivanka Černe-
lič Jurečič. kulturni utrip pa 
so ji s svojimi glasovi dopri-
nesli člani okteta Suha iz Pli-
berka.  M. K. M. 

Z leve: Stane Pajk, Franc Bogovič, Samo Hajtnik, Joško 
Kovačič 

tamburaški orkester kUd 
»oton Župančič« artiče bo 
kmalu praznoval svojo 40-le-
tnico delovanja. Iz začetnega 
malega ansambla, ki je prvo-
tno spremljal folklorno skupino 
artiškega kulturnega društva in 
se posvečal izvajanju narodnih 
pesmi, je s prihodom dirigenta 
prof. Dragutina Križanića pri-
dobil nove člane ter tako obo-
gaten posegel za kvalitetnimi 
in zahtevnimi tamburaškimi 
skladbami. Znano je, da si je s 
tem načinom dela orkester za-
dnjih nekaj let priigral številna 
priznanja in plakete na regij-
skih, državnih in mednarodnih 
tekmovanjih. Mladi glasbeni-
ki, pa tudi tisti starejši, a mla-
di po srcu, negujejo ljubezen 
do amaterskega dela, s tambu-
rico pa gradijo pota in mostove 
do novih ljudi, poznanstev in 
krajev. Z govorico tamburaške 
glasbe pripovedujejo o sebi, o 
vsem kar spoštujejo in cenijo, 
kar v jeziku plemenitosti po-
meni zadovoljstvo, prijatelj-
stvo, ljubezen in lepota.

orkestri so morali izvesti eno 
skladbo po lastnem izboru, 

Že četrtič zlati
OSIJEK, ARTIČE – XXX. Festival hrvaške tamburaške glas-
be v Osijeku je letos potekal v spomin na 160. letnico 
ustanovitve prvega Tamburaškega zbora Paje Kolarića in 
v spomin na 70. letnico ustanovitve Tamburaške zveze 
v Osijeku. Festivala, ki je nasploh največja manifestaci-
ja tamburašev v svetu, se je v vseh kategorijah udeleži-
lo preko 30 orkestrov s preko 1000 tamburaši, med njimi 
tudi 27-članski Tamburaški orkester KUD Oton Župančič 
Artiče, ki je ob osvojenih nekajkratnih srebrnih plaket, 
tokrat v močni konkurenci že četrtič osvojil »Zlato plake-
to Paje Kolarića«.

eno praizvedbo in eno sklad-
bo iz osiješkega festivala. ar-
tiški zmagovalci so se predsta-
vili s skladbo tomaža Habeta 
»Pastirče mlado«, dvema pra-
izvedbama in sicer Jožeta tro-
šta »Na sončni strani alp« in 
Emila adamiča »Serenada in 
modo classico« ( II. stavek – 
Lento – III. stavek – Scherzo ) 
ter Julije Njikoša »osijekom 
cvijetalo cvijeće« (besedi-
lo pesmi k.F. Medić), solistka 
Elizabeta Križanić.

S tem, ko se tamburaška glas-
ba vrača v notne zapise, pa 
je ob zadovoljstvu ob ponov-
nem uspehu artiških tambu-
rašev prof. križanić povedal 
še, da bodo nastopili tudi na 
svečanosti ob občinskem pra-
zniku občine krško 22. junija 
bodo kot gostje nastopili na 
zaključnem letnem koncertu 
brežiških pevcev, 7. julija pa 
so povabljeni na mednarodni 
festival v dobreč, kjer bodo 
svoje barve pokazali med or-
kestri z Madžarske, Češke in 
Črne gore.

Natja Jenko Sunčič 

BREŽICE - V atriju poslovne-
ga centra gasa oz. Upravne 
enote Brežice je na ogled 
razstava Foto humor Edi-
ja Šelhausa. Legendo slo-
venskega fotoreporterstva, 
nekdanjega fotoreporter-
ja časnika delo in prijate-
lja je predstavil nekdanji 
dopisnik dela Vlado Pod-
goršek. avtorica razsta-

ve je Jožica Šparovec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
sicer domačinka. Fotografijam dajejo svojevrsten čar podnapi-
si znanega slikarja in karikaturista ter nekdanjega smučarske-
ga skakalca Bineta Roglja. Razstava je na ogled do 31.julija. 
 S. V., foto: Jurij Pestotnik

Humor Edija Šelhausa

BIZELJSko - društvo sloven-
sko hrvaškega prijateljstva 
Sotla - Sutla organizira v pe-
tek 15. junija, v gostilni Še-
koranja na Bizeljskem tra-
dicionalni že 7. VIP turnir. 
turnir, ki poteka izmenja-
je s hrvaškimi organizatorji 
pod geslom „dobro nam do-
šel, prijatelj“, tradicionalno 
privabi predstavnike držav-
nega zbora Slovenije in Hr-
vaškega sabora ter ugledne 
osebe obeh držav.

Tradicionalna 
Sotla - Sutla

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

ČatEŽ - V začetku junija so 
po krajih podirali majnike oz. 
mlaje, ki so jih postavljali ob 
1. maju. 
Mesec majnik je bil nekdaj na 
slovenskem fantovski mesec, 
ko so ponekod fantovske druž-
be sprejemale medse novin-
ce. Že stoletja pred uvedbo 1. 
maja kot mednarodnega dela-
vskega praznika je ljudsko iz-
ročilo mnogih narodov v Evropi 
poznalo praznovanje majnika 
s postavljanjem majskega dre-
vesa, maja ali mlaja, kar naj 
bi bilo po nekaterih razlagah v 
čast obnovljene drevesne rasti 
spomladi. tudi na Čatežu so se 
lotili tega.  PaN

Tudi na Čatežu podrli mlaj
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BREŽICE – V tukajšnjem Mladinskem centru so 1. junija odprli 
razstavo z naslovom Živel strip. Šlo je za natečaj, namenjen šo-
larjem in dijakom iz dežele Furlanije - Julijske krajine in seveda 
Slovenije. Letošnji temi sta bili: „filozofsko razpoložen ščurek - 
gospod Bordigon“ (italijanskih avtorjev Sare Coleone in Fran-
cesca Satta) ter „maček, obkrožen z malimi črnimi skrbmi - ta-
ček“ (avtor je Matej Lavrenčič). Na natečaju je sodelovalo 352 
učencev in dijakov iz Slovenije in skoraj 200 iz Italije. Žirija je 
izbrala 6 avtorjev oz. avtorskih parov. Posebno nagrado, celole-
tno naročnino na izdaje revije Stripburger, si je prislužil Viktor 
Kopinč iz oŠ dobova, stripovskega natečaja pa so se udeležile 
tudi učenke oŠ Podbočje Martina Bučar, Anja Fišter in Martina 
Kodrič pod vodstvom mentorice Renate Jurečič.
Na otvoritvi je Sara Antolovič odpela tri pesmi, zaplesala pa so 
tudi dekleta iz skupine Showgirls in antares. obe skupini vadita 
v Mladinskem centru Brežice pod vodstvom Janje Štokar.  P.P.

„Živel strip“

MAČKOVCI PRI BRESTANICI – ob tukajšnjem ribniku se je 
zbralo na družabnem srečanju okoli trideset žensk iz krške-
ga in okolice, ki se že več kot 25 let redno sestajajo vsak 
torek v telovadnici leskovške osnovne šole. Pod vodstvom 
Danice Zalokar, ki jim je mentor že vsa leta, med urami 

telovadbe izvajajo lažje pa tudi težje telovadne prvine, za 
zaključek pa ne le za telo, temveč tudi za dušo sprostitve-
ne vaje. kot je povedala Zalokarjeva, slednje vselej spre-
mljajo smeh in dobra volja, pa tudi veselje do druženja, saj 
ženske mimogrede poklepetajo o tem in onem, naj si izme-
njajo zdravstvene ali kuharske nasvete. Večkrat na leto pa 
priredijo tudi srečanja izven telovadnih površin, in na enem 
takšnih, na zadnji majski dan, je bila posneta tudi njihova 
skupinska fotografija.  B. M.

Prijetno	s	koristnim

V juniju se bo na širšem po-
dročju občine zvrstilo 39 do-
godkov, 23. in 24. junija bo 
na grajskem dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice tra-
dicionalna prireditev “Bre-
žice - moje mesto”. Letos 
izjemoma v gradu, saj ulica 
kljub asfaltiranju ni dokon-
čana in po županovem mne-
nju ne zagotavlja varnosti 
večji množici obiskovalcev. 
Sobotno dogajanje ponu-
ja program za otroke, sle-
di uradna otvoritev priredi-
tve, gledališka predstava in 
koncert. Nedeljska priredi-

Turistični utrip mesta
BREŽICE - Župan Ivan Molan je s podžupanjo Patricio Čular in direktorico Za-
voda za podjetništvo in turizem Brežice mag. Natašo Šerbec predstavil pole-
tna dogajanja v mestu. Organizatorja prireditev sta občina in zavod.

tev se bo pričela s predsta-
vo za otroke, v nadaljevanju 
pa se bodo zvrstili nastopi in 
koncerti. 
kot novost pri letošnji orga-
nizaciji prireditve je zavod 
pozval k sodelovanju v pro-
gramu tudi vse ponudnike 
gostinskih storitev na mestni 
ulici. odzvali pa so se samo 
trije gostinci, kljub pogostim 
očitkom iz prejšnjih let, da 
ni vsem ponujena možnost 
sodelovanja. Pa še ti so razo-
čarani, ker je osrednja prire-
ditev na grajskem dvorišču. 
Vse junijske petke Zavod za 

podjetništvo in turizem v 
mesto vabi obiskovalce bli-
žnjih term Čatež z vlakcem, 
julija pa bo mesto obarval 
Festival stare glasbe.
Zavod je izdal tudi zloženko 
z zemljevidom mesta Brežic 
in opisom mestnih znameni-
tosti za domače in tuje obi-
skovalce. V poletnih mesecih 
pa bo zavod prenovil spodnje 
prostore mestne hiše, ki naj 
bi ob turistično informativ-
nem centru z dodatnimi vse-
binami obogatili mesto. 

S.V.

Prva avtomobilska gorsko-
hitrostna dirka na cesti s 23 
zavoji Impoljca – Studenec 
se je v samostojni Sloveni-
ji odvijala leta 1992 na po-
budo in v organizaciji Janka 
Rezca iz Sevnice (nekdanje-
ga rally voznika), ki je našel 

veliko podporo in razumeva-
nje v svoji družini in pri pri-
jateljih. dirka je nato po-
tekala neprekinjeno vse do 
leta 1996, potem je sledila 
šestletna prekinitev iz var-
nostnih razlogov (leta 1996 
so se na dirki zgodile šti-
ri nesreče). Leta 2003 se je 
začelo novo obdobje v orga-
nizaciji avtomobilske gor-
ko-hitrostne dirke, ki je v 
letošnjem letu obeležila 10-
letnico. desete avtomobil-

Dirka Impoljca - Studenec
SEVNICA - V organizaciji Avto društva Studenec–Sevnica se je v soboto, 19. 
maja, in v nedeljo, 20. maja, na cesti Impoljca - Studenec ob lepem, za dir-
ko primernem vremenu odvijala letošnja deseta mednarodna avtomobilska 
gorsko-hitrostna dirka »Petrol Sevnica 2007«. 

ske gorsko-hitrostne dirke 
Impoljca-Studenec »Petrol 
Sevnica 2007« se je od 85-ih 
prijavljenih kandidatov ude-
ležilo 78 tekmovalcev, in si-
cer 54 Slovencev, 11 Čehov, 
9 Italijanov, 3 avstrijci in 1 
Madžar. Zmagovalec je po-

stal v Nemčiji živeči Slove-
nec Patrik Zajelšnik, čeprav 
se je trikratni zmagovalec te 
dirke, Vladimir Stankovič 
iz Ljubljane, zelo trudil za 
zmago, a je moral na koncu 
prvo mesto prepustiti sotek-
movalcu iz Nemčije. Vladi-
mir pa se je zapisal v kro-
niko gorsko-hitrostne dirke 
Impoljca - Studenec z naj-
boljšim časom dirke v tre-
tji vožnji – progo je prevo-
zil v 1,56 minute; čez ciljno 

črto je zapeljal s hitrostjo 
205 km/h. Rekord proge je 
postavil leta 2005 Slovak Ja-
roslav Krayci z 1,53 minute; 
čez ciljno črto pa je zapeljal 
s hitrostjo 218 km/h. V ka-
tegoriji starodobnih vozil je 
bil najhitrejši Samo Valant 
iz tržišča. 10. mednarodna 
avtomobilska gorsko-hitro-
stna dirka »Petrol Sevnica 
2007« je štela za prvenstvo 
FIa Challenge, FIa Evropsko 
prvenstvo starodobnih vozil, 
evropski gorski pokal in od-
prto državno prvenstvo Slo-
venije. Janko Rezec, član 
športne komisije na dirki, 
letošnjo tekmo ocenjuje v 
glavnem kot dobro izpelja-
no. »Vse je potekalo brez 
presenečenj in nevšečnosti, 
ki bi jih lahko povzročile ne-
predvidene nesreče. to so 
potrdili tudi opazovalci FIa 
s Slovaške, predsednik žirije 
iz anglije, član žirije iz grči-
je in tehnični delegat s Fin-
ske, zadovoljen je bil tudi 
slovenski predstavnik. Vsa-
ko leto je tudi več domači-
nov, ki tekmujejo, kar je po-
membno za nadaljnji obstoj 
in razvoj tega športa,« je 
zaključil Rezec.

 Smilja Radi, 
foto: Bojan Dremelj

  

ker je obratujočih rudnikov 
po državi vse manj, so rudni-
ški gasilci, da bi obdržali ta tra-
dicionalna srečanja, povabili in 
pritegnili k sodelovanju tudi 
društva energetikov po Sloveni-
ji. gostitelj in organizator leto-
šnjega srečanja ter hkrati tudi 
tekmovanja gasilski enot rudni-
kov in energetikov je bilo PIgd 
termoelektrarne Brestanica, ki 
je finančno omogočila izvedbo. 
Po besedah predsednika or-
ganizacijskega odbora Roma-
na Pleterskega se je srečanja 
udeležilo skupno štirinajst ekip 
s 25 desetinami, posavske bar-
ve pa so zastopale poleg ekipe 
tEB tudi ekipi NE krško in Pgd 
iz krmelja. Starejše gasilke in 

39. srečanje GERES
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na športnih površinah leskovške osnovne šole je v sobo-
to, 2. junija, potekalo že 39. srečanje gasilskih enot rudnikov in energetike Slove-
nije, krajše imenovano GERES. Namen vsakoletnih srečanj, ki potekajo že od leta 
1969, je predvsem izmenjava izkušenj pri preprečevanju in gašenju požarov. 

gasilci so preizkušali svoje ve-
ščine v vaji s hidrantom ter ra-
znoterosti sedmih gasilcev, čla-
nice ter člani a in B pa v vaji z 
motorno brizgalno ter v štafe-
ti. Med članicami a so krmelj-
čanke osvojile 3. mesto, tek-
movalna desetina tEB je bila 
četrta in mesto za njimi gasilci 

požarne zaščite NEk. Manjkal 
ni tudi razvedrilni program, ki 
so ga tekmovalne ekipe preži-
vele v uvodu prireditve ob zvo-
kih Blanških vinogradnikov, za 
prijetno potekmovalno druže-
nje udeležencev pa je poskr-
bel ansambel orion.  B. M.

BIZELJSko - Vzgojitelji vrtca 
pri oŠ globoko in starši smo 
v soboto, 9. junija, v dvorani 
doma kS globoko že drugič 
odigrali lutkovno predsta-
vo Bremenski godci. da rek, 
kjer je volja, je tudi moč 
drži, smo ugotovili vsi stro-
kovni delavci vrtca, ko so se 
na našo pobudo odzvali star-
ši ter sodelavci in nam po-
magali pri pripravi in izvedbi 
celotnega projekta. Priprave 
so bile aktivne, vsi sodelujo-
či smo zavihali rokave in skr-
beli za resno delo, hkrati pa 
smo se seveda tudi zabava-
li. Vzgojitelji smo oblikovali 
lutke iz ostankov blaga, ki so 
nam ga prijazno podarili pri 
Šiviljstvu drobež iz krškega. 
Izdelali smo tudi ročne lutke 
iz blaga, ki smo jih prodajali 
na dan predstave. Izkupiček 
od vstopnine in prodaje lutk 
smo namenili sofinanciranju 
tridnevnega letovanja otrok 
vrtca na debelem rtiču. 

Mateja Kalin

Bremenski godci 
na	Bizeljskem

kRŠko – društvo zaveznikov 
mehkega pristanka krško bo 
med 3. in 8. avgustom or-
ganiziralo 2. mladinski film-
ski tabor na trški gori pri 
krškem. Namenjen je pred-
vsem mladim med 14. in 18. 
letom. obdelali bodo vse 
faze nastajanja kratkih fil-
mov in v manjših skupinah 
posneli kratke filme. V sode-
lovanju z mednarodno mre-
žo theoneMinutes Jr. bo 
potekala tudi delavnica eno-
minutnega filma. Mentorji 
na delavnicah bodo režiser 
Boris Petkovič, direktor fo-
tografije Jure Černec in pe-
dagoginja Dženi Rostohar. 
Prijave sprejemajo do 30. 
junija na naslov dZMP, Cesta 
4. julija 58, 8270 krško, šte-
vilo mest pa je omejeno. 

Filmski	tabor	na	
Trški	gori

Planinci in dijaki iz Posavja v 
Nerezinah

BUČANJE, MALI LOŠINJ – Člani Planinskega društva 
Lisca Sevnica, ki je v letu 2005 proslavilo že stoletnico 
svojega delovanja, so se 9. in 10. junija odpravili na 
dvodnevni izlet na otoka Cres in Mali Lošinj. Prvi dan 
so se povzpeli na planino Osorščico in osvojili njen 
najvišji vrh Televrin (588 m), drugi dan pa so preživeli 
v turističnem naselju Bučanje pri Nerezinah. Vodje 
tokratne poti so bili Franc Ernestl, Janko Avguštin in 
Danica Avguštin, ki je tudi tajnica društva. V pogovoru 
je poudarila, da so udeleženci vzpon uspešno opravili. 
Za gostoljubnost v naselju Bučanje se zahvaljujejo 
tako Zvezi prijateljev mladine Krško kot tudi Počitniški 
skupnosti Krško. P.B.

Dijaki tretjih letnikov krške tehnične gimnazije so se v 
okviru izbirnih vsebin 10. junija odpravili v turistično 
naselje Bučanje pri Nerezinah, kjer pridobivajo nova 
znanja. Za njihovo namestitev je poskrbela Zveza 
prijateljev mladine Krško in kot je povedal profesor 
Sašo Vaš, bodo dijaki v Bučanju preživeli pet aktivnih 
dni, saj so jim pripravili pester in zanimiv program. 
Med drugim se bodo srečali s pisateljem Tonetom 
Partljičem, se popeljali z ladjo do Malega Lošinja, 
manjkalo pa ne bo niti športnih aktivnosti. P.B.

BREŽICE - Župan občine Breži-
ce Ivan Molan je s podžupanjo 
Patricio Čular v torek sprejel 
predstavnike sosednjih občin 
na Hrvaškem. odzvali so se 
predstavniki Zaprešiča, Samo-
bora, Brdovca, Velike gorice 
in zagrebške županije. Sreča-
nje je bilo namenjeno okrepi-
tvi čezmejnega sodelovanja in 
načrtovanja projektov za pri-
dobivanje sredstev EU.
goste so popeljali na grad Sev-
nica, kjer jih je sprejel tam-
kajšnji župan Kristijan Janc, 
Niko Galeša in Bogdan Borčič 
pa sta predstavila projekt hi-
droelektrarn na spodnji Savi, 
hidroelektrarno Boštanj so 
si tudi ogledali. Sledila je še 
predstavitev načrtovanih pro-
jektov občine. S.V.

Čezmejno 
sodelovanje

kRŠko - Luksuz produkcija 
dZMP prireja peti Luksuz fe-
stival poceni filma. Na festi-
valu želimo predstaviti kratko-
metražno in nizkoproračunsko 
produkcijo igranih, dokumen-
tarnih, animiranih in ekspe-
rimentalnih filmov predvsem 
mladih in še ne uveljavljenih 
ustvarjalcev.
Festival bo potekal 31. avgu-
sta in 1. septembra 2007 v kr-
škem, rok za prijave filmov je 
15. julij 2007. Več o festivalu 
na spletni strani: http://www.
drustvo-dzmp.si/festival/

Luksuz festival
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BREStaNICa - V domu Svobo-
da Brestanica se je v petek, 
1. junija, odvijala plesna 
predstava, ki so jo poimeno-
vali Zvezdnato nebo. S ple-
snimi točkami so nastopili 
plesalci in plesalke doma-
čega kulturnega društva ter 
brestaniške osnovne šole. 
Plesni gibi so tudi ob zimze-
lenih melodijah priplesa-
li polni dvorani obiskoval-
cev nepozabne trenutke, ki 
so nastopajoče nagrajevali z 
bučnim ploskanjem.

M. K. M.

Zvezdnato nebo

15 aktivist prostovoljk s pred-
sednico Dragico Lazanski je 
s tem pripravilo lepo in nad-
vse prijetno druženje, ko so 
starostniki lahko med seboj 
poklepetali in si izmenja-
li novosti, saj se mnogi med 

letom ne uspejo več niti sre-
čati. Predsednica Lazanskije-
va je ob dobrodošlici pove-
dala tudi, da je bilo srečanje 
organizirano ob pomoči ob-
čine Brežice, krajevne sku-
pnosti dobova, območnega 
združenja Rk Brežice, aFP-
ja dobova, društva upokojen-
cev dobova ter s prostovoljni-

V lepo druženje s himno 
»Oj Dobova, oj Dobova…«
DOBOVA – Krajevna organizacija Rdečega križa Dobova je organizirala sreča-
nje starostnikov nad 75 let, ki so povsem napolnili dvorano Društva upoko-
jencev Dobova-Kapele. RKS deluje v 56 območnih združenjih in 912 krajev-
nih organizacijah in ena izmed njih je tudi KO RK Dobova.

mi prispevki krajanov, za kar 
so se predvsem potrudile ak-
tivistke.
Predsednica oZ Rk Antoni-
ja Zaniuk pa je zbrane se-
znanila, da je Rk Slovenije 
lani praznoval visoko obletni-

co,140 let delovanja na tleh 
današnje Slovenije, ter tudi 
počastil prostovoljno delo 
14.278 prostovoljcev, ki so 
opravili preko milijon ur pro-
stovoljnega dela, saj ta naj-
večja globalna človekoljub-
na organizacija – gibanje Rk 
in Rdečega polmeseca - te-
melji na prostovoljstvu, na 

usposobljenem prostovoljcu, 
ki je pripravljen z močjo člo-
vekoljubnosti pomagati vsem 
svojim bližnjim, predvsem 
pomoči potrebnim, v svo-
ji okolici. 15 dobovskih akti-
vistk prostovoljk si je svoje 
delo zastavilo v skladu s pro-
gramom dela oZ Rk Brežice, 
ki temelji na programu dela 
RkS in ga tudi uspešno uresni-
čujejo. Za vso njihovo nese-
bično pomoč se je prostovolj-
kam iskreno zahvalila in jim 
zaželela še veliko uspešnega 
dela, vsem starejšim krajan-
kam in krajanom pa je zaže-
lela še vrsto let prepotreb-
nega zdravja in da bi se čim 
večkrat srečevali.

Za veselo druženje je vsesko-
zi skrbel trio glasbenikov Luka 
Hogač, Miran Srpčič in Bogo-
mir Bogovič, za krajši kultur-
ni program ljudski pesnici Zo-
fija Sečen in Anka Deržič, ob 
spominskem valčku pa sta za-
plesala najstarejša prisotna 
krajana 90-letna Ivanka Mo-
lan in 93-letni Slavko Bokor 
(na fotografiji).

N. Jenko S.  

MokRICE – Hotel golf grad Mokrice vabi vse ljubitelje golfa in ti-
ste, ki bi radi golf spoznali, v petek, 15. junija, med 17. in 19. 
uro na dan odprtih vrat na golf igrišče Mokrice. Med drugim bodo 
predstavili možnost včlanitve v klub, na voljo pa bo tudi brezplač-
na demonstracija in poučevanje igranja golfa, zato ne pozabite 

na športno obutev. V nedeljo, 17. junija, pa organizirajo odprti 
golf turnir Pokal term Čatež s pričetkom ob 9. uri. Prijave so mo-
žne do sobote do 15. ure na telefonsko številko 07 45 74 246.

Golf pod mokriškim obzidjem

kot je na otvoritveni slove-
snosti v „srčiki“ Senuš pove-
dala predsednica sveta kS Se-
nuše Bernardka Zorko, so si 
za novo pridobitev prizade-
vali že v prejšnjem svetu kS 
s predsednikom Alojzem Le-
kšetom na čelu, krajevna 
skupnost pa je z izgradnjo 
mostov opravila močno preiz-
kušnjo. „Mostovi naj ne bodo 
le mesto prehoda, ampak naj 
predstavljajo tudi dobro ko-
munikacijo med krajani,“ je 
številnim zbranim zaželela 
Zorkova. Župan Franc Bogo-
vič pa je poudaril, da je kraj 
z novima mostoma tudi veliko 
lepši, krajanom pa že vnaprej 
čestital za krajevni praznik, 
ki ga bodo praznovali 16. ju-
nija. Izgradnjo mostov in ure-
ditev struge je sicer izvedlo 
podjetje timi. 

Dva nova mosta na Senušah

Slovesno otvoritev mostov so opravili župan Bogovič, 
podžupana Somrakova in Sršen, predsednica sveta 
KS Senuše Zorkova in njen predhodnik Lekše ter 
predstavnik podjetja Timi.

kRŠko – okrogli jubilej, 30 
let organiziranega institu-
cionalnega varstva v občini 
krško in tudi desetletje de-

lovanja doma starejših ob-
čanov (dSo) na lokaciji Spo-
dnjega griča, so tamkajšnji 
stanovalci, njihovi svojci, 
prijatelji in ostali obiskoval-
ci obeležili v soboto, 9. juni-

Dvakratni jubilej Doma 
starejših občanov

SENUŠE - V petek, 8. junija, so na Senušah v uporabo predali dva prenovljena 
mosta s pločnikom preko potoka Senušica. Nova pridobitev, ki je investitorja, Ob-
čino Krško, stala nekaj manj kot 184 tisoč evrov, skupaj z ureditvijo dela struge 
potoka Senušanom zagotavlja boljšo poplavno in prometno varnost, pomembno 
pa prispeva tudi k lepšemu videzu kraja. 

Slovesnost so s kratkim kul-
turnim programom polepša-
li mlade krajanke in krajani, 

seveda pa je bilo poskrbljeno 
tudi za pijačo in prigrizek. 

P. Pavlovič

ja, s srečanjem in prireditvi-
jo. gre že za tradicionalno 
obliko druženja ob kultur-
nem programu in pogostitvi, 

ki ga v dSo, v katerem je 
nastanjeno 213 stanovalcev, 
pripravijo vsako drugo leto. 
Po besedah direktorice Joži-
ce Mikulanc si prizadevajo v 
kolektivu z okoli 110 zapo-

slenimi še nadgraditi uve-
ljavljeni standard kakovosti 
domske oskrbe. Poleg že na-
črtovane gradnje varovanih 
stanovanj v neposredni bli-
žini si prizadevajo namreč 
postati tudi osrednji geron-
tološki center v lokalni sku-
pnosti, v katerem bi z no-
vimi in dodatnimi oblikami 
pomoči na domu omogoča-
li starejšim občanom ostati 
čim daljše obdobje v doma-
čem okolju. 

B. M.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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kRŠko - Velika dvorana krškega kulturnega doma je bila v po-
nedeljek, 4. junija, prežeta z glasbenimi poslasticami, saj se 
je odvijal Monday nihgt Big Band Fest. Zbrane obiskovalce so 
navdušile najrazličnejše melodije, ki so jih izvajali člani Big 
Banda krško pod vodstvom Aleša Suše. koncertirali so tudi go-
stje iz zagrebškega jazz orkestra Hrvaške glasbene mladine. Še 
posebej pa je navdušil svetovno znani bobnar Peter Erskine, 
ki se že tri desetletja nahaja v vrhu svetovne bobnarske elite.

M. K. M.

BREgE - Hipodrom na Bregah je bil v sončnem nedeljskem po-
poldnevu, 3. junija, prizorišče velikih kasaških dirk. Že tradici-
onalna prireditev, ki jo ob krškem občinskem prazniku pripravi 
konjeniški klub Posavje, privabi na prizorišče veliko število obi-
skovalcev, tekmovanja pa se udeležijo tudi tekmovalci iz dru-
gih slovenskih krajev. Izredno dobro pripravljena steza je tudi 

tokrat ponudila izjemno hitre čase. kasaško tekmo so izvedli s 
sedmimi starti in prav slednji je prinesel uspeh tekmovalcu iz 
domačega kluba Martinu Marsu, ki je s konjem trofe torpom 

zasedel drugo 
mesto. Sicer pa 
je bila priredi-
tev tudi paša 
za oči, saj se 
je pred pričet-
kom s svojimi 
konji predsta-
vilo Posavsko 
k o n j e r e j s k o 
društvu krško-
Brežice-Sevni-
ca, za konec pa 
ga je popestri-
la še tekma do-
mačih konjskih 

dvopreg. Prvo mesto si je s svojim konjskim štirinožcem pridir-
jal Franc Laknar, drugi je bil Miha Bogolin, tretje mesto pa je 
osvojil Franc Lajkovič.  M. K. M.

kRŠko - V skupnem projektu Mladi ustvarjalci v sliki in glasbi 
so sodelovale oŠ Jurija dalmatina krško, krška glasbena šola 
ter Župnija svetega Ruperta Videm ob Savi. Likovni ustvarjal-
ci, ki so prišli iz osnovnih šol Brestanice, Rake, koprivnice in 
krškega so pričeli v ponedeljek, 4. junija, ustvarjati na temo 

sakralnih objektov, naslednji dan pa so jih razstavili v videm-
ski cerkvi. dogodek ob otvoritvi so popestrili z glasbenimi toč-
kami, mentorjem in ustvarjalcem so bila podeljena tudi spo-
minska priznanja.  M. K. M.

Mladi ustvarjalci v sliki 
in	glasbi

V prvi vrsti sedijo Drago Gradišek, Antonija Glas 
Smodič, Alenka Černelič Krošelj ter Metka Štih.

Jazzovski večerni utrinki

Velike kasaške dirke

Dirkaška proga je tekmovalcem omogočala zares hitre 
čase.

Krški župan Franc Bogovič je prišel na 
prireditev skorajda iz Amerike, kjer je 
bil na enomesečnem delovnem obisku. 

kRŠko - V torek, 5. junija, je v krški dvorani v parku poteka-
la svetovalna delavnica odgovorno starševstvo in k poslušanju 
privabila lepo število staršev. 

društvo družina in Življenje, ki ga vodita zakonca Vilma in Da-
nilo Siter, je organiziralo predavanje o vzgoji otrok ter sreče-
vanju z najrazličnejšimi težavami, ki se ob tem pojavljajo. Po-
udarila sta, da za vzgojo ni enotne formule, kajti vsak otrok je 
osebnost zase, je telesno in duhovno bitje, ki potrebuje zave-
tje svoje družine, ko se vključuje v različna obdobja svojega 
življenja. M. K. M.

Odgovorno starševstvo

Starši so z zanimanjem spremljali predavanje o vzgoji 
otrok.

kRŠko - V sredo, 6. junija, je glasbena šola krško v svoji dvo-
rani izvedla prireditev Zaključni koncert najboljših učencev. 
koncertirali so Jan Gajski na klarinetu, Marko Arh je igral 
rog, Tjaša Železnik flavto, David Jukič ter Domen Koneski 
sta nastopila v duetu saksofonov, Aljaž Košir s harmoniko, Je-

rica Kozole na violini, Nina Božičnik ter Domen Gošek v ki-
tarskem duetu, Gregor Sotošek s pozavno, na klavirju Da-
vorin Budna, v duetu violin Jerica Kozole ter Anja Kramar, 
Aristel Škrbić na marimbi, Janez Pincolič s fagotom, skupni 
nastop so pripravili Jerica Kozole ter Anja Kramar z violino, 
Špela Koren s flavto in Miha Škafar z violončelom, na koncu 
pa so se predstavili še Jerneja Vakselj na violini, Lara Gligič 
na violončelu ter Urška Glas na klavirju.  M. K. M.

Koncertirali	glasbeni	talenti

Pozavno je igral Gregor Sotošek, na klavirju ga je 
spremljal Martin Šušteršič.

kRŠko - V nedeljo, 3. junija, je v počastitev krškega občin-
skega praznika svoja vrata odprta tudi Župnija svetega Ru-
perta krško - Videm ob Savi. Praznik svete trojice je bil obe-
nem tudi župnijski dan, ko je potekala v Župnijski cerkvi 
svetega Ruperta na Vidmu slovesna maša, ki jo je vodil do-
mači župnik Mitja Markovič. ta je med drugim v pridigi z 
veseljem poudaril, kako aktivne so najrazličnejše skupine, 

med njimi ministranti, pevci, skavti, zakonci, pa tudi bral-
ci božje besede ter dodal, da je bilo letos že 16 otrok kršče-
nih, 400 je veroukarjev, na prvo sveto obhajilo pa se pripra-
vlja 40 učencev. Pred cerkvijo so postavili župnijsko tržnico, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za sprostitev ob prigrizku in ve-
selih zvokih. 

M. K. M.

Videmski župljani so 
praznovali

Farani med obiskom svete maše

VIHRE - V soboto, 2. junija, so v gasilskem domu na Vihrah v 
počastitev praznika občine krško pripravili koncert, ki so ga 
poimenovali Zapojmo, da nam bo lepo! društvo ljudski pev-
ci Pšenični klas Vihre, ki ga vodi Antonija Jankovič, so ob 
tej priložnosti povabili v goste Ljudske pevce s Sromelj, duo 
Planinski raj, kvartet Fantje z Brezovske gore, duo Planike, 

Ljudske pevce z globokega ter Ljudske pevce ajda z dolenje 
vasi. Program sta povezovali Jelka in Urška Tršinar ter obi-
skovalce nasmejali tudi z izvirnimi domislicami. 

M. K. M.

Zapojmo, da nam bo lepo!

Venček narodnih je bila uvodna pesem pevk in pevcev 
Pšeničnega klasa.

SENUŠE – Pred tamkajšnjim gasilskim domom je 8. junija po-
tekalo občinsko gasilsko tekmovanje oz. 7. tekmovanje za po-
kal Pgd Senuše. Pomerilo se je 14 ekip iz 11 prostovoljnih ga-
silskih društev: po dve ekipi so imeli domačini ter leskovški in 

kostanjeviški gasilci, po ena ekipa pa je bila z gore, iz Malega 
Mraševega, Smednika, Rake, Velikega trna, Velikega Podloga, 
Malega kamna in Vidma. gasilce so pred tekmovanjem poz-
dravili tudi krški župan in oba podžupana, največ znanja pa so 
nato pokazali domači gasilci, saj sta njihovi dve ekipi zasedli 
prvi dve mesti.  P.P.

Gasilsko	tekmovanje	na	
Senušah

Zbor gasilcev pred začetkom tekmovanja 

Praznične prireditve
Poleg slavnostne akademije in otvoritvenih slovesnosti ob 
novih pridobitvah so v okviru praznika občine krško pote-
kale še številne druge kulturne, družabne in športne prire-
ditve. Naše uredništvo jih je – v skladu s svojimi zmožnost-
mi - marljivo obiskovalo in beležilo, na podlagi tega pa je 
nastal tale strnjen pregled nekaterih izmed njih.

kRŠko - trgovina ustvarjalnica se nahaja v starem mestnem 
jedru krškega in vsako soboto v svojih prostorih organizira 
vodene ustvarjalne delavnice za otroke. Minulo soboto, 9. 
junija, se je ustvarjalno prizorišče preselilo v mestni park 
in pod mogočnimi drevesnimi krošnjami so tako najmlajši 

kot tudi njihovi starši doživeli nepozabne ustvarjalne urice. 
Vodja delavnic Katja Rožman je ob tej priložnosti povedala, 
da so pri svojem delu uporabljali najrazličnejše mase, izde-
lovali so tudi nakit, mozaike ter barvali s temperami. dogo-
dek so popestrili z art tržnico, kjer so se z unikatnimi izdelki 
predstavile umetnice z različnih področij svojega ustvarja-
nja. danes, v četrtek, 14. junija, pa bo v dvorani v parku 
otvoritev razstave slik, ki so nastale pod mentorstvom Joži-
ce Pavlin in so jih ustvarili predšolski ter osnovnošolski otro-
ci. Zanimivo pa bo tudi med počitnicami, ko bodo ustvarjal-
nice potekale trikrat tedensko.  M. K. M.

Ustvarjalna delavnica in ART 
tržnica

Vzdušje med otroki in starši je bilo ustvarjalno.

kRŠko - Nedeljski večer, 10. junija, je bil v krškem kultur-
nem domu prežet z Nepozabnimi melodijami sveta. tako so 
poimenovali prireditev, ki jo je organiziralo kulturno dru-
štvo Svoboda iz Brestanice. Pod dirigentsko palico Janka 
Avsenaka je prepeval Moški pevski zbor, katerega pevske 
korenine segajo v leto 1945, danes pa s svojo prepoznavno-
stjo posega daleč izven krajevnih meja. gost večera je bil 
basist Janko Volčanšek. Večer pa so popestrili še Estera Ce-
tin na klavirju, Manica Žibert in Mato Zakonjšek na violi-
ni, Jelena Vuković in Branka Žičkar s tamburico ter kitaro, 
Stane Cetin s harmoniko, Miha Koretič s kitaro, Jože Bogo-
lin na tolkalih in Jurij Avsenak s kontrabasom ter bas kita-
ro. Vezno besedo je prebirala Vidka Kuselj. 

M. K. M.

Nepozabne melodije
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LESkoVEC PRI kRŠkEM – 26. maja so se v dvorani oŠ Le-
skovec zbrali najboljši slovenski strelci, med temi tudi štir-
je udeleženci olimpijskih in paraolimpijskih iger 2008 v Pe-
kingu, ki so tekmovali v počastitev praznika občine krško. 
V mešani članski konkurenci sta se v finale najboljših osem 
uvrstili tudi dve ženski tekmovalki. Zmagala je Renata Ora-
žem-Vršič iz grosuplja pred olimpijcem Rajmondom De-

bevcem, tretji je bil Robert Markoja iz turnišča. Ekipno se 
je zmage veselila ekipa iz grosuplja. Pohvaliti velja leskov-
ško pionirko Sanjo Spirič, ki se je z dobrim rezultatom prvič 
preizkusila v članski konkurenci. V zelo močni konkurenci 
invalidov je zmagal Srečko Majcenovič z enakim rezulta-
tom kot Leskovčan Damjan Pavlin, ki je bil drugi. tekmo-
vanje je spremljala podžupanja občine krško Ana Nuša So-
mrak, ki je tudi podelila nagrade.  B.A.

Turnir v Koprivnici
koPRIVNICa - Prostovoljno gasilsko društvo Veliki kamen je 
na igrišču v koprivnici 1. junija pripravilo dnevno-nočni turnir 
v malem nogometu ob tretji obletnici tamkajšnje mladinske 
točke. Udeležilo se ga je 16 ekip iz Posavja, Novega mesta, 
kozjega, Celja in Maribora. Zmagala je ekipa Maribor mladi, 
najboljša posavska ekipa pa je bila Udine – Mladinski center 
krško na tretjem mestu. turnirja se je udeležilo 160 športni-
kov ter še nekaj več gledalcev, za katere so organizatorji pri-
pravili tudi pester spremljevalni program.  P.P.

Juriš na Bohor
SENoVo - V organizaciji Planinskega društva Bohor Senovo je 
v soboto, 2. junija, potekal 6. tradicionalni pohod Juriš na 
Bohor. Z zbirnega mesta na Jablancah se je na pohod podalo 
okoli 40 pohodnikov, ki so na Bohor jurišali mimo partizanske 
bolnice v travnem lazu, preko Javornika in koprivnika. Pribli-
žno štirim uram hoje je sledilo družabno srečanje pri planin-
ski koči na Bohorju.  P.P.

Plavalci gostovali na Čatežu
ČatEŽ oB SaVI - Plavalni klub Celulozar krško je prvič po 35 
letih in slabo leto odkar krško nima več olimpijskega baze-
na tradicionalni, že 36. plavalni miting za mlajše kategorije 
pripravil izven občine krško – v termah Čatež. Nastopilo je 
480 plavalcev iz 23 klubov iz Slovenije in Hrvaške, med nji-

mi tudi 33 plavalk in plavalcev Celulozarja. Najboljši uvrsti-
tvi je dosegel Haris Ameti, ki je osvojil 4. mesto na 100 m 
hrbtno in 5. mesto na 100 m prosto. Izkazali so se tudi Leon 
Deržič, ki je na 50 m prosto med 122 plavalci osvojil 8. me-
sto, Ana-Lucija Bogdanovič, ki je bila na 100 m prsno med 
47 plavalkami 10., in Nika Bizjak, ki je v disciplini 50 m pr-
sno med 52 plavalkami osvojila 15. mesto.  P.P.

Tekmovalci na štartu

Praznični šah
kRŠko - V prostorih Šahovskega kluba triglav krško se je 
2. junija odvijal 10. mednarodni hitropotezni turnir v šahu. 
turnirja se je udeležilo 27 šahistov, tako izkušenih kot mla-
dink, mladincev in pionirjev. Prepričljivo je zmagal Marjan 
Kastelic, ki je osvojil vseh 13 točk, drugi je bil Marjan Čre-
pan, tretji pa Boris Mitrovič. Najbolje uvrščeni veteran je 
bil Tomaž Žnideršič, skupno 15., najbolje uvrščena ženska 
je bila Nataša Bučar, skupno 8., najboljša mladinka pa Jele-
na Topič, skupno 12. Med pionirji so bili najboljši Maks Pe-
čar, Žiga Škvorc in Laura Škvorc.  

P.P.

Kolesarski vikend
kRŠko - kolesarski klub olimp krško je pripravil dvodnevni 
kolesarski vikend v občini krško. 2. junija so izvedli 3. krški 
kronometer za Pokal Slovenije v 14 kategorijah. Med 108 ko-
lesarji in kolesarkami je tekmoval tudi domačin Jovica So-

munčič, ki je med amaterji a osvojil 7. mesto. 3. junija pa 
so organizirali 3. kolesarski maraton po občini krško, ki se 
ga je udeležilo preko 80 kolesarjev in kolesark. Za vse ude-
ležence maratona so pripravili malico, spominsko medaljo 
in majico, posebne pokale pa so prejeli najmlajši, najsta-
rejši in najbolj oddaljeni udeleženec maratona, pa tudi naj-
številčnejša ekipa. tudi letos je pokal za najhitrejšega na 
velikem maratonu dobil domačin - Jaroslav Kovačič.  P.P.

Na štartu maratona

Skoki v Dulah
SPodNJE dULE - Športno društvo gora je 3. junija organizi-
ralo že tradicionalno tekmovanje v smučarskih skokih za Po-
kal občine krško na skakalnicah v Spodnjih dulah. tekme se 
je udeležilo sedem skakalnih klubov, med njimi tudi domači-
ni, tekmovalke in tekmovalci pa so bili razvrščeni v šest ka-
tegorij. Ponovno se je zelo izkazal domačin aleš Martinjak, 
ki je zmagal v absolutni kategoriji, še posebej pa je števil-
ne gledalce s svojim drugim skokom razveselil alen Zorič, ki 
je na manjši skakalnici s skokom, dolgim 19 metrov, postavil 
nov rekord skakalnice.  P.P.

40	let	krškega	karateja
BREStaNICa – 4. junija je v domu Svobode Brestanica poteka-
la proslava ob 40-letnici karateja v krškem. karate klub kr-
ško, predhodnik sedanjega karate kluba triglav, je bil kot prvi 
tovrstni klub v Sloveniji ustanovljen 11. oktobra 1967, njegov 
soustanovitelj pa je bil prvi slovenski mojster karateja Stane 

Iskra. V dobri uri prireditve so prisotne popeljali skozi zgodo-
vinske mejnike kluba, člani karate kluba triglav in kluba bo-
rilnih veščin dren pa so z nekaj demonstracijami navdušili pri-
sotne. Z nagovorom so obletnico med drugim počastili tudi 
župan občine krško Franc Bogovič, predsednik karate zveze 
Slovenije Igor Zelinka, predsednik karate kluba triglav Karol 
Brence, predstavniki sponzorjev in drugi.  P.P.

Predstava mladih karateistov

Turnir v tajskem boksu
kRŠko - thai boxing klub Scorpion krško je s pomočjo slo-
venske zveze tajskega boksa tudi letos v počastitev prazni-
ka občine krško organiziral že 6. odprto prvenstvo Sloveni-
je v tajskem boksu, ki se ga je udeležilo 80 borcev iz petih 
evropskih držav (Ukrajine, Češke, Hrvaške, Italije in Slove-
nije). gledalci so videli nekaj izjemno atraktivnih dvobojev, 

najbolj pa je navdušil Novo-
meščan Žiga Hervol, ki si je 
priboril pokal za najboljše-
ga borca turnirja. Sicer pa 
so Slovenci osvojili pet zla-
tih (med njimi tudi član do-
mačega kluba Janez Žer-
jav v kat. članov do 91 kg) in 
eno srebrno medaljo. V glav-
nem dogodku večera, profe-
sionalnem dvoboju, je tre-
banjec Jože Trlep premagal 
Čeha Luba Rauserja in si s 
tem prislužil tudi povabilo 
na veliko k1 prireditev »He-
aven or Hell«, ki bo decem-
bra letos v Pragi.  M. K. M.Borile so se tudi ženske

38. strelski pokal občine Krško

Renata Oražem, Rajmond Debevec in Robi Markoja v 
finalu

LESkoVEC PRI kRŠkEM – Leskovška športna dvorana je bila 
v soboto, 9. junija, prizorišče državnega prvenstva v kara-
teju do 20 let, ki ga je organiziral klub borilnih veščin dren 
Leskovec. tekmovanja so se poleg domačega udeležili slo-
venski karate klubi triglav, Hypo, Brežice, trebnje ter Misli-
nja s skupno 95 karateisti in karateistkami. domače barve 

je zastopalo 22 članov. tekmovalo se je v treh kategorijah 
- v katah ekipno, katah posamezno in v borbah posamezno. 
Leskovški tekmovalci so si priborili 8 zlatih, 7 srebrnih ter 2 
bronasti medalji, v Sevnico je odšlo 9, v Brežice 7, v krško 
pa 6 zlatih medalj, medtem ko sta kluba iz trebnjega in Mi-
slinje odnesla po 5 zlatih odličij. 

M. K. M.

Državno prvenstvo v karateju

Mlade karateistke čakajo na svoj nastop. 

ŽadoVINEk - V sončnem in toplem ter nevetrovnem sobo-
tnem jutru, 9. junija, je bilo prizorišče na modelarskem le-

tališču v Žadovinku kot nalašč za srečanje modelarjev. tja 
se je iz vse Slovenije ter tudi s sosednje Hrvaške pripelja-

lo 30 navdušencev tega športa 
s 40 najrazličnejšimi letalski-
mi modeli, da jih preizkusi-
jo na 150 metrov dolgi ter 12 
metrov široki stezi. organiza-
tor prireditve je bil Modelar-
ski klub krško, ki ima v svojih 
vrstah 35 aktivnih članov. Sre-
čanja se je udeležil tudi nji-
hov najmlajši perspektiven 
modelar Gregor Krušlin, ki že 
samostojno leti s svojim mo-
delom, šteje 13 let, obiskuje 
osmi razred devetletke, doma 
pa je v dobovi.  M. K. M.

Srečanje modelarjev

Gregor Krušlin

Modelarji gostitelji Robi Rimc, predsednik kluba Andrej 
Bučar, Matjaž Kranjčevič, Robi Pustavrh

kRŠko – Sobota, 9., in nedelja, 10. junija, sta potekali v 
znamenju plesa. V organizaciji Plesnega kluba Lukec so na 
parketu športne dvorane v krški srednji šoli tekmovali pari v 
standardnih in latinsko ameriških plesih. Zbralo se je preko 

100 plesnih parov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slova-
ške, Češke, avstrije, Bolgarije ter iz Slovenije. Plesne bar-
ve domačega kluba je zastopalo pet parov. V standardnih 
plesih sta med starejšimi mladinci a 1. mesto osvojila Luka 
Vodlan in Maja Omovšek, med pionirji B pa sta bila Jan 
Gajski in Anja Bobnič tretja. V latinsko ameriških plesih sta 
med starejšimi mladinci a ponovno blestela Luka in Maja. 
Nedelja pa je postregla še z državnim prvenstvom v moder-
nih tekmovalnih plesih. tekmovalo je 400 plesalcev iz vseh 
slovenskih klubov, med njimi sta v solo stepu postala držav-
na prvak in podprvak Sebastijan in Luka Vodlan.  

M. K. M. 

Plesni vikend

Šopek zmagovalnih parov v standardnih plesih med 
starejšimi mladinci A, med njimi sta na zmagovalnih 
stopničkah Luka Vodlan in Maja Omovšek.
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Svetnik neodvisne liste novih idej za razvoj občine Krško Ivan 
Urbanč je na 5. seji občinskega sveta občine krško izpostavil eko-
loško obremenitev, ki jo okolju predstavlja prašičja farma na Pri-
stavi. oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja je pojasnil, 
da so predstavniki občine krško v preteklosti s predstavniki farme 
opravili več razgovorov, da bi opozorili na moteče vplive farme v 
okolju in na pritožbe okoliških prebivalcev. Zadnji razgovor je po-
tekal 16. maja, po katerem so predstavniki farme pojasnili, da pri 
raztrosu gnojevke, ta naj bi bila ena od poglavitnih težav, že od 
leta 2003 uporabljajo posodobljeno opremo, ki zagotavlja zmanj-
šanje emisij za najmanj 65 %, pa vse do 95 % - v primeru vetrovne-
ga vremena. Farma je pričela tudi z rekonstrukcijo objektov, kar 
predstavlja nadaljnje zmanjšanje vplivov na okolje, tako v smislu 
emisij v zrak kot tudi zmanjšanja količine gnojevke, še pojasnju-
jejo pristojni in nadaljujejo, da je gnojevka ob strokovni uporabi 
pomembno gnojilo, ki skoraj povsem nadomesti uporabo umetnih 
gnojil in tako pomeni povečano uporabo neobnovljivih strateških 
pomembnih energetskih virov. S prej omenjeno rekonstrukcijo, bo 
farma znotraj predpisanega prehodnega obdobja za izpolnitev ob-
veznosti po direktivi IPPC, dosegla tudi vse zahteve, ki jih je po-
trebno izpolnjevati znotraj EU. V bližnji prihodnosti bo občina kr-
ško sklicala ponovni sestanek, na katerem bodo vpleteni poskušali 
razrešiti vprašanja, ki še ostajajo odprta. 

Pobuda, ki jo je na 7. seji občinskega sveta podala svetnica De-
mokratične stranke upokojencev Slovenije Olga Košir, se na-
naša na financiranje letovanja otrok s stalnim bivališčem v ob-
čini krško iz proračunskih sredstev za obremenjevanje okolja 
zaradi jedrskih objektov. oddelek za družbene dejavnosti ob-
čine krško pojasnjuje, da osnovne šole izvajajo dve šoli v nara-
vi, zimsko in letno. od tega eno sofinancira Ministrstvo za šol-
stvo in šport, drugo pa občina krško. Letošnji prispevek občine 
za petdnevno letno šolo v naravi je 26,79 evrov na udeleženca. 
Za leto 2007 načrtovana Sredstva proračuna občine krško za šolo 
v naravi znašajo 9.656,15 evrov. V kolikor se podpre pobuda go-
spe košir bi se proračunska postavka 3632 Šola v naravi poveča-
la iz 9.656,15 evrov na 45.000,00 evrov. občina krško je prido-
bila tudi podatke o cenah za letovanje v otroškem naselju ZPM 
krško v Nerezinah za leto 2007. 7-dnevno letovanje bi za ene-
ga otroka znašalo 154 EUR, za cca 300 otrok pa 46.200 EUR. Če 
letovanje organizira ZPM, kar pomeni, da je vključena tudi or-
ganizacija (priprava in izvedba letovanja), prevoz, zdravstveno 
in pedagoško varstvo, namestitev in prehrana ter aktivnosti po 
programu (delavnice, ustvarjalnice, šola plavanja, izlet z ladjo, 
večerne prireditve), pa je cena 275 EUR. Skupni znesek za leto-
vanje otrok v organizaciji ZPM bi znašal 82.500 EUR. glede na vi-
šino stroška in glede na morebitno povečanje proračuna za leto 
2007 v takšni višini, se za leto 2007 ne planira povečanje prora-
čuna, se pa bo pobuda obravnavala pri planiranju za financira-
nje v naslednjih letih. 

Svetniku Slovenske ljudske stranke Vladu Grahovcu občinska 
uprava na vprašanje, v kateri fazi so projekti za sanacijo pla-
zov zaradi neurja v letu 2005 na področju kS Senovo, pojasnju-
je: Plaz na cesti Bohor – Srebotno je v planu za leto 2007, v koli-
kor bodo zanj pridobljena sredstva iz državnega proračuna. Plaz 
na cesti dovško- Brezje (pri Breznikarju) bo izveden v letu 2007, 
zanj so sredstva že pridobljena. Plaz na cesti Brezje –kališovec 
je na seznamu za leto 2008. Plaz na ulici Ilija gregoriča bo iz-
veden v letu 2007, zanj so že pridobljena sredstva iz državne-
ga proračuna. Plaz na ulici Pot na armes – odcep Lukavica še ni 
v programu izvedbe, vrednost sanacije presega 30 milijonov SIt, 
zato občinska uprava išče cenejšo rešitev. Plaz Žveglič na Rešta-
nju – opravlja se geodetski posnetek, temu sledi rešitev celotne-
ga pobočja in rušitev hiše Žveglič. 

Svetnik Liste za razvoj mojega kraja Jožef Habinc je na 3. seji 
oS predlagal, da se v času načrtovanja in projektiranja infrastruk-
turnih objektov, ki so sprejeti z dLN za HE krško, sestane skupi-
na, ki naj tudi v bodoče redno spremlja in obravnava projektne 
rešitve. občinska uprava pojasnjuje, da je maja 2003 župan ob-
čine krško že sprejel sklep o ustanovitvi in imenovanju članov po-
sebne komisije za spremljanje izgradnje HE krško. V komisiji so 
tudi predstavniki krajevnih skupnosti, ki bodo mejile na bodoče 
HE krško z namenom, da spremljajo potek gradnje in prisluhnejo 
predlogom in pripombam krajanov. občinska uprava je zato mne-
nja, da ni potrebno imenovati dodatne komisije. Izgradnjo HE kr-
ško in obvoznice krško poleg imenovane komisije ves čas spremlja 
tudi občina krško (oddelek za gospodarsko infrastrukturo), zlasti 
v delu, ki zadeva komunalno infrastrukturo.

Na 8. seji občinskega sveta je svetnik Slovenske demokratske 
stranke Metod Šonc podal pobudo, da občinski svet sprejme 
odlok o razglasitvi nekaterih kulturno zgodovinskih spomenikov 
za spomenike, saj je takšen status nujen za uspešno kandidira-
nje na državna sredstva za obnovo kulturne dediščine. oddelek 
za družbene dejavnosti je v sodelovanju z ZVkdS oE Ljubljana v 
letih 2004 in 2005 pripravil osnutke odlokov za naslednje spome-
nike, ki bi z odlokom pridobili status kulturnega spomenika lo-
kalnega pomena: drnovo - Cerkev sv. Janeza krstnika, Straža pri 
Raki - Cerkev sv. Valentina, Vihre - Cerkev sv. Urha, Nemška vas 
- Cerkev sv. Štefana, koritnica - Cerkev sv. Petra, gorica - Cerkev 
sv. Pavla, Vrh pri Površju - Cerkev sv. Neže, Veliki Podlog - Cerkev 
sv. Miklavža, Velika vas pri krškem - Cerkev sv. Martina, Podul-
ce - Cerkev sv. Marjete, Senuše - Cerkev sv. Lucije, Raka - Cer-
kev sv. Lovrenca, gorenje Ravno - Cerkev sv. Lenarta, Leskovec 
pri krškem - Cerkev sv. ane, Leskovec pri krškem - Cerkev Žalo-
stne Matere Božje, drnovo - Cerkev sv. Janeza krstnika, Bresta-
nica - Cerkev sv. Petra in Pavla, Raka – grad. V dogovoru s pri-
stojno konservatorko alenko Železnik bo k tem dodan še osnutek 
odloka za cerkev sv. Rozalije v krškem. Vse odloke bomo predla-
gali v sprejem na junijski seji oS.

občina krško objavlja

javno naročilo za opravljanje prevozov 
učencev v osnovne šole Občine Krško 
v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 

in 2009/2010.

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je na 
voljo na spletni strani občine krško, www.krsko.si, lah-
ko pa jo dvignete tudi na oddelku za družbene dejavno-
sti občine krško v času uradnih ur. dodatne informaci-
je v zvezi z javnim naročilom posreduje Martina Jerele, 
tel. 07/49-81-828, e-mail: martina.jerele@krsko.si. Rok 
za oddajo ponudbe je 17. julij 2007, do 10. ure.

Svetnik Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško je podal po-
budo za asfaltiranje ceste pri dializnem centru. kot pojasnjuje 
občinska uprava je za umestitev dializnega centra na območje 
Spodnjega griča bila v letu 1998 izvedena ter sprejeta spre-
memba zazidalnega načrta Spodnji grič II. dostop za pacien-
te je predviden preko novega mostu čez Leskovški potok, dosta-
va in osebje pa s ceste, ki se navezuje na Leskovško cesto; med 
njima ni bilo predvidene cestne povezave. Med gradbenimi par-
celami vrstnih hiš ter gradbeno parcelo dializnega centra je pas 
– zemljišče v lasti občine krško, na katerem je po zazidalnem 
načrtu predviden zeleni pas, z drevjem.

Vprašanje svetnika Socialnih demokratov Rajmunda Vebra se je 
nanašalo na oskrbovana stanovanja. občina krško vodi postopek 
spremembe zazidalnega načrta zaradi odločitve o gradnjo oskr-
bovanih stanovanj na območju, kjer sta bila po zazidalnem na-
črtu načrtovana še dva niza vrstnih hiš. Predlog spremembe zazi-
dalnega načrta je bil že javno razgrnjen in obravnavan; sedaj je v 
fazi opredelitev do podanih pripomb oz. v fazi izdelave dopolnje-
nega predloga, ki bo v nadaljevanju posredovan pristojnim nosil-
cem urejanja prostora v mnenja. Po pridobitvi le teh se bo podal v 
obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Sprejet odlok bo osnova 
za izdelavo projektne dokumentacije ter gradnjo objekta.

Odgovori na pobude, predloge 
in	vprašanja	svetnikov	OS

Jože Habinc, dobitnik Velikega znaka občine Krško, se je za 
celotno delovno dobo zapisal papirniški industriji. Bil je akti-
ven pri izgradnji mestne infrastrukture, stanovanj, kulturnih 
objektov ter prostorov za šport in rekreacijo. S svojimi priza-
devanji je pripomogel, da se je mesto razvijalo ter dobilo po-
membno vlogo na gospodarskem in kulturnem področju ter 
postalo razpoznavno središče občine in regije. Sredi 70-ih je 

prevzel obrat nove tehnologije celuloze, koncem 70-ih je za-
časno prevzel izgradnjo tES Brestanica, bil njen prvi direktor 
ter se leta 1983 vrnil v proizvodnjo celuloze in skupaj s sode-
lavci dosegal izjemne rezultate. Mnogo let je vodil tudi kS kr-
ško in svojo podobo aktivnega krajana in občana ostaja zgled 
mnogim mlajšim generacijam. 

Ob 50-letnici izjemnih uspehov na področju srednjega izo-
braževanja je Veliki znak občine Krško prejel Šolski center 
Krško-Sevnica. Pobudo za ustanovitev tehniške šole je poda-
lo gospodarstvo, da bi pridobilo kadre za potrebe tedaj raz-
vijajoče se industrije v Posavju, na dolenjskem in spodnjem 
Štajerskem. Razvejanost programa, veliko število vpisanih di-
jakov in ostalo je pripomoglo, da so januarja 2002 odprli vra-
ta novemu šolskemu centru, ki omogoča kvalitetnejše delo 
na eni lokaciji. aprila 2005 je Vlada RS ustanovila Šolski cen-
ter krško-Sevnica, sestavljen iz Srednje poklicne in strokov-
ne šole krško, Strokovne gimnazije in Srednje šole Sevnica. 
tam izobraženi dijaki kot strokoven kader pripomorejo k ra-
zvoju občine krško in povečujejo njen ugled na družbenem 
področju. 

Za ustvarjalno delo na področju političnega in družbene-
ga življenja ter za prispevek na področju izobraževanja in 
kulture je Znak občine Krško prejel Franc Rakar. Vrednote 
dobrega pedagoškega delavca je znal vtkati tudi v svoje druž-
beno življenje in delo in znal spodbujati ustvarjalno vzduš-
je v kolektivu in v življenjskem okolju sploh. Znal je umirjati 
nasprotja in vlivati optimizem za ustvarjalni zagon za reševa-
nje nalog, pa naj je bilo to za razvoj kraja, področje turizma, 
kulture, športa ali v organizaciji ZZB NoV v kraju in občini, za 
stališča v občinskem svetu in njegovih odborih, za delo v or-
ganizacijah in društvih. Vpet v dogajanja v kraju in občini si 
še vedno premišljeno prizadeva za napredek.

Ob 50-letnici uspehov na gospodarskem področju pridela-
ve papirja je Znak občine Krško prejela družba AERO Papi-
roti d.o.o. Leta 1957 je nastalo obrtno podjetje za predelavo 
papirja krško, kasneje Papirkonfekcija, leta 1995 pa je druž-
bo odkupil celjski aero. Vedno prisotna na slovenskem trgu, 
do 90-tih let tudi na jugoslovanskem, potem pa po nekaj tež-
kih letih prodiranja na trg EU, danes uspešna in prepoznav-
na po celotni Evropi. S posodabljanjem proizvodne opreme in 
povečanjem deleža proizvodov z višjo dodano vrednostjo ji je 
uspelo doseči 78% delež prodaje v EU. družba je danes naj-
bolj poznana kot specializiran proizvajalec in distributer pa-
pirnatih vrečk. 

Ob 50-letnici uspešnega delovanja na področju preventi-
ve in vzgoje v cestnem prometu je Znak občine Krško pre-

jela Zveza šoferjev in avtomehanikov Krško. Po ustanovitvi 
leta 1957 so glavno skrb namenili strokovnemu usposabljanju 
poklicnih voznikov in organizirali lastno šolo. ko je zveza za-
radi novih zakonskih predpisov po letu 1982 morala opusti-
ti šolanje poklicnih voznikov, se je preusmerila v preventivno 
vzgojne cestno-prometne dejavnosti, nadaljevala sodelova-
nje z osnovnimi šolami, sodelovala v organizaciji občinskih 
tekmovanj »kaj veš o prometu«, skrbela za »Varno pot na-
ših šolarjev v šolo« ter se vključevala v že tradicionalno akci-
jo »Brezhibno vozilo je varno vozilo«. Utrjevala je sodelova-
nje z drugimi združenji in si v slovenski stanovski organizaciji 
zagotovila poseben ugled. 

Za bogastvo izdanih knjižnih del in voljo v življenju je Pri-
znanje občine Krško prejela Janja Blatnik. kljub kruti bole-
zni se je odločila za življenje, začela z ubesedovanjem zgodb, 
dogodkov, opisovala svoje življenje in življenje ljudi iz rodne 
vasi in okolice ter nam v do sedaj izdanih šestih knjigah izlila 
bogastvo svojih žalostnih, pa tudi radostnih trenutkov. 

Za uspešno delovanje na glasbenem področju je Priznanje 
občine Krško prejela Elizabeta Križanič. krška glasbena šola 
je v zadnjih 25. letih uspehe dosegala tudi zavoljo nje. Pri 
vseh generacijah glasbenikov je pustila globoke sledi in vpliv, 
vsem sedanjim pedagogom pa je še vedno velik zgled. S svo-
jim prisrčnim pedagoškim pristopom je znala vzbuditi željo 
po spoznavanju glasbe in njenih razsežnosti. Njeno aktivno 
sodelovanje v Nacionalni komisiji za sestavo učnih načrtov pa 
dokazuje njeno strokovnost in usposobljenost za poučevanje 
glasbe.

Za prispevek pri razvoju krajevne skupnosti Gora in občine 
Krško je dobitnik Priznanja občine Krško Alojz Kerin. Že od 
svojih mladostniških let dejavno soustvarja utrip družbene-
ga življenja v kS gora, z leti pa je prevzemal vse večjo odgo-
vornost za njen razvoj. Sedaj je že tretji mandat predsednik 
sveta kS. Na gori se skoraj vsako leto zaključi izgradnja kake-
ga pomembnega objekta, ceste, javne razsvetljave, prizidka 
gasilskega doma, letos na primer športnega igrišča. Njegova 
druga, še pomembnejša lastnost pa je prizadevanje za kvali-
tetno sožitje krajanov, predvsem mladine, in za razvoj vseh 
krajev v kS gora. 

Za uspehe na športnem področju je Priznanje občine Kr-
ško prejel Damjan Pavlin. Je član Strelskega kluba Leskovec 
in redni član invalidske državne reprezentance v streljanju z 
zračnim orožjem. Vrhunske rezultate beleži od leta 2001, ko 
se je začel udeleževati mednarodnih turnirjev, evropskih in 
svetovnih prvenstev ter paraolimpijskih iger. Vrhunec karie-
re je osvojeno 3.mesto na svetovnem prvenstvu v Seulu, na 
ostalih mednarodnih tekmah pa se praviloma uvršča med prvo 
šesterico. kljub težkim življenjskim izkušnjam je našel smi-
sel v športnem streljanju, hkrati pa ponesel glas o domovi-
ni širom po svetu. 

Ob 10-letnici uspešnega gospodarskega razvoja je Prizna-
nje občine Krško prejelo podjetje NUMIP d.o.o, podružnica 
Krško. Podjetje je nastalo po razpadu velikih montažno-pro-
izvodnih podjetij na področju kovinsko-predelovalne panoge 
v Sloveniji. NUMIP se v poslovnem okolju odziva z nenehnim 
prilaganjem in razvijanjem novih oblik organiziranosti, uvaja-
njem novih tehnologij, usposabljanju in izobraževanju kadrov, 
kakor tudi skrbi za njihov osebnostni razvoj, hkrati pa za go-
spodarski razvoj v občini krško. 

Za prispevek pri razvoju KS Veliki Podlog je župan obči-
ne Krško Plaketo občine Krško podelil Ivanu Juvancu, ki je 
s svojim predanim in odgovornim delom prispeval k razvoju 
prostovoljnega gasilstva v kraju, dosegel izgradnjo igrišč, pri-
pomogel k urejanju vaških središč in k uspešni izgradnji več-
namenske dvorane.

Slavnostno akademijo ob prazniku občine Krško je tudi letos zaznamovala podelitev priznanj Občine Krško. Kot je 
v svojem nagovoru dejal župan Franc Bogovič, priznanja govorijo o veličini človeškega duha, ki nikdar ne postane 
preteklost, ker je brezkončen. Nagrajencem se je zahvalil za prispevek, ki bogati življenje v našem okolju. 

Nagrajenci občine Krško
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Predstavnica občine Sevnica se je udeležila 2. Eko praznika v 
Novem mestu, kjer so se predstavljale ekološke kmetije iz do-

lenjske, Posavja in Bele krajine. obiskovalci so lahko okušali 
in kupovali njihove izdelke in si kot zanimivost ogledali prikaz 
mletja žit Ekološke kmetije kastelic iz ajdovca, Zavod Vrbov 
Log iz Leskovca pri krškem pa je predstavil svoj zanimivi zele-
ni avtomobil, ki ga poganja olje oljne ogrščice. 

Gradnja Mercatorjevega 
trgovskega	centra	v	
Boštanju je vse bližje
V prostorih občine Sevnica 
je potekal uskladitveni se-
stanek strokovnih delavcev 
oddelka za okolje in pro-
stor s predstavniki Merca-
tor-optime d.o.o. iz Ljublja-
ne in podjetja k.a.B. d.o.o. 
iz Novega mesta. Namen se-
stanka je bil pregled in oce-
na dosedanjega poteka pri-
prave in izdelave projektov 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo ce-
stnega in komunalno-ener-
getskega omrežja za obmo-
čje, ki se ureja z lokacijskim 
načrtom za Poslovno cono 

Boštanj – trgovski center 
Mercator. Projekte izdelu-
je projektantsko podjetje 
k.a.B., ki je bilo tudi izdelo-
valec lokacijskega načrta za 
navedeno območje. Na pod-
lagi dokončanja projektov, ki 
poteka skladno s terminskim 
načrtom, bo izdelan program 
opremljanja zemljišč za gra-
dnjo, ki bo sestavni del od-
loka o lokacijskem načrtu 
za poslovno cono Boštanj. 
Roki za izvedbe posameznih 
faz načrtovanja, pridobitve 
ustreznih dovoljenj in same 
izgradnje objekta ter spre-

mljajoče infrastrukture so 
zelo kratki, saj je velik in-
teres investitorja, da center 
zgradi še pred zaključkom 
tega leta. Investitor bo dela 
na izgradnji in komunalnem 
opremljanju pričel po pri-
dobljenem gradbenem do-
voljenju, predvidoma v me-
secu juliju. Po terminskem 
načrtu je rok za dokončanje 
del in slavnostno otvoritev 
trgovskega centra Mercator 
v Boštanju predviden ob pra-
znovanju občinskega prazni-
ka občine Sevnica v novem-
bru 2007.

Po predhodnem razgovoru predstavnikov strokovnih služb ob-
čine Sevnica in direkcije RS za ceste se je župan Kristijan 
Janc sestal z direktorjem direkcije Vilijem Žavrlanom. Pogo-
varjala sta se o stanju projektov na območju občine Sevnica 
in se dogovorila za pospešitev postopkov, ki so v pristojnosti 
direkcije in Ministrstva za promet in Ministrstva za okolje in 
prostor. Pri tem gre predvsem za prostorske dokumente ume-
stitve mostu na Logu, nadvoza čez železniško progo v Šmarju 
in podvoza v dolenjem Boštanju v prostor. Za investicije, za 
katere je zagotovljen denar v letošnjem državnem proraču-
nu, pa so v teku postopki za izbor izvajalca del in se bodo lah-
ko izvedle do konca letošnjega leta. Za nekatera dela bo po-
trebno zagotoviti del sredstev tudi v prihodnjih letih. dobro 
sodelovanje občine in direkcije prinaša pozitivne spremembe 
za stanje državnih cest v občini Sevnica. 

Investicije na državni cestni 
infrastrukturi

Javni	razpisi	za	
pospeševanje	razvoja	
gospodarstva
občina Sevnica objavlja naslednje javne 
razpise iz občinskega proračuna za pospe-
ševanje razvoja gospodarstva:

Javni razpis za dodelitev sredstev za usposabljanje zapo-
slenih v podjetjih v občini Sevnica v letu 2007; 
Javni razpis za subvencioniranje odpiranja novih delovnih 
mest v občini Sevnica v letu 2007;
Javni razpis za sofinanciranje podjetniškega svetovanja za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 
2007.
Javni razpis za dodelitev sredstev za promocijo izdelkov in 
storitev malih in srednje velikih podjetij za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2007;
Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje po-
godbene obrestne mere iz občinskega proračuna za pospe-
ševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2007;

Prijavitelji oddajo prijavo najpozneje do vključno 30. 09. 
2007 na naslov: občina Sevnica, glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica. Razpisno dokumentacijo za navedene razpise dobite 
na občini Sevnica, na oddelku za gospodarske dejavnosti, 
glavni trg 19a, 8290 Sevnica in na spletnih straneh na naslo-
vu www.obcina-sevnica.si, dodatne informacije pa na tel. 
07 81 61 262 oz. 233. 

•

•

•

•

•

Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavniki drožanjske 
ulice, kjer se bodo v naslednjih letih pričele izvajati ureditve 
povezane z ureditvami ob izgradnji HE Blanca in centralne či-
stilne naprave. Narejen je projekt ureditev drožanjskega po-
toka, občina pa se zavzema, da bi vodarji potok urediti tudi 
izven vplivnega območja elektrarne. Upamo, da bo kljub pri-
tožbam na državno revizijsko komisijo kmalu končan tudi po-
stopek izbora izvajalca za projektiranje in izgradnjo central-
ne čistilne naprave, da bo določena trasa kanalizacije in s tem 
povezane ostale ureditve ceste in ostalih površin, ki jih name-
ravajo krajani urediti za športne površine. Nekatere ureditve 
se bodo poskušale opraviti ob ureditvi potoka. občina bo na 
predlog krajanov predlagala še umiritev prometa v naselju s 
cestnimi ovirami. Sodelovanje s krajani bo potekalo tudi vna-
prej, saj je seznanitev z načrtovanimi posegi pomembno za 
uspešno reševanje morebitnih odprtih vprašanj.

Po dvanajstih letih, odkar se je sprožil zemeljski plaz na lokal-
ni cesti pod cerkvijo Sv. Lenarta v Zabukovju, so se v začetku 
tega meseca začela sanacijska dela. Za izvajalca del je bilo iz-
brano podjetje koStak iz krškega. Pogodbena vrednost inve-
sticije je 90.583 EUR. Zaradi zahtevnosti del, bo v času sanaci-
je občasno potrebna popolna zapora ceste, o čemer bo občina 
Sevnica sproti obveščala krajane na krajevno običajen način in 
z ureditvijo prometne signalizacije. Sanacija zemeljskega pla-
zu bo po terminskem planu zaključena konec avgusta 2007.

Infrastrukturne ureditve v 
Drožanjski ulici

Sanacija plazu v Zabukovju

Na vodovodni sistem Primož se je priključilo tudi naselje 
orle. ob tej priložnosti so krajani in kS Primož pripravili pri-
ložnostno otvoritev novega vodovodnega sistema orle, kjer 
je krajanom o nadaljnjih načrtih širitve spregovoril tudi žu-
pan Kristijan Janc. 

Otvoritev vodovodnega 
sistema	Orle

Otvoritev vodovodnega sistema Orle (foto: V. Zupančič)

Plovba	po	reki	Savi
občina Sevnica je besedilo 
odloka o določitvi plovbnega 
režima na akumulaciji HE Bo-
štanj uskladila z vsemi sogla-

sodajalci. odlok bo najprej 
obravnaval odbor za varstvo 
in urejanje okolja, občinski 
svet pa na julijski seji. Vzpo-
redno potekajo usklajevanja 
s posameznimi soglasodajal-
ci v postopku priprave vladne 
uredbe za določitev območja 
na akumulaciji HE Boštanj, 
kjer bi bila možna tudi plov-
ba na motorna plovila. Na 
temo plovbe po reki Savi so 
se v prostorih občine Sevni-

ca sestali podžupan Srečko 
Ocvirk ter Roman Strlekar iz 
občinske uprave in predstav-
niki Holdinga Slovenskih elek-

trarn d.o.o. Silvester Jeršič 
in Nataša Jakoš ter direkto-
rica javnega podjetja Infra 
d.o.o. Ana Gračner. Pogo-
varjali so se o predlogu smer-
nic in pogojev Holdinga Slo-
venske elektrarne d.o.o. kot 
upravljalca HE Boštanj glede 
ureditve motorne plovbe, iz-
postavili pa so tudi vprašanje 
zagotavljanja varnosti plov-
be in možnih rešitev. tako bo 
potrebno pridobiti strokov-

no mnenje, do katerega pre-
toka je še možna varna plov-
ba, opredeliti število plovil 
in njihove tehnične lastno-
sti, s Savskimi elektrarnami 
Ljubljana d.o.o. dogovoriti 
ustrezen način izpustov plav-
ja iz HE Vrhovo, ki ne bo ogro-
žal varne plovbe, ter skupno 
dogovoriti način komunicira-
nja upravljalca HE Boštanj 
in akumulacijskega jezera 
ter upravljalca pristanišča 
in plovbnega območja. Prav 
tako je bilo dogovorjeno sku-
pno sodelovanje pri projekti-
ranju pristanišča. V prostorih 
Zavoda kŠtM Sevnica pa se 
je sestala tudi projektna sku-
pina za ureditev pristana in 
čolnišča na orehovem. Na se-
stanku so se predstavniki ob-
čine Sevnica, Zavoda kŠtM, 
Ribiške družine Sevnica ter 
krajevnih skupnosti Boštanj 
in Sevnica seznanili s končno 
verzijo idejne študije uredi-
tve pristana in čolnišča ore-
hovo, ki jo je pripravil Da-
vid Tušar, ter z aktivnostmi 
občine Sevnica v smeri spre-
jemanja odloka o določitvi 
plovbnega režima ter vladne 
uredbe za motorno plovbo. 

Območje pristanišča na Orehovem (foto: D. Tušar)

občina Sevnica je pridobila 
dve idejni zasnovi izgradnje 
oŠ tržišče na lokaciji sedanje-
ga montažnega objekta. Pred-
stavniki osnovne šole tržišče, 
krajevne skupnosti tržišče in 
občine Sevnica so skupaj pre-
gledali oba idejna projekta. 
Bili so enotnega mnenja, da je 
bolj sprejemljiv projekt, ka-
terega izdelovalec je Region 
Projektivni biro d.o.o. iz Bre-
žic. Izbrani projekt predvide-
va izgradnjo šole s telovadni-
co s skupno 2.800 m2 površin, 
vrednost gradbenih, obrtni-
ških in instalacijskih del pa je 
ocenjena na 2,8 mio EUR. Z 
izbranim projektom bo občina 
Sevnica kandidirala na razpisu 
Ministrstva za šolstvo in šport 
za pridobitev sredstev sofi-
nanciranja investicije. 

gradbeni odbor za obnovo po-
družnične šole Studenec, od-
prtje vrtca in izgradnjo telo-
vadnice ter kS Studenec sta 
podala pisni predlog občini 
Sevnica, da bi imel projekt iz-
gradnje vrtca prednost pred 
izgradnjo telovadnice. Idejna 
zasnova, ki jo je v preteklem 
mesecu izdelal Region Projek-
tivni biro iz Brežic, namreč 
predvideva izgradnjo obeh 
objektov skupaj.

Investicije	na	
področju šolstva 
v Tržišču in na 
Studencu

Predstavniki občine Sevnica so 
se s predstavniki avtobusnega 
podjetja Izletnik pogovarjali o 
stanju javnih prevozov v obči-
ni Sevnica ter o možnostih in 
pogojih vzpostavitve javne-
ga prevoza s kraji v Posavju, 
kjer imajo sedež srednje šole. 
Podjetje bo pripravilo pregled 
stanja in možnosti širitve de-
javnosti avtobusnih prevozov 
v občini in v Posavju.

Pobuda za 
vzpostavitev	
avtobusnih 
prevozov	s	kraji	v	
Posavju

občina Sevnica in Visoka šola za dizajn sta v prostorih kul-
turne dvorane v Sevnici organizirali predstavitev namere 
Visoke šole za dizajn, da v Sevnici vzpostavi oddelek za štu-
dije dizajna »Šola za notranjo opremo«. dekanja Nada Ma-
tičič je predstavila Inštitut za dizajn, ki skrbi za prodor 
in uveljavljanje domačih inovativnih oblikovalskih produk-
tov. Visoka šola za dizajn je s prvim junijem 2007 postala 
aktivna članica Slovenskega gospodarskega in raziskovalne-
ga združenja v Bruslju in želi na našem območju pridobi-
ti nove partnerje za prijave na razpise evropskih struktur-
nih skladov. 

V Sevnici je predviden študij 
dizajna

Taxi	v	Sevnici
Vse občanke in občane obveščamo, da podjetje Snupi v 
Sevnici, od 4. junija 2007, izvaja taxi prevoze. dosegljivi 
so na telefon 041 20 20 95.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike 
Slovenije je v kranju organiziral 16. državno zaključno tek-
movanje »kaJ VEŠ o PRoMEtU« za učence osnovnih in sre-
dnjih šol. občino Sevnica je zastopal zmagovalec občinske-
ga tekmovanja Tadej Strojanšek iz oŠ Blanca, ki je izmed 
68 tekmovalcev iz celotne Slovenije zasedel odlično 11. 
mesto in hkrati najboljše mesto izmed vseh udeležencev 
iz posavskih občin. Hkrati pa je bil tadej med petnajstimi 
najboljšimi, ki so prejeli diplome. omenjeni uspeh potrju-
je, da je znanje učencev o prometu iz osnovnih šol v obči-
ni Sevnica na visoki ravni, kar dokazuje tudi dejstvo, da je 
šest tekmovalcev na občinskem tekmovanju opravilo teore-
tični preizkus brez napake, prav tako pa so odlično opravili 
tudi spretnostno vožnjo na poligonu in na cesti.

Uspeh tekmovalca iz 
OŠ Blanca na državnem 
prvenstvu »Kaj veš o 
prometu«

Eko tržnica v Novem mestu

Zeleni avtomobil (foto: V. Kuzmički)
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PosIP	–	Posavje	izziv	
in priložnost

Tretje mesto PosIPovega natečaja 2006/2007 sta zasedli Sanja Berend in Katja Malus s projektom Hotel 
za male živali - Lina.

Razmišljanje o PosIPu ter 
ideji…

Najina ideja, s katero sva ok-
tobra 2006 pristopili k Po-
sIP-u in v času do aprila 2007 
izdelali poslovni načrt, je ho-
tel za male živali Lina. Za Po-
sIP sva se odločili po predsta-
vitvi Polone Häring, ki nam 
je le-tega predstavila na iz-
jemno pristopen, spontan in 
zanimiv način. Ponujenega 
nama je bilo obilo znanja in 
izkušenj, kar se je s časoma 
izkazalo tudi v praktičnem 
delu, kjer sva si pridobili ve-
liko novega znanja na podro-
čju podjetništva in tudi izku-
šenj pri izdelavi poslovnega 
načrta, s katerim sva se letos 
prvič in popolnoma samostoj-
no ukvarjali. Potemtakem 
lahko PosIP samo pohvaliva, 
saj naju kot takšen ni nikoli 
razočaral. Vselej, ko sva po-
trebovali pomoč ali posveto-
vanje okoli načrta sva ju do-
bili. Polona, s katero sva bili 
neprestano v stiku, od okto-
bra naprej je bila vedno do-
segljiva, dostopna in z njo 
sva izgradili poseben, na nek 
način tudi prijateljski odnos. 
Celotno vzdušje pri PosIPu bi 
opredelili kot prijateljsko in 
sproščeno naravnano, brez 
kakršnih koli pritiskov ali na-
pihovanj. Seveda je zahteva-
lo tudi precej truda in časa, 
vendar brez tega ne gre na 

nobenem področju, posebej 
pa ne pri poslovnem načrtu, 
ki je kompleksna stvar in za 
dobro kakovost zahteva tudi 
popolno predanost. Poleg sa-
mega znanja, ki nam je bilo 
posredovano pri Posipu, pa 
smo se oktobra odpravili tudi 
v Benetke, torej smo spozna-
li nekaj novega tudi iz druge-
ga vidika. Posip bi priporočili 
vsakemu in pogosto, ko naju 
mladi vprašajo kaj to je, 
jim pojasniva in jim le-tega 
predstaviva v popolnoma po-
zitivni luči, ker takšen de-
jansko tudi je in je ena red-
kih organizacij, ki deluje na 
področju Posavja, ki se ti po-
nudi sama, odpre možnosti 
in od tebe ne zahteva niče-
sar drugega kot zgolj ambici-
oznost, interes in voljo. 

Skozi izdelavo poslovnega 
načrta pa sva se tudi resnič-
no našli v vlogi podjetnic, 

saj je podje-
tje, hotel za 
male živali 
Lina, za kate-
rega sva načrt 
izdelovali, ti-
sto, kar imava 
radi, kar naju 
neizmerno ve-
seli in ustvar-
ja srečne, pri 
čemer pa lah-
ko ustvariva 
tudi dobiček in 

tako poveževa koristno z do-
brim, kar je najin moto, ka-
terega sva predstavili tudi v 
načrtu. Pred tem nisva re-
sno razmišljali o čem takem, 
s časoma pa sva idejo izre-

dno vzljubili, saj imava živali 
zelo radi, obe imava tudi do-
ber občutek z njimi, izkušnje 
že od malih nog in bi nama 
takšno delo predstavljalo ve-
selje in vsako jutro, ko bi se 
zbudili z mislijo, da greva na 
delo, nasmešek na obrazu in 
ne glavobol.
Ideja je ravno pravšnja za 
naju in misliva, da bi se v 
njej razvili popolnoma in vlo-
žili celotni osebnosti, čustva 
in ljubezen v posel, najine 
najzvestejše stranke – živali, 
pa bi to čutili in nama vseka-
kor tudi vzajemno vračale.

za PosIP Sanja Berend in 
Katja Malus, dijakinji 3. 

letnika Gimnazije Brežice 

Sanja Berend in Katja Malus

Prostor za objavo treh člankov o PosIPu je odstopila Občina Brežice.

V začetku leta 2006 se je spro-
žil zemeljski plaz pod stano-
vanjskim objektom Lekič, ki 
ogroža objekt nad njim in pro-
met na lokalni cesti Bušeča 
vas - Poštena vas. Za navede-
ni plaz je bil izdelan Projekt 
za izvedbo, ki je bil tudi potr-
jen na Ministrstvu za okolje in 
prostor. V začetku leta je Vla-
da RS sprejela načrt nujnih in-
terventnih sanacijskih ukre-
pov na določenih zemeljskih 
plazovih, ki so bili evidenti-
rani v letu 2006. Med temi je 
bil potrjen tudi prej omenjeni 
plaz Lekič. Sanacija se bo pri-

Začetek sanacije plazu Lekič v Bušeči vasi

Plaz Lekič ob lokalni cesti Bušeča vas - Poštena vas

Vračanje vlaganj v 
telekomunikacijsko omrežje
na območju občine Brežice

Župan občine Brežice Ivan Molan se je sku-
paj z vodjo oddelka za gospodarske javne 
službe in gospodarske zadeve 1.6. 2007 sestal z Marijo Oslonik 
Šenica, državno pravobranilko na zunanjem oddelku Novo me-
sto, ki se ukvarja z zahtevkom za vračilo vlaganj v telekomuni-
kacijsko omrežje na območju občine Brežice. Zahtevke, ki so 
bili vloženi na območju občine Brežice, bo državno pravobra-
nilstvo v naslednjih mesecih obravnavalo in občino pozvalo na 
morebitne dopolnitve vlog. državna pravobranilka osolnik Še-
nica je pojasnila potek postopka ter izrazila pripravljenost na 
pomoč pri dopolnjevanju vlog za posamezne zaključene eno-
te. Večina vlog na območju občine Brežice bo obravnavana do 
konca leta 2007 in bo skupaj z dopolnitvami tudi izhodišče za 
dogovor o poravnavi. Po doseženi poravnavi je mogoče priča-
kovati prva izplačila, vendar ne pred kocem leta 2007. Župan 
občine Brežice pa se je skupaj z občinsko upravo zavezal, da 
bodo pripravljene čimbolj realne dopolnitve vlog. Zavzel se bo 
za dosego ugodne poravnave za svoje občane, ki so pred dese-
tletji vlagali v telekomunikacijsko omrežje finančno, z materi-
alom in svojim lastnim delom. 

Oddelek za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve

čela 11.6.2007. Rok za izved-
bo del je 31.07.2007. Vrednost 
investicije je 57.066 EUR. od 
tega Ministrstvo za okolje in 
prostor prispeva 33.252 EUR, 
ostalo pa občina Brežice. Sa-
nacija je razdeljena na dva 
dela, in sicer v prvem delu gre 
za nadvišanje in utrditev ob-
stoječega podpornega zidu, v 
drugem delu pa za izgradnjo 
novega podpornega zidu.
Sanacija bi bila izvedena že v 
preteklem letu, vendar se je 
zaradi pritožbe krajana, da 
gre za nerealno vrednost sa-
nacije, zavlekla do danes. V 

samem postopku recenzije 
projekta se je pokazalo, da je 

bila pritožba krajana neupra-
vičena.
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BREŽICE - V petek, 11. maja, smo se dijakinje Ekonomske in 
trgovske šole Brežice v Murski Soboti udeležile 4. tekmova-
nja turistične zveze Slovenije »Več znanja za več turizma«. 
Mateja Jankovič, Inida Sinančević, Maja Štefanič, Katja 
Molan, Katja Bogovčič in Mateja Smukovič smo s pomo-
čjo mentorice Elene Mlakar napisale poslovni načrt z naslo-

vom družinski hotel z večerjo v postelji. Menimo, da v na-
šem okolju primanjkuje tovrstne ponudbe in da bi se morali 
turistom bolj individualno posvetiti. S tem hotelom bi pope-
strili turistično ponudbo Brežic v smislu kulturnega in kuli-
naričnega turizma. ob prijetni družbi in sončnem vremenu z 
veliko vetra smo naš načrt uspešno predstavile, saj smo pre-
jele srebrno priznanje.  Dijakinje 4. De

»Več znanja za več turizma«

kRŠko – V torek, 22. maja, so v krškem Mladinskem centru 
odprli evropsko informacijsko mrežo Europe direct. V Slove-
niji je to osma točka po vrsti, ki bo skrbela, da bodo lokal-
ni prebivalci čim bolj seznanjeni z najrazličnejšimi informa-
cijami o delovanju Evropske unije, o evropski zakonodaji, 
programih in politikah članic EU, obenem pa bo nudila mo-
žnost, da bodo na institucije EU naslavljali razna vprašanja, 
komentarje in mnenja. Častna gostja, vodja Predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji, je bila Mihela Zupančič. ta 
je ob želji, da bi točka uspešno delovala in bi v čim večjem 
številu koristili najrazličnejše brezplačne storitve še pouda-

rila, kako zelo pomembno se je ukvarjati z mladimi in jih 
evropsko osvestiti. kot predstavnica krške občinske upra-
ve se je otvoritve udeležila Alenka Černelič Krošelj, ki je 
poudarila, da je krška občina Mladinski center ustanovila z 
namenom, da med sabo povezuje najrazličnejše generaci-
je ter le tem omogoča spoznavati čim več novega. V kultur-
nem programu so nastopili učenci krške glasbene šole, nato 
je sledila še okrogla miza na temo Evropska zavest med mla-
dimi, ki jo je vodila Doroteja Stopar.  

M. Kalčič M.

Informacijska točka Europe 
Direct

Robert Ostrelič, Mihela Zupančič, Doroteja Stopar, 
Antonija Glas Smodič so odstirali niti na temo Evropska 
zavest med mladimi.

BREŽICE - Šolsko leto se bliža koncu. to je čas, ko opravimo ana-
lizo dogodkov v iztekajočem se šolskem letu. dijaki gimnazije 
Brežice so pod vodstvom mentoric Mirne Malus, Nade Mandić, 
in Mateje Strnad Zorec aktivno sodelovali v projektu armalov 
sklad. Sklad je dolgoročna sponzorska akcija, ki temelji na vse 
bolj resnih opozorilih o kvaliteti pitne vode in skrbi za zdravje 
otrok. Za sodelovanje v projektu smo se odločili predvsem zara-
di boljšega osveščanja o pomenu kvalitetne pitne vode ter kva-
litetnejšega življenja naših dijakov. V ta namen so dijaki tretjih 
letnikov pri pouku Študij okolja pripravili različne raziskoval-
ne naloge v povezavi z vodo, na šoli pa so potekale tudi dru-
ge aktivnosti na to temo (literarni, likovni natečaji). Zahvalju-

joč ustanovitelju armalovega sklada, to je Mariborski livarni, 
imamo na gimnaziji Brežice možnost uživanja kvalitetne pitne 
vode. V zgornji avli je nameščen sistem čiščenja vode Vivaqua. 
to sta podpultna filtra, ki iz vode odstranjujeta strupe in ne-
varne snovi, kot so nitrati, nitriti, bakterije, klor, biološke pri-
mesi ter ostale v vodi nezaželene snovi. tako prečiščena voda 
je najboljše nadomestilo nezdravim pijačam, ki jih vsakodnev-
no uživamo. Naši dijaki so pobudo o večji uporabi te pitne vode 
sprejeli z navdušenjem in veseli smo, da je opaziti čedalje več 
dijakov, ki so sladke pijače nadomestili s svežo vodo. Naše delo 
skozi vse šolsko leto smo v manjšem obsegu predstavili tudi ob 
dnevu voda, to je 22. 3. 2007, ko smo se v Mariboru srečali vsi 
sodelujoči v letošnjem projektu. to je bilo mednarodno sreča-
nje učencev, dijakov ter njihovih mentorjev s pobudniki in spon-
zorji akcije. Pod Pohorjem smo se predstavili s stojnico, ki je 
bila izbrana za »naj stojnico«. 
Naše delo s tem še ni končano, saj se zavedamo, da je čista pi-
tna voda pravi zaklad. Zavedati se moramo, da je voda vir ži-
vljenja. Z varčevanjem vode, ohranjanjem čistega okolja bomo 
doprinesli vsaj majhen kamen v mozaik na poti do čiste vode. 
Pomagajte nam tudi vi - za čisto vodo za vse dni!

Mateja Strnad Zorec, prof.

Sodelovanje v projektu 
Armalov sklad

Naši dijaki pred stojnico v Mariboru

BREStaNICa – Bogato Levstikovo umetniško besedo so ob njego-
vi 120-letnici smrti obeležili brestaniški kulturniki v literarno glas-
benem večeru, ki so ga poimenovali Fran Levstik – umetnik s krpa-
nom v srcu. Prireditev je potekala v brestaniškem domu Svobode 
v petek, 18. maja, na njej pa so svoj umetniški prispevek pridoda-
li učenci domače osnovne šole pod vodstvom Marjane Bromše, z 

recitacijami so umetniški pridih prispevali recitatorji, dramatizira-
li so tudi kratek odlomek iz Martina krpana, tenorist Marko Žele-
znik je večer popestril z Levstikovimi uglasbenimi pesmimi, spre-
mljal ga je Janko Avsenak, na violinske strune pa je brenkal tudi 
Jakob Avsenak. 
V soboto, 19. maja, so za živahno dogajanje na gradu Rajhenburg 
poskrbeli v društvu prijateljev mladine Brestanica, ki so ob pomoči 
ZPM Slovenije, ZPM krško ter brestaniške oŠ adama Bohoriča pri-
vabili na Mavrični živ-žav otroke od blizu in daleč. Pod vodstvom 
najrazličnejših mentorjev so se najmlajši predajali športno zabav-
nim igram, plesali ob nastopu plesnih skupin, se prekucevali na na-
pihljivem trampolinu, ustvarjali v likovnih delavnicah ali prepevali 
ter poskakovali ob glasbenih ritmih Vilka Ureka.  M. Kalčič M.

Krpan v srcu in živ-žav na gradu

Brestaniški otroški živ-žav se je z mavričnimi barvami 
prelival na grajskem dvorišču.

BREŽICE -tudi letos so se dijaki gimnazije Brežice udeležili dr-
žavnega tekmovanja iz znanja kemije. dosegli so zelo viso-
ke rezultate, najboljše pa so bile dijakinje 3.c oddelka: Kla-
ra Čebular, Lučka Bibič in Aleksandra Županc. dijakinje so 
v sodelovanju s tovarno zdravil krka d. d. Novo mesto izdela-

le raziskovalno nalogo z naslovom »Vpliv priljubljenih pijač na 
učinkovitost zdravil« in jo 18. maja predstavile pred komisijo 
univerzitetnih profesorjev s Fakultete za kemijo v Ljubljani. 
Nastop dijakinj je bil tako izjemen, da jih je posebej pohva-
lil član komisije dr. Boris Šket. domov smo se vrnili s štirimi 
Preglovimi plaketami, tremi bronastimi in eno srebrno. ob tej 
priložnosti bi se posebej zahvalila mentorici v krki mag. Lidii 
Černoša za vrhunsko strokovno pomoč in udeležbo na predsta-
vitvi ter mag. Renati Bibič, ki nam je svetovala tako aktualno 
temo in nam omogočila delo v krki. Hvala ravnateljstvu gim-
nazije Brežice in vsem kolegom profesorjem za razumevanje 
in moralno podporo v času izdelave naloge. Prisrčno hvala star-
šem za udeležbo na svečani podelitvi plaket.

Mentorica: Nada Mandić, univ. dipl. kem.

Državno tekmovanje iz kemije

Navdušene dijakinje pri delu v Krkinem laboratoriju

gLoBoko - V aprilu se je v Prosvetnem domu v globokem 
odvijala že tradicionalna prireditev globoko poje. Nastopi-
li so otroci iz vrtca pri oŠ globoko, in sicer kar dve skupi-
ni naših najmlajših, Sončki in Balončki, pod vodstvom Melite 
Ogorevc. Pod vodstvom Zinke Škofca je nastopil tudi otroški 
pevski zbor oŠ globoko, ki ga je ob klavirju spremljal Vilko 
Urek, Zinka Škofca pa je prevzela pod svoje okrilje tudi mla-
dinski pevski zbor oŠ globoko. 
Na prireditvi smo gostili tudi učence in učenke otroškega pev-
skega zbora podružnične oŠ kapele pod vodstvom Pavle Bu-
netič ter ljudske pevce iz globokega, ki so se predstavili s 
tremi pesmimi iz njihovega bogatega repertoarja. tudi naša 
mlada voditelja Matic in Laura, učenca 7. razreda oŠ globo-
ko, sta s svojim sproščenim vodenjem in povezovanjem pro-
grama poskrbela za prijetno vzdušje v dvorani, ki je bila kar 
dodobra napolnjena. Za vse tiste, ki ste si prireditev ogleda-
li v živo, verjamemo, da ste se imeli v naši družbi lepo, ti-
sti pa, ki ste jo letos zamudili, pa se nam pridružite v priho-
dnjem letu.  N.Z.

Globoko	poje

kRŠko - Na oŠ Jurija dalmatina krško smo od 25. do 27. maja 
izvedli tabor za nadarjene učence v domu Čebelica v Čatežu pri 
trebnjem. Udeležilo se ga je 42 učencev od 5. do 9. razreda, ki 
so na tekmovanjih iz znanja dosegli vidnejše rezultate ali pa so 
jih zaradi večletnega uspešnega dela in prizadevnosti predla-
gali mentorji različnih interesnih dejavnostih. Stroške tabora 
so delno pokrili starši učencev, delno pa Šolski sklad šole. Hva-
la vsem, ki ste prispevali v Šolski sklad naše šole.

Popoldne ob štirih smo se zbrali pred šolo, dali vso prtljago na 
avtobus in se odpeljali proti Čatežu. Razporedili smo se v sobe, 
nato pa smo že imeli večerjo. Potem smo se zabavali v modri 
učilnici, kjer smo imeli spoznavno-zabavni večer. to je trajalo 
vse do poznih nočnih ur. Nato nekaj spanja. toda komaj smo za-
spali, smo se morali že zbuditi. Uredili smo sobe in se odpravi-
li na zajtrk. Vse do kosila smo imeli različne delavnice. Plesno, 
dramsko, likovno, glasbeno, naravoslovno in fotografsko. Po ko-
silu smo počivali, potem pa smo preživeli športno popoldne. Po-
merili smo se v lokostrelstvu in preizkusili naše moči na plezal-
ni steni. Nekaterim nam je uspelo. temu je sledila večerja. Po 
večerji smo se zbrali v modri učilnici, kjer smo imeli različne 
igre, kot so male sive celice, limbo ipd. Za tem smo imeli dis-
ko. Naslednjega dne so po zajtrku sledile predstavitve delavnic 
– vse na temo: črno-belo. Po predstavi smo imeli kosilo, potem 
pa smo odšli nazaj v krško.  Mojca S. in Tatjana Ž., 8. b

Tabor nadarjenih

PoSaVJE - Predavatelji seminarja »Evropsko državljan-
stvo«, namenjenega mladinskim organizacijam, ki ga je 
v petek, 8. junija, v hotelu Mons pripravila Nacionalna 
agencija programa Mladina, so vedno znova poudarjali, da 
mora biti (pravi) državljan evropske Unije: aktiven. aktivni 
evropski državljan naj bi se odzival na dogodke, spremem-
be, dileme v državah članicah ter kar najbolj uporabljal in 
sooblikoval orodja, institucije in informacije, ki mu jih po-
nuja institut evropskega državljanstva. Seminar je postre-
gel z zgodovinskim pregledom razvoja evropske identitete, 
s pravnimi vidiki evropskega državljanstva ter predstavi-
tvijo dejavnosti in funkcij nekaterih glavnih institucij oz. 
predstavništev, povezanih z evropsko in mladinsko temati-
ko (Urad RS za mladino, Urad vlade za komuniciranje, Pred-
stavništvo Evropske komisije v Sloveniji ter Informacijska 
pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo).

Vodje mladinskih organizacij so kasneje v debati poudar-
jali, da se nahaja ključ do močnejšega občutenja evropske 
identitete v formalnem in neformalnem izobraževanju mla-
dih. Nekateri so izrazili tudi željo, da se vzpostavi v Slove-
niji t.im. ministrstvo za mladino, ki bi celoviteje poveza-
lo interese mlajših generacij. Med odmori seminarja pa so 
se v posebnem prostoru predstavljale organizacije, ki so v 
lanskem letu s svojimi projekti zelo uspešno vpletle evrop-
sko dimenzijo v svoja okolja delovanja. Ponosni smo lahko 
tudi Posavci, saj imamo med najuspešnejšimi organizacija-
mi v Sloveniji tudi Društvo zaveznikov mehkega pristanka 
(dZMP), ki jim je lansko leto Nacionalna agencija progra-
ma Mladina odobrila okoli 108.000 evrov za paleto zanimi-
vih projektov, s katerimi so povezovali in izobraževali mla-
de tako v mednarodnih kot lokalnih dimenzijah (več o dZMP 
lahko preberete na www.kid-pina.si/dzmp).  

M.M. 

Evropsko državljanstvo in 
uspešni (mladi) Posavci

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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Turnir Veliko 
Mraševo
Športno in rekreacijsko 
društvo Veliko Mraševo 
vabi na 20. tradicionalni 
nočni turnir v malem no-
gometu, ki bo v nedeljo, 
24. junija, s pričetkom ob 
18. uri na igrišču v Veli-
kem Mraševem. Prijavni-
na 35 EUR, 1. nagrada po-
kal + 400 EUR. Prijave in 
žreb pred začetkom tur-
nirja. Lepo vabljeni!

12. SEVNIŠKI KOLESARSKI 
MARATON - Kolesarji, ki so 
sodelovali na 12. sevniškem 
kolesarskem maratonu, 
so premagovali 65 in 32 
km dolgo pot iz Sevnice 
preko Tržišča, Mokronoga, 
Škocjana in Studenca nazaj 
v Sevnico.

BoRŠt - Športno društvo Boršt je v soboto, 9. junija, pripra-
vilo 5. skoke v reko krko s tamkajšnjega mostu. V 15 stopinj 
Celzija hladno krko je z višine 8,5 metrov (na mostu so pri-
pravili še poseben oder za skakalce) pred številnimi gledalci 
skakalo 22 pogumnežev, med njimi tudi dve ženski. Med tek-
movalci so bili tako domačini in okolišani kot gostje iz vseh 

koncev Slovenije. gledalce 
so navdušili z raznovrstnimi 
skoki, tudi s saltami in skoki 
iz stoje na rokah. Žirijo sta 
najbolj prepričala Jeseniča-
na Egon Kepic in Jernej Kli-
nar, izmed Posavcev pa se je 
najbolje odrezal Vlado Ko-
tar iz Brežic, ki je bil četr-
ti, sedmi pa je bil Janez Ra-
čič z Malenc. tekmovali so 
še Goran Mohorko z Male-
ga vrha, Josef Irt s Čateža, 
Slavko Piltaver iz krške vasi, 
Miran Kuntarič in Alen Bu-
čar z Boršta ter Tomi Vilčnik 
iz Cerkelj ob krki. Prireditev 

je bila ne le zanimiv športni, pač pa tudi družabni dogodek, 
saj je obiskovalce ob bogati ponudbi jedače in pijače zaba-
val tudi narodnozabavni ansambel.  P.P. 

Skoki v vodo na Borštu

BREŽICE – Brežiški atlet Primož Kozmus je na mitingu v polj-
skem Bydgoszczu zmagal v metu kladiva z najboljšim izidom 
sezone na svetu in državnim rekordom 82,30 metra. Svojo 
najboljšo znamko (81,21 m) je tako izboljšal za več kot me-
ter. Za njim so se zvrstili Madžar Krisztian Pars (81,40), Slo-
vak Libor Charfreitag (80,87), Poljak Szymon Ziolkowski 
(80,70) in Belorus Vadim Devjatovski (80,45). kozmus tako 
dokazuje, da se po poškodbi vrača v formo iz leta 2003, ko 
je bil peti na svetovnem prvenstvu v Parizu. 
kozmus je začel z 79,13 m in prestopom v drugi seriji, na-
daljeval pa z daljavami 79,47 m, 71,72 m, 82,30 m in 81,28 
m. "tehnično še nisem izvedel popolnih metov. Imel sem ve-
liko težav in šele v peti seriji sem vrgel bolje. to je dober 
znak, vendar si želim višjo raven povprečnih izidov. Bil pa 
sem zelo vesel, ker sem bil uspešen ob koncu. Po štirih se-
rijah sem bil šele na sedmem mestu in potreboval sem met 
prek 80 metrov, ker so bili drugi tako dobri. tekmeci so bili 
po mojem petem izmetu šokirani, četudi sem sam že ne-
kaj časa pričakoval tak ali podoben dosežek," je svoj nastop 
ocenil kozmus.

Kozmus preko 82 metrov! BREŽICE – Ženski rokometni klub Europrodukt Brežice je v so-
boto, 9. junija, skupaj z Rokometnim klubom Brežice pripra-
vil dan rokometa. Še zadnjič v tej sezoni so se na domačem 
igrišču predstavile vse starostne selekcije, ki so uspešno na-
stopale v ligaških tekmovanjih: članice so bile 6. v 1.a držav-
ni ligi, kadetinje so bile 4., starejše deklice 8., mlajše de-
klice a 6. in mlajše deklice B 17. ob tem so se v klubu tudi 
poslovili od ene naših najboljših igralk Barbare Varlec, ki bo 
svojo športno pot nadaljevala v Rk krim Mercator. V klubu so 
zelo ponosni tudi na lastni projekt Šola rokometa Posavja. Va-
njo je vključenih 80 deklic in dečkov do 10. leta starosti na 
6 osnovnih šolah: artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob krki, 
globoko in dobova. 

Varlečeva odhaja v Krim

Po uspešnem začetku je-
senskega dela so bili krča-
ni po štirih zaporednih zma-
gah v prvih krogih prvenstva 
na vrhu lestvice. Sledil je prvi 
poraz v Novem mestu in nato 
na domačem parketu zmaga 
proti Rk termo iz Škofje Loke 
ter neodločen rezultat proti 
rokometašem iz Nove gorice. 
Jesenski del so zaključili na 
drugem mestu lestvice.

tudi spomladanski del so za-
čeli z zmago, ki ji je v domači 
dvorani sledil poraz z Maribor-
čani ter neodločen rezultat 
na gostovanju proti Rk gori-
šnica, ki se je okrepil z igralci 
razpadlega prvoligaškega klu-
ba Velika Nedelja. Po domači 
zmagi nad krko so bile odprte 
vse možnosti za napredova-
nje v najmočnejšo slovensko 
rokometno ligo, vendar sta 
poraza na gostovanju v Škofji 
Loki ter nepričakovan domač 

Uspešna sezona krških 
rokometašev
KRŠKO - Rokometni klub Krško je uspešno zaključil letošnje tekmovanje v 1.B državni rokometni ligi za mo-
ške. Za uvrstitvijo med najboljše klube v državi so zaostali samo za eno točko, potem ko so bili do zadnjih 
tekem v krogu najresnejših kandidatov za napredovanje. V prvo ligo sta se uvrstila RK Termo iz Škofje Loke 
in RK Nova Gorica, krški klub pa si je z RK Krka iz Novega mesta delil 3. mesto, točko za drugouvrščenim.

poraz proti Radečam krča-
ne za točko oddaljila od na-
predovanja. Rk krško je v 22 
prvenstvenih tekmah dosegel 
14 zmag, 3 neodločene izide 
ter 5 porazov. 

V letošnji sezoni je Rk krško 
zelo uspešno nastopil tudi v 
pokalnem tekmovanju. V do-
mači dvorani je po podalj-
ških premagal prvoligaša Rk 
Slovan iz Ljubljane in Rk Pre-
vent iz Slovenj gradca ter 
nato v četrtfinalu po zanimi-
vem dvoboju izpadel proti Rk 
gorenje iz Velenja.

"Veseli nas, da je klub na vseh 
področjih naredil velik korak 
naprej, kar z vse večjim obi-
skom tekem potrjujejo tudi 
številni gledalci in navija-
či. V naslednji sezoni želimo 
nadaljevati zastavljeno delo, 
zato smo dogovorili sodelova-
nje z mednarodno priznanim 

trenerjem Željkom Zovkom 
iz Zagreba. Prav tako je se-
stavljena in okrepljena član-
ska ekipa za prihodnjo sezo-
no. Veseli nas, da smo uspeli 
sestaviti perspektivno in mla-
do ekipo igralcev, ki prihajajo 
izključno iz Posavja," je pred 
naslednjo sezono optimisti-
čen predsednik kluba Boštjan 
Kozole, ki je vodenje Rk kr-
ško prevzel pred enim letom. 
ob delu s člansko ekipo želijo 
v okviru rokometne šole do-
polniti in dodatno razviti tudi 
delo z mlajšimi selekcijami 
in hkrati razvijati strokov-
ni kader v domačem okolju. 

"Naš cilj je, da se z domačimi 
igralci uvrstimo med najbolj-
še klube in med njimi dolgo-
ročno ostanemo," dodaja ko-
zole.

ob zaključku sezone krški 
klub pripravlja zanimivo pri-
jateljsko srečanje z Rk gore-
nje, ki bo v naslednji sezoni 
zopet nastopil v evroligi. Po 
tekmi pred dvorano ob za-
ključku sezone pripravljajo 
druženje igralcev, navijačev 
in vseh ljubiteljev rokometa. 

N.Č.

RK Krško – RK Gorenje
petek, 15.6. ob 19.00 uri 

v športni dvorani SŠC Krško

Po tekmi vljudno vabljeni na druženje ob za-
ključku sezone pred dvorano.

Vstopnine ni!

20-letni Parižan Dasnieres 
De Veigy je v finalu, ki ga je 
v lepem in sončnem vreme-

nu spremljalo kar lepo števi-
lo gledalcev, v uri in 45 minu-
tah dokaj gladko z 2:0 v nizih 
premagal dve leti starejšega 
Slovenca Roka Jarca. Jarc ni 
uspel najti recepta za borbe-
no igro Francoza, poleg tega 
mu ni šlo pri njegovem naj-
močnejšem orožju – servisu, 

Krško	Open	2007	osvojil	Francoz
KRŠKO - Naslov prvaka prvega mednarodnega turnirja serije ITF Futures Krško Open je osvojil Francoz Jo-
nathan Dasnieres De Veigy, ki je v finalu premagal Ljubljančana Roka Jarca. Turnir dvojic sta dobila Lju-
bljančana Luka Ocvirk in Aleš Švigelj. Turnir je organizatorjem kljub težavam z vremenom lepo uspel, 
zato se že nadejajo ponovne organizacije prihodnje.

tako da je prvi naslov krško 
open odšel v Francijo. dasni-
eres je v četrtfinalu po te-
snem dvoboju izločil tudi pr-
vega nosilca in najboljšega 
slovenskega tenisača Grego 
Žemljo. 
Nagrade finalistoma so po-
delili predsednik teniškega 
kluba krško Robert Ostre-
lič, podžupanja občine krško 
Ana Somrak, direktor teniške 
zveze Slovenije Matjaž Poga-
čar in direktor turnirja krško 
open 2007 Želimir Pavlović.
V teniškem klubu krško so s 
potekom in izvedbo turnir-
ja zadovoljni, še posebej, 
ker jim je turnir uspelo pri-
praviti v pičlih 16 dneh. Po-
želi so tudi pohvale tenisačev 
in sodnikov, zato pričakujejo, 
da se bodo teniški upi, kate-
rim je serija ItF Futures na-
menjena, v krškem ponov-
no zbrali in pomerili čez leto 
dni. 

P. Pavlovič
Foto: TK Krško

Finalista Krško Open 2007

Podelitev pokalov in nagrad finalistoma

Kot pobiralci žogic so se izkazali mladi člani TK Krško.

kRŠko - Na speedway dirki za Zlati znak občine krško in Po-
kal Franca Babiča so nastopili vozniki iz 11 držav, med kate-
rimi je bilo precej mladih in večini dokaj nepoznanih tek-
movalcev. Svoj prvi Zlati znak občine krško je osvojil Poljak 
Sebastian Ulamek, drugi je bil Matej Ferjan, tretji pa do-

mačin Izak Šantej (zmagovalec te dirke leta 2004). osem 
najboljših voznikov Zlatega znaka se je pomerilo v doda-
tnih dveh polfinalnih in finalni vožnji za Pokal Franca Babi-
ča, „očeta“ speedwaya v krškem. to lovoriko je osvojil Ma-
tej Ferjan. tudi tokrat je organizatorjem šlo na roko vreme, 
obisk pa je bil še kar dober. to je bila že 205. dirka v krškem 
in hkrati 24. tradicionalna dirka za Zlati znak. dogodek so 
popestrili tudi nastopi padalcev, motoristov in godbenikov.

Zlati	znak	na	Poljsko

Prizor z velikega finala – Ferjan pred Ulamkom (foto P. 
Prašnički)

kRŠko – V sredo zjutraj, 13. junija, so se kolesarji Športno 
turističnega društva Balanca krško Adam Molan, Peter Gor-
jan, Dušan Resnik, Aljoša Preskar in Miloš Kukovičič že 
sedmo leto zapored ob krškem občinskem prazniku podali 

na kolesarski maraton. V treh dneh nameravajo do avstrij-
skega dunaja prevoziti okoli 500 km, s spremljevalnim vozi-
lom pa jih bo spremljal Tomaž Petan. Preden so začeli vrte-
ti pedala, jim je srečno pot poleg družinskih članov zaželel 
tudi krški župan Franc Bogovič.  B. M.

7. kolesarski maraton Balance

SEVNICa – Sevniški atlet Borut Veber je minuli vikend na 
atletskem pokalu Slovenije v Celju dosegel dvojno zmago. 
V soboto je zmagal na 1500 m, v nedeljo pa še na 800 m. 
Alenka Radej je bila na 1500 m šesta, Maja Teraž pa na 
3000 m z zaprekami četrta. 

Dve zmagi Vebra       
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geslo križanke pošljite do četrtka 5.7.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 krško s pripisom »kRIŽaNka«. Med reševalci s pravilnimi 
rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., šola tujih jezikov, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto.

Nagrajenci 10/07 številke:
Jelka Šetinc, Sela 8a, 8257 dobova
Julijana križnik, NHM 8, 8290 Sevnica
Marija Serne, Sejmiška 13, 8273 Leskovec

1.
2.
3.

Geslo 10/2007 številke: 
JEZIKI VAM ODKRIJEJO 
SVET

Nagrade:
nagrada: bon v vrednosti 20 € 
nagrada: kozmetična torbica z 
denarnico Yurena
nagrada: denarnica Yurena

1.
2.

3.

ISKANJE ZAPOSLITVE – IZBIRA PRAVE POTI 
Iskanje dela, vsakodnevno prebiranje oglasov, neuspešni razgovori, 
občutek nemoči, celo brezizhodnosti… ste se prepoznali? Ne glede na 
situacijo se moramo zavedati, da bo doseganje zastavljenega cilja od 
nas terjalo veliko energije, angažiranosti, mreženja, časa, predvsem 
pa trdega dela. Lahko pa je to tudi čas, ko se odločimo poiskati nasvet 
in pomoč pri strokovnjakih s področja trga dela in delovne sile. Ena ta-
kih možnosti je adecco!
KAJ JE ADECCO
adecco je podjetje, ki je vodilno v svetu na področju upravljanja s člo-
veškimi viri. V Sloveniji so prisotni od leta 2000. Povprečno zagotavlja-
jo delo nekje okoli 2500 ljudem, delovno silo okoli 350 slovenskim in 
tujim podjetjem ter nudijo dnevno veliko prostih delovnih mest. 
KAJ PONUJA ADECCO
adecco iskalcem zaposlitve nudi brezplačen vpis v bazo iskalcev zapo-
slitve in obveščanje o možnostih zaposlitve; preko njih lahko spoznate 
različna poslovna okolja, nadgradite svoja znanja in si pridobite nove 
delovne izkušnje. Poleg iskanja primerne zaposlitve vam nudijo tudi 
svetovanje, izobraževanje, načrtovanje kariere, usmerjanje… 
POSTOPEK ZAPOSLOVANJA
V poslovalnici se dogovorite za termin vpisa v bazo iskalcev zaposlitve. 
Na razgovoru se boste skupaj s svetovalcem, glede na vaša znanja, 
potrebe, izkušnje in želje, dogovorili o možnostih ustrezne redne ali 
začasne zaposlitve. »ko najdemo primerno prosto delovno mesto za 
kandidata, mu delovno mesto podrobno predstavimo in kandidata mo-
rebiti napotimo tudi na razgovor k našemu naročniku. V kolikor je bil 
tudi tam uspešen, je zaposlitev njegova,« pripoveduje Nataša Bibič, 
Svetovalka za kadre iz adecca v Novem mestu, ki se ukvarja predvsem 
z zaposlovanjem v Posavju, in je hkrati tudi on-site manager za zelo 
uspešno posavsko podjetje. Podjetja poiščejo pomoč adecca, ko ima-
jo prosto delovno mesto, in želijo, da agencija zanje najde primerne 
kandidate, in kadar potrebujejo sodelavce za uresničevanje dodatnih 
nalog, sezonsko delo, nadomeščanje odsotnega osebja… »Pomembno 
je, da iskalci vedo, da niso dolžni sprejeti ponujenega delovnega me-
sta, če jim le-to ne ustreza. Vsak si sam izbira delovno mesto, ki je 
zanj najprimernejše,« še dodaja Nataša Bibič. 
PREDNOSTI ZAPOSLENIH V ADECCU
Zaposleni v adeccu prejemajo redno plačilo, urejeno imajo osnovno 
zdravstveno ter pokojninsko zavarovanje in zaposleni v poslovalnici 
so jim na voljo vsak delovni dan v tednu od 8. do 18. ure. V primeru 
prenehanja potrebe pri uporabniku kandidata poskušajo napotiti na 
delo k drugemu uporabniku. Potrebno je poudariti, da »adecco svojim 

zaposlenim in iskalcem zaposlitve ne raču-
na nobenih stroškov storitev ter v nobenem 
primeru svojim zaposlenim ničesar ne trga 
od plače. delavec plačo prejme tudi, če na-
ročnik svoje storitve ne plača,« še pove Na-
taša Bibič.

ZAKAJ VSE VEČ KRITIK NA RAČUN NEPRAVILNEGA POSLOVANJA 
AGENCIJ
agencije so se v zadnjem času znašle na prepihu interesov delavcev, 
sindikatov, delodajalcev in države. očitki padajo na račun nepravilne-
ga poslovanja, predvsem pa, da so delavci zaposleni v adeccu v ne-
enakopravnem položaju v primerjavi z delavci zaposlenimi neposre-
dno v podjetju glede višine zneska plač, nadomestil, stroškov prevoza 
in malice. 
ADECCO SPOŠTUJE ZAKONODAJO
agencija podatke o osnovni plači pridobi od podjetja, kamor bo svoje-
ga delavca napotila, torej tu ne moremo govoriti o neenakopravnosti. 
Sem pa ne spadajo stroški v zvezi z delom, ki so določeni v kolektivnih 
pogodbah za posamezne branže. delavci adecca spadajo pod kolektiv-
no pogodbo, ki zavezuje agencijo in ne uporabnika. dejansko se odvi-
ja vse v okviru zakonodaje, adecco le-te ne krši, kar potrjujejo pogo-
sti inšpekcijski nadzori. 
KAKO DO ADECCA IN ZAPOSLITVE
Preprosto obiščete Posavju najbližjo adecco poslovalnico v No-
vem mestu na kandijski cesti 51 ali pokličete na telefonsko šte-
vilko 051-391-176 ali 07/391-77-20. Več na www.adecco.si.

NE POZABITE

Sodelovanje z agenci-
jo je lahko odločilen 
korak pri iskanju za-
poslitve, ki jo želite.

Svetovalka za kadre poslovalnice 
adecco v Novem mestu in on-site 
manager v Posavju Nataša Bibič

THE FOOL COOL ORCHESTRA 
NA POLETNI TURNEJI Z VLATKOM STEFANOVSKIM

Po uspešni novembrski 2006 turneji se orkester, ki ga je ustanovil in ga vodi Izidor Leitinger, 
pripravlja na nov sklop koncertov. konec junija in v začetku julija bo 22- članski the Fool Cool 
orchestra nastopil v številnih slovenskih krajih, posebnost tokratne turneje pa je sodelovanje 
bržčas najslavnejšega kitarista Balkana in ambasadorja balkan fusiona, Vlatka Stefanovskega. 
ob njem bo kot solist na turneji nastopil tudi dobri znanec slovenskega občinstva, italijanski 
harmonikar, stalni gost milanske Scale Simone Zanchini. 

orkester se bo na tokratni turneji ponovno predstavil z obsežno kompozicijo, Leitingerjevo 
stvaritvijo Suita Quasi Balkanika. delo, ki je bilo prvič izvedeno leta 2006, bo tokrat dobilo 
nov značaj, zlasti po zaslugi Vlatka Stefanovskega, ki se bo orkestru v tej vlogi pridružil prvič. 
Skladbo, ki sodi po svojem obsegu med simfonije, je navdahnil glasbeni svet Balkana in orien-
ta, njen avtor pa bo na tokratni turneji z zasedbo, s katero ga veže večletno sodelovanje, razi-
skoval njena najgloblja in najsubtilnejša sporočila. Poslušalstvu, ki ga vznemirjajo svetovi dru-
gačnih ritmov in navdušuje ubranost večjih sestavov, se torej v vročici poletja obeta zanimivo 
doživetje – potapljanje v svet Balkana in orienta z the Fool Cool orchestra ter solistoma Vlat-
kom Stefanovskim in Simonejem Zanchinijem.

1.7.   Kulturni dom Krško, 21:00 
Predprodaja, prodaja in rezervacije vstopnic v kulturnem domu krško vsak delovni dan med 
10. in 12. in med 15. in 17. uro ter uro pred prireditvijo - tel.: (07) 488 0194 – blagajna, (07) 
488 0190-info; ter predprodaja (do 29.6.) na agenciji za mlade Punkt krško, Sevnica, Brežice 
– tel. (07) 490 5480.

www.kd-krsko.si
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

OBVESTILA

S spoštovanjem smo pristopili in popestrili praznovanje prazni-
ka naše občine krško.
Učitelji in učenci so izvedli 4 samostojne projekte in sicer: 
koncert orkestralne glasbe in plesa v veliki dvorani kulturne-
ga doma, koncert naših učencev orgel v dvorani v parku, gala 
koncert kitaristov prav tako v parku in zaključni koncert naših 
solistov na vseh instrumentalnih skupinah. Na koncertu orke-
stralne glasbe in plesa smo podelili mnoga priznanja in plake-
te, ki so jih učenci prejeli na regijskih, državnih in mednaro-
dnih tekmovanjih in revijah. Z oŠ Jurija dalmatina krško smo 
že drugič organizirali skupen projekt Slikarstvo in glasba. Le-
tos so učenke in učenci nekaterih šol naše občine risali sakral-
ne objekte. Njihova čudovita dela so razstavljena v cerkvi na 
Vidmu. S krajšimi programi pa smo bili prisotni na mnogih dru-
gih prireditvah ob prazniku. Na vseh dogodkih, posvečenim ob-
činskemu prazniku, pa je bil izvajan avizo, katerega avtor je 
naš učitelj Dejan Učakar, posneli pa smo jo učitelji in učenci 
naše glasbene šole - posnel Peter Dirnbek.
trenutno rešujemo na šoli problem prevelikega vpisa in za-
nimanja za naše programe. kot veste, smo zelo omejeni z 
vpisom, zato poskušamo najti rešitev, ki bo v tem težkem 
trenutku najbolj optimalna za zainteresirane mlade glasbe-
nike in našli jo bomo. Rešitve bomo predstavili po 2. juliju, 
ko bomo na razgovor povabili vse tiste, ki so uspešno opra-
vili sprejemni preizkus, pa se ne bodo mogli vpisati v redni 
program.
Ponosni smo tudi na priznanje občine krško, ki ga je preje-
la naša dolgoletna in izjemna pedagoginja Elizabeta Križa-
nić - čestitamo!
V naslednji številki obzornika pa o uspešnem gostovanju na-
šega šolskega pihalnega orkestra na Češkem.

ravnatelj
Drago Gradišek, prof.

GLASBENA ŠOLA KRŠKO
kolodvorska 2, 8270 krško
tel.: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50
E-pošta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

FS 50QT-3
1345 €
850 €

FS 50QT
1230 €
790 €

w w w . m o t o r j i - m a c h . s i
NUDIMO VAM DEVET RAZLIČNIH MODELOV!

Serijo skuterjev s štiritaktnim motorjem 50, 125, in 150 ccm

Telefon: 040/218 217, Fax: 01/541 77 31
E-pošta: info@motorji-mach.si
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e-mail: 
knjiznica@knjiznica-krsko.si

bibliofon:
01 563 4907; 031 909 007

Zopet je tudi v knjižnici napo-
čil čas, ko police napolnimo 
predvsem z leposlovnimi deli 
nekoliko lahkotnejših vsebin. 
kot smo ljudje značajsko raz-
lični, tako je raznoliko tudi 
naše knjižno in neknjižno gra-
divo, ki prinaša številne vse-
bine in znanja. Nekateri tudi 
v poletnih mesecih prebira-
te predvsem tisto, kar je v 
času vsakodnevnih številnih 
obveznosti pobegnilo vaše-
mu zahtevnemu očesu, drugi 
raje posegate po sproščujo-
čem, humornem in zabavnem 
čtivu. otroci dajo prosto pot 
domišljiji in se zapeljejo na 
čudežni preprogi v še neraz-
iskane dežele. 

Naj bo poletje čas, ko dobra 
knjiga postane pravo dožive-
tje, čas, ko lahko v miru pre-
listate aktualne časopise, po-
iščete svoj najljubši kuharski 

S knjigo v poletni čas
recept, spoznavate značilnosti 
hišnega ljubljenčka, odgovo-
rite na zvedava otroška vpra-
šanja, v glasbenem kotičku 
knjižnice prisluhnete svoji naj-
ljubši glasbeni skupini, se igra-
te s svojim nadebudnežem v 
pravljični sobi, iščete odgovo-
re na internetu, pišete v tišini 
študijske čitalnice, raziskujete 
kapucinsko knjižnico. 

kogar pa bo pot zanesla v turi-
stično naselje Bučanje pri Ne-
rezinah Počitniške skupnosti 
krško, lahko obišče tamkajšnjo 
knjižnico in si za čas oddiha iz-
posodi knjige iz zbirke Valva-
sorjeve knjižnice krško.

Vljudno vabljeni v poletnih 
mesecih v prostore Valvasor-
jeve knjižnice krško in njenih 
izposojevališč, ki bodo odprta 
po naslednjem poletnem obra-
tovalnem času:

osrednja knjižnica v krškem

Pon 8.00-18.00
tor 8.00-16.00
Sre 8.00-18.00
Čet 8.00-16.00
Pet 8.00-14.00
Sob    zaprto

Izposojevališče Videm
tor  15-18

Izposojevališče kostanjevica 
na krki  12-18

Izposojevališče Senovo
Čet 12-18 

Oddam v najem enosobno 
stanovanje na Cesti 4. juli-
ja v krškem, opremljeno, 40 
m², 200 m od železniške po-
staje. tel.: 031 396 484

Kupim hišo v okolici Sevnice, 
Loga, Rake, Hotemeža ali 
Studenca. tel.: 030 915 175

Kupim hišo, stanovanje ali 
vikend v občini krško. tel.: 
031 583 527

Kupim traktor tV 420 ali Pa-
squali 21 kM, dobro ohranje-
nega. tel.: 041 353 130

Kupim skrinje, lepe zaboje, 
manjše stare omarice in na-
rezana bukova drva. 
tel.: 041 709 516

Prodam lesen hram v do-
brem stanju, velikosti 4 x 4 
m. Cena po dogovoru. 
tel.: 040 880 749

Prodam več zazidljivih par-
cel v Brezini pri Brežicah. 
tel.: 041 528 041

Prodam parcelo 50 a, s stav-
bo, dunaj pri krškem. 
tel.: 041 799 002

Prodam pudle, čistokrvne 
mladičke iz lastne vzreje. 
tel.: 031 461 013

Prodam kozla, starega tri 
leta, srnaste pasme, brez 
rogov, cena po dogovoru. 
tel.: 07 81 42 342

Prodam odojke, težke cca. 
25 kg. tel.: 040 742 045

Prodam telico, brejo, v 9. 
mesecu, zelo dobra mleka-
rica, rjave barve, vajena 
paše. tel.: 031 417 286

Prodam dva prašiča, težka 
od 100 do 120 kg. 
tel.: 07 49 69 474INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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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  
E-pošta: 
redakcija@posavje.info 
tRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
Studio Neviodunum, krško
Trženje in promocija 
Bojana kunej  
tel.: 07 49 05 780
bojana.kunej@posavje.info

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in Sevnica, 
od 1.1.2007 za občino kosta-
njevica na krki. Rok za rezer-
vacijo oglasnega prostora v 
naslednji številki je 20. junij. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
28. junija 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO PRIREDITVAH

Četrtek, 14. 6.
ob 17.00 v dvorani v parku krško: otvoritev razstave otro-
ških likovnih del, nastalih na šoli slikanja pod mentorstvom 
Jožice Pavlin
ob 20.00 v Mestnem atriju Brežice: koncert Big banda krško

Petek, 15. 6.
ob 16.00 zbor v mestnem parku krško: pohod po poteh kr-
ških graščakov 
ob 16.00 na ribniku Brestanica: razkritje spominskega obe-
ležja ob 16. obletnici osamosvojitve Slovenije
ob 17.00 na gradu Sevnica: otroška predstava Maček Muri
ob 18.00 v parku starega mestnega jedra v krškem: osre-
dnja slovesnost ob prazniku kS mesta krško
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): fotografska razstava „Po-
gled skozi okno“
ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival – 8. del
ob 20.00 v Pišecah: koncert ŽPZ orlica in ŽPZ France Pre-
šeren iz Šibenika
ob 21.00 v klubu MC Brežice: kut gas in Link - koncert 
4you

Sobota, 16. 6.
ob 10.00 na ribniku Brestanica: državno prvenstvo v ama-
terski radiogoniometriji
ob 16.00 na vzletišču Mihalovec: 7. poletni Fašjenkov pi-
knik
ob 17.00 pri lovskem domu na trški gori: proslava ob 60-le-
tnici Zveze lovskih družin Posavja
ob 20.00 na bazenu Brestanica: Festival za mlade Šrot- dan 
d, Snowblind, Uranium pills, Splash the toilet in agrokultu-
ra
od 20.00 v klubu MC Brežice: klubski večer: rock - metal 
»najt«
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): stari stand-up mački: 
dave attell, Pablo Francisco, gabriel Iglesias in gary Valen-
tine
ob 20.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje Mateja košir-
ja „Blizu divjih nebes – Nepal“
ob 20.00 na sevniškem gradu: razstava del 9. krearta
ob 20.00 v Prosvetnem domu globoko: svečana seja ob 80-
letnici Pgd globoko 

Nedelja, 17. 6.
ob 7.00 na ribniku na Resi v krškem: ribiško tekmovanje
ob 8.40 zbor na Pišeški cesti (Parkljevec) pri informativni 
tabli: pohod turističnega društva  Bizeljsko po Vidovi poti, 
ob 10.00 sveta maša 
ob 9.00 pri kMd Lukovec: pohod po Marinkini poti
ob 9.30 v nekdanji srednji šoli na Hočevarjevem trgu v kr-
škem: mednarodni šahovski turnir
ob 11.00 na Brunku: prireditev „Prižgimo luč, ljudje!“

Ponedeljek, 18. 6.
ob 16.30 v MC krško: delavnica Eurodesk & Europe direct
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne na-

mene. Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 

primeru, da bo mali oglas daljši od 
20 besed, ga bomo skrajšali. Pridržu-
jemo si pravico spremembe vsebine 
in zavrnitve oglasa. Za resničnost in 
verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 

ob 17.00 v športni dvorani oŠ artiče: prireditev „S pesmijo 
in plesom odpotujte z nami na počitnice“

Torek, 19. 6.
ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: slavnostna prireditev 
za odličnjake osnovnih šol in glasbene šole Brežice
ob 19.00 v galeriji krško: odprtje pregledne razstave likov-
nih del članov društva likovnikov krško oko

Sreda, 20. 6.
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): španska gastronomija
ob 19.00 v Prosvetnem domu globoko: odprtje razstave del 
društva likovnikov Brežice z likovne kolonije globoko

Petek, 22. 6.
od 11.00 do 21.00 v atriju Mladinskega centra Brežice: „No 
more school fest“ 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega filma: 
Waking life (2006)

Sobota, 23. 6.
dopoldan na dvorišču gradu Brežice: Brežice moje mesto – 
nastop Romane kranjčan
od 18.00 dalje na dvorišču gradu Brežice: Brežice moje me-
sto – predstavitev osnovnih šol občine Brežice in društva 
kmetic Brežice, nastop glasbene šole Brežice, predstava 
gledališke skupine dkd Svoboda Senovo z Rebeko dremelj 
ter koncert Jana Plestenjaka in Lare Šiljevinac
ob 20.00 pred oŠ Šentjanž: pohod z lučkami in baklami do 
kresa za otroke
od 17.00 dalje v Mokronogu: 18. tradicionalna kresna noč 

Nedelja, 24. 6.
ob 14.00 pred gostilno Strniša na Jesenicah na dolenjskem: 
7. vaške igre
od 17.00 dalje na dvorišču gradu Brežice: Brežice moje me-
sto – cirkuška predstava za otroke, nastop pihalnih orke-
strov, mažuretne skupine in karate kluba Brežice, koncert 
Petra dirnbeka in skupine Vox populi ter Nuše derenda in 
Simfoničnega orkestra krško 
ob 19.30 v atriju sevniškega gradu: osrednja proslava ob 
dnevu državnosti
ob 20.00 pri lovski koči na Libni: počastitev dneva državno-
sti s kresno nočjo

Ponedeljek, 25. 6.
ob 8.00 na igrišču v tržišču: cvičkov pohod

Torek, 26. 6.
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): filmski večer ob medna-
rodnem dnevu boja proti zlorabi drog - Requiem za sanje

Sreda, 27. 6.
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): filmski večer ob dnevu 
slovenske policije: Milice
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Avtoprevoz Tolmin d.d.
Kontaktna oseba: 
direktor Radovan Taljat, 
telefon: 05 3801 082.

P R O D A M O 
Na naslovu obrežje 79, 
Jesenice na dolenjskem 
prodamo (objekt je bil 
zgrajen leta 2002) po-
slovni prostor v 3. eta-
ži, v izmeri 29,37 m² ter 
parkirišče v 1. etaži tega 
objekta, v izmeri 12,28 
m² za kupnino 43.000,00 
EUR.

‘07
petek, 22. junij

ob 2000

Nomen Enigma
D'neeb

Snowblind
Mama z Rock Otočec Fanti

VSTOP PROST!

Festival bo potekal tudi v primeru dežja!
Zemljevid do prireditve je na spletni strani. www.rockpecice.si

www.mdp.si www.drustvo-dsb.si

Prodam kravo ali visoko bre-
jo telico in krožne brane ter 
rotacijsko kosilnico SIP 165. 
tel.: 07 49 63 058

Prodam 12 m suhih, kalanih 
metrskih drv (bukev, hrast). 
Cena po dogovoru, kličite 
zvečer. tel.: 07 81 88 468 

Prodam bukova drva, metr-
ska ali nažagana, možna do-
stava. tel.: 031 650 285

Prodam bukova, kratko ža-
gana in kalana drva, za cen-
tralno ali kamin. Možnost 
dostave po Posavju. 
tel.: 041 439 908

Prodam bukova metrska 
drva. tel.: 051 818 195

Prodam kalana (suha) buko-
va drva, pakirana cca. 1,8 
m³. Cena: od 80 € do 90 €. 
tel.: 041 734 859

Prodam dvobrazni plug - Sla-
vonc 12 col in prevozni bazen 
za mleko. tel.: 07 49 68 331

Prodam dvobrazni plug, bra-
ne, hrastove plohe ter male 
pujske. tel.: 07 49 71 593

Prodam cca. 200 l kvalite-
tnega rdečega vina, menjam 
tudi za drva ali prašiča. 
tel.: 07 49 56 473

Prodam koruzo v zrnju. 
tel.: 07 49 67 135

Prodam rdeče vino - Sremič. 
tel.: 07 49 72 446

Prodam belo in rdeče vino 
ter modro frankinjo. 
tel.: 07 49 76 204

Prodam vino – cviček. 
tel.: 041 674 812

Prodam rdeče vino z Velike-
ga kamna, z analizo, odlične-
ga okusa. tel.: 031 369 196

Prodam kio Pride 1,3, letnik 
98, bele barve, registrirano 
do 16.3.2008. 
tel.: 031 768 564

Prodam Zetor 5211, l. 92, 
dobro ohranjen, samo 150 
dU, kosilnico BCS z vozičk-
om in neatestirano avto pri-
kolico. tel.: 041 552 915

Prodam stiskalnico za grozd-
je na kolo. tel.: 07 49 76 237 

Prodam Renault 5, letnik l. 
92, solidno ohranjen, regi-
striran celo leto. 
tel.: 040 274 855

Prodam Polo 1,4, letnik 
2000, 67000 km, garažiran, 
jabolčno zelene barve, troj-
na vrata, prvi lastnik. 
tel.: 040 452 482

Prodam Nexio gL, temno ze-
leno, aBS, aRB, radio, evro 
priklop, dobro ohranjeno, l. 
97. Cena: 700 € ali po dogo-
voru. tel.: 040 726 850

Prodam Mitsubishi Lancer, 
limuzina, dobro vzdrževan, 
vredno ogleda. 
tel.: 031 699 339

Prodam Mercedes C-250 td, 
avtomatik, 110 kW, 190.000 
km, antracit barve, l. 96 – 
97, reg. do 03/08, z veli-
ko dodatne opreme. Cena: 
7.200 €. tel.: 041 644 663

Prodam traktorske gume, 
komplet 4 kom. s platišči, za 
traktor goldoni st. let., di-
menzije 7,50 x 16, v dobrem 
stanju. tel.: 07 81 49 005

Prodam samohodno kosilni-
co, dolžina kose 100 cm, ita-
lijanske izdelave, ugodno. 
tel.:  051 389 362

Prodam nov agregat B&S 
quantum, moči 4 kW. tel.: 
031 415 688

Prodam mlin za koruzo, dela 
dve operaciji, s trifaznim 
motorjem. Cena po dogovo-
ru. tel.: 041 936 275

Prodam WC školjko, bide, 
bojler, pralni stroj gorenje 
in več kosov starega kmeč-
kega orodja. 
tel.: 031 497 806 

Prodam novo kolo z motor-
jem Flexer, črne barve. 
tel.: 031 789 241

Prodam Polo, 1,4 classic, 
letnik 97/12, 138.000 km, 
rdeče barve, vsa oprema ra-
zen klime, odlično ohranjen, 
servisna knjiga. 
tel.: 031 872 624

Prodam kombiniran bojler 
(drva – elektrika), rabljen 
eno sezono. Cena: 100 €. 
tel.: 031 595 485

Prodam novo diatonično 
harmoniko. Cena: 1900 €. 
tel.:  031 815 191

Prodam kompletno opremo 
za dojenčka (voziček, pre-
vijalna miza, sedež, črpalka 
avent, avtosedež, jogi, sta-
jico), vse skupaj za 300 €. 
tel.:  031 665 420

Prodam Hilti pnevmatsko vr-
talno in rušilno kladivo, gen. 
obnovljeno s 6 mes. garanci-
jo. tel.:  041 335 440

Prodam novo kuhinjo, 2,6 
m, s pultom in pomivalnim 
koritom inox. Cena: 420 €. 
Zraven podarim samostojni 
kombiniran štedilnik. 
tel.: 041 709 093

Prodam kuhinjo bukove bar-
ve (štedilnik, napa, hladil-
nik), dobro ohranjeno, dol-
go 2,90 m. 
tel.: 040 255 146

Stiki: Iščem pošteno žensko, 
staro od 60 do 65 let, za  po-
moč v gospodinjstvu. Sem 
prijazne  in dobre narave. 
tel.: 051 331 629

Stiki: preprost, iskren 39-le-
tni fant, želi spoznati dekle 
za prijateljstvo, skupni do-
pust, kasneje možna resna 
zveza. 
tel.: 051 203 816.
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Pred vrati je poletje, čas dopustov in spro-
stitve, morda za obisk kakšne izmed ponuje-
nih prireditev ali koncertov, ki jih v Posavju 
v tem času ne primanjkuje.
Primanjkuje pa obiskovalcev, saj vedno pra-
vijo, da se nič ne dogaja, ko pa se že kaj do-
gaja, jih pa ni. Tako izvajalci kot prireditelji 
in obiskovalci vedno le tarnamo. Morda pa je kaj narobe pri se-
stavi programa?

Pogled z mojega odra

V tem času je najavljenih kar nekaj prireditev in en sam bežnen 
pogled na program da hitro ugotovitev - domači izvajalci so zo-
pet pogoreli. ali organizatorji, turistični delavci res ne vedo, kaj 
delajo? Verjetno ste že kdaj bili kje na dopustu in tam doživeli 
njihovo zabavo, prav njihovo, po njihovo, po domače. Saj samo 
to, ob včasih za lase privlečenih zgodbah, pritegne goste, turi-
ste. V grčiji ste se zagotovo zabavali ob zvokih buzukija in ple-
sali sirtaki, v Španiji ste se topili ob španski glasbi, na Madžar-
skem ste ob gulašu poslušali njihove čardaše ... doma pa imamo 
razne dalmatinske kuhinje in poslušamo dalmatinske klape. Pri 
nas doma ponujamo razne tuje izvajalce, pevce in glasbenike, 
žonglerje, kuharje, kuhinje… Nič nimam proti tujim izvajalcem, 
seveda so odlični in perfektno obvladujejo našo sceno, pravza-
prav svojo. Lepo je, da jih povabimo tudi k nam, da pa imamo 

v programu izključno njih, pa ni 
v redu! Veste, organizatorji, tuj-
ci nam prodajajo svoje, mi pa s 
tem izgubljamo sebe. to je pri-
bližno tako, kot če bi vsi govo-
rili angleško, kar je izredno do-
bro, medtem pa nihče ne bi znal 
slovensko.

 Morda so za takšno stanje dosti krivi tudi mediji, predvsem do-
mači. domače glasbe, petja in folklore skoraj več ne slišimo po 
etru, ne beremo, ne vidimo na tV ekranih, ne obiskujemo nji-
hovih nastopov. domači glasbi smo dali vzdevek „goveja“, hkra-
ti pa govorimo, da ni veselice brez golice. Pa še res je! očitno 
je vse boljše kot domače. Pa ni res tako, samo ponuditi je tre-
ba v pravi domači obliki.

Naši domači glasbeniki pa gostujejo po tujini in tam že več kot 
pol stoletja prodajajo našo domačo glasbo, njihovi turistični de-
lavci pa si manejo roke ob odličnem izplenu. Slovenska narodna 
noša privablja na tisoče tujcev, 
da jih fotografirajo, da se foto-
grafirajo z glasbeniki in folklori-
sti, nam pa je vse to samoumev-
no. Če ne poznaš sebe, te tudi 
drugi ne bodo poznali. Morda pa 
ne znamo dobro obveščati ljudi 
po svetu, naj pridejo k nam, da 
se skupaj poveselimo po naše, 
po domače.

ob silni dostopnosti interneta in drugih elektronskih medijev še 
vedno tiskamo male plakate, letake in zloženke ter vse to deli-
mo med seboj in se vabimo na domačo, mestno zabavo s tujimi 
izvajalci programa. Za tujce napišite oBERkRaIN FESt, pa bodo 
pridrveli z avtobusi in naekrat se bo zgodilo to, kar ste doživeli 
na dopustu v tujih deželah. glasba je nekaj, kar nikoli ne more 
uspeti zlagano. Slovenska domača glasba sega iz domačega srca 
in je prepričala več kot pol sveta, doma pa je, tako kot je. ali 
res ne znamo doma ponuditi domačega?

Saj ni vse tako črno, kot kaže na prvi pogled, samo malo svetlo-
be je potrebno pri vsej stvari. opravičilo izjemam, ki občasno 
segajo po domačem kulturnem prostoru.

kot ste opazili, tokrat nismo predstavljali posavskih muzikantov 
in njihovih zgodb. V naslednji številki bomo spet skupaj. Morda 
pa smo nekaj postorili v razmislek vsem organizatorjem in ti-
stim, ki prispevajo denar za najem nastopajočih.

Lep pozdrav do naslednjič!

piše: 
Andrej Pinterič

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

Mestni atrij Brežice:
četrtek, 14.6.2007, ob 20. uri

BIG BAND KRŠKO
koncert swing in modernejše jazz glasbe s pevko tadejo Molan

dirigent: aleš Suša

Big band krško se je uveljavil pred leti, ko je kot amaterski big band z izredno mlado 
zasedbo glasbenikov opozoril nase z izvajanjem sodobne jazz glasbe. V standardni 
dvajsetčlanski zasedbi so do danes sodelovali vsi vidnejši posavski jazz glasbeniki. 
Po enoletni pavzi orkester spet intenzivno deluje, v letošnjem letu so med drugim 
izvedli večja koncerta z gosti HgM jazz orkestrom Zagreb in Petrom Erskineom ter 
abonmajski koncert kulturnega doma krško z gostom Primožem Grašičem. Pred 
poletnimi počitnicami, 4. julija, bo Big Band krško nastopil še na festivalu Jazz Lent v 
Mariboru. Vodja orkestra Aleš Suša je magistriral na Visoki šoli za glasbo v grazu iz jazz 
saksofona. kot saksofonist – multiinstrumentalist je že več kot desetletje prisoten na 
slovenskih in tujih glasbenih odrih. Big Band se bo na koncertu v Mestnem atriju Brežice 
predstavil z nekaj swing standardi in modernejšo glasbo za jazz orkestre avtorjev, kot 
so Maynard Ferguson, Wayne Shorter, Josef Zawinul, Michel Camilo in Matt Harris. Z 
izborom popularnih jazz standardov bo nastopila obetavna pevka Tadeja Molan. 

Ali niso prijazni domači 
obrazi ?

Na Bizeljskem so znali 
vedno dobro zapeti !

Pomagali	
Kostrevčevim 
z	Blatnega

V 9. številki Posavskega ob-
zornika smo poročali o dobro-
delni prireditvi na kmetiji Pe-
tra Špilerja na kostanjku pri 
Zdolah. ob otvoritvi razstave 
krškega slikarja Don Schwa-
ba so na avkciji prodali eno 
od slikarjevih umetnin, izku-
piček pa namenili za pomoč 
družini Kostrevc z Blatnega in 
ne iz kostanjka, kot smo po-
motoma zapisali. družina je 
lani na silvestrovo ostala brez 
strehe nad glavo, pogorelo je 
zgornje nadstropje s spalnim 
delom in streha. gospodar pa 
je bil še dodatno prizadet, 
ker ni imel sklenjenega zava-
rovanja. Škodo so s pomočjo 
omenjene donacije in števil-
nih drugih sanirali, za kar se 
družina kostrevc vsem iskreno 
zahvaljuje.  Ur.

Zahvala za pomoč
društvo aRt ŠPL je na otvoritvi likovne razstave g. Švaba 
na kmečkem turizmu Petra Špilerja v kostanjku pri Zdolah 
podarilo sliko za dobrodelne namene. Celoten izkupiček je 
bil podarjen moji družini za saniranje hiše, ki je pogorela. 
Zato se v imenu moje družine še enkrat zahvaljujem društvu 
aRt ŠPL, g. Špilerju in njegovi ženi. ob tej priložnosti bi se 
rad še posebej zahvalil: gasilskim društvom globoko, Piše-
ce, Sromlje in dečno selo, Lovski družini globoko in njenim 
članom, družinskemu podjetju aFP iz dobove, sodelavcem 
oŠ Brežice, Hpermarket Mercator Brežice in ostalih enot, 
sindikatom šole in šolstva, sindikatom Mercatorja, Rdeče-
mu križu iz Brežic, družini Cizel Marjan, Radanovič Ivan in 
vaščanom Blatnega, Cizel Martinu in vaščanom Bukovška, 
Sumrak Jankotu, Lapuh Jožetu, krajevni skupnosti Pišece, 
občini Brežice, družinam denžič iz Podgorja, prijateljem, 
lovskim prijateljem, sosedom, mejašem, Pavlič Miru, Radi-
vojevič Sašu in vsem sorodnikom, ki ste nam v teh težkih in 
stresnih trenutkih stali ob strani. Branko Kostrevc

Četrtek, 14. junij, ob 20. uri: 
BIG BAND KRŠKO
koncert swing in modernej-
še jazz glasbe s pevko tade-
jo Molan

Petek, 29. junij, ob 20. uri:
TRUBADURJI POD OBOKI
Nastopajo slovenski kantav-
torji Robert kralj, Roman Zu-
pančič, Peter dirnbek in gosti

Sobota, 30.junij, ob 10. uri:
KUD ODSKOČNA DESKA
Likovna kolonija

Nedelja, 1. julij, ob 17. uri:
KUD ODSKOČNA DESKA
otvoritev kolonije,
Lutkovna predstava

NAPOVEDUJEMO

BREŽICE - V brežiškem Me-
stnem atriju sta Zavod Me-
stni atrij in Hiša poezije na 
prvi junijski večer pripravi-
la Poetikonov lirični večer. 
Večer poezije je bil posve-
čen pesniku Josipu Murnu 
aleksandrovu in predstavi-
tvi nove številke revije za 
poezijo Poetikon (11-12). 
Poezijo so tokrat predstavili 
Cvetka Bevc, Ivan Dobnik, 
Andrej Grilc, Jure Jakob, 
Stojan Špegel in domačin-
ka iz Leskovca Stanka Hra-
stelj. Idejni začetnik revije 
Poetikon Ivan dobnik je po-
hvalil prijetno vzdušje bre-
žiškega mestnega atrija, v 
katerem so obiskovalci pri-
sluhnili božajočim pesni-

Lirični večer in polno dvorišče 
smeha

škim besedam.

Že naslednji dan, na prvo 
junijsko soboto zvečer, pa 
je blizu sto obiskovalcev z 
zanimanjem in v dobrem 
razpoloženju  spremljalo 
skoraj dveurni program pod 
naslovom Večer stand up 
komedije, ki ga je organizi-
ralo društvo študentov Bre-
žice. Priložnostni oder na 
terasi ob robu zelene Vrbi-
ne sta zasedla vse bolj uve-
ljavljena slovenska izvajal-
ca novega stila komedije 
Tin Vodopivec (po rodu iz 
krškega) in Klemen Bučan, 
katerima se je pridružil še 
gost Mladen Pahović s Pri-
morske. 

Večino kulturnih dogodkov 
in zabavnih programov, ki se 
preko poletja odvijajo v Me-
stnem atriju Brežice, si bodo 
lahko v celoti ali odlomkih 
ogledali gledalci tV krško 
v novi jesenski programski 
shemi, ki jo že pripravljajo 
v uredništvu. 

Publika v pričakovanju večera stand up komedije

Avtorji med branjem 
svojih del

Mestni	atrij	
tudi na TV

VSTOPNINE ZA PRIREDITVE V 
MESTNEM ATRIJU NI!

V okviru priprav PRogRaMa 
PRIREdItEV v Mestnem atriju 
Brežice vabimo k sodelovanju 
različne izvajalce. Programi so 
prvenstveno namenjeni spod-
bujanju ustvarjalnosti v širšem 
smislu, prijetnemu in koristne-
mu preživljanju prostega časa, 
oživljanju starega mestnega 
jedra Brežic, promociji mesta, 
občine in regije ter predstavi-
tvi (promociji) izvajalcev pro-
grama in njihove dejavnosti. 
Vstop na večino prireditev je 
brezplačen.
Pisnim ponudbam za izvedbo 
programa ali posameznih točk 
priložite kratek opis doseda-
njega dela oz. dejavnosti ter 
naslednje podatke:

naslov, ime izvajalca oz. iz-
vajalske skupine
dolžina programa (variantno 
tudi posamezne točke)
število izvajalcev in spre-
mljevalnega osebja
približno oceno potrebne 
površine in tehnike za iz-
vedbo
kakšni publiki naj bi bil pro-
gram namenjen
v katerem obdobju leta, ka-
tere dneve in ob katerem 
času predlagate vaš nastop
obvezno navedite tudi vaš 
naslov za elektronsko pošto.

PRIJAVE: 
Prijave zbiramo izključno na 
elektronski naslov: mestni.
atrij@posavje.info, po potre-
bi in glede na interes pa bomo 
program dopolnjevali tudi ka-
sneje. dodatne informacije in 
pojasnila dobite na telefonski 
številki 040 164 654. 

•

•

•

•

•

•

•

Vabilo 
k sodelovanju




