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Sandi Ritlop, vodja projekta izgradnje He Blanca in He krško, je 
povedal, da je z dinamiko gradnje He Blanca zelo zadovoljen, 
saj je vreme gradbincem naklonjeno, pa tudi vodostaj reke save 
je nizek, kar omogoča hitrejše napredovanje izgradnje tretje 
hidroelektrarne v verigi spodnjesavskih elektrarn. velika prido-
bitev pa bo tudi most – tekel bo ob energetskem objektu in bo 
povezal levi ter desni breg save (oba bregova je v preteklosti 
povezoval brod, ki se ga starejši domačini še vedno spominjajo). 
a to še ni vse! na sipini iz gramoza in mivke, v neposredni bližini 
gradbišča He Blanca, si je prostor za gnezdenje izbrala redka in 
ogrožena vrsta ptic iz družine lastovk - breguljka. ornitologi so 
mnenja, da je njeno število močno upadlo predvsem zaradi suše 

OB GRADBIŠČU HE BLANCA GNEZDIJO BREGULJKE – V četrtek, 21. junija, v popoldanskih urah, je potekal ogled gradbišča HE 
Blanca. Udeležili so se ga sevniški občinski svetniki skupaj s člani svetov KS Boštanj, Blanca, Studenec in Sevnica, pridružili pa 
so se jim tudi krajani z vplivnega območja hidroelektrarne z obeh bregov, predvsem z Blance in z Loga.

v 80. letih prejšnjega stoletja. Breguljka je aktivna podnevi in 
ponoči. Prehranjuje se večinoma z žuželkami. Je ptica selivka. 
v naše kraje prileti konec aprila ali v začetku maja in si vzdolž 
rek poišče sveže erodirane strme bregove iz mivke za gnezde-
nje. gnezdo oz. rov si ptičji par izkoplje v navpični steni iz miv-
ke in se tako zavaruje pred različnimi plenilci. Breguljka gnezdi 
v kolonijah, tudi v več tisoč parih. v gnezdu iz perja in puha se 
ponavadi izvalita dva mladiča, in sicer v času od maja do junija. 
Breguljke  skupno domovanje zapustijo s svojimi mladiči v drugi 
polovici julija - in do takrat jih tudi na gradbišču He Blanca ne 
bodo omejevali oziroma posegali v njihov življenjski prostor.

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

Planinsko društvo videm že 
vrsto let privablja na hrib 
nad krškim najrazličnejše 
generacije obiskovalcev od 

daleč in blizu. družabni do-
godek so v zadnjih letih po-
vezali tudi s praznovanjem 
dneva državnosti. 
ob slovesnem nagovoru je 
župan občine krško Franc 
Bogovič dejal, da smo slo-
venci lahko ponosni na pre-
hojeno pot v minulih šest-
najstih letih. „razvoj naše 
lepe dežele spremljajo tudi 
tisti, ki k nam prihajajo iz 
tujine in ta napredek še bolj 
opazijo. opazijo tudi to, če-
sar sami niti ne vidimo.“ 

Bogovič je tudi dejal, da 

„Tujci	bolj	opazijo	
naš	napredek!“
LIBNA – V nedeljo, 24. junija, se je na jasi pred cerkvijo svete Marjete in lo-
vskim domom odvijala prireditev Kresna noč na Libni, ki obenem ohranja 
tradicijo starega izročila, pa tudi počasti praznik dneva državnosti.

smo v krškem in v Posavju 
že večkrat pokazali, da zna-
mo stopiti skupaj in da med 
nami ni posebnih razlik. naj-

bolj simbolno se je to poka-
zalo leta 2001, ko so se na 
trgu Matije gubca pobrati-

la vsa štiri veteranska zdru-
ženja, od borcev, združenja 
sever, častnikov do rezervi-
stov in od takrat naprej tudi 
vse proslave v občini pote-
kajo enotno. ta simbolična 
gesta dokazuje, kako se mo-
ramo v kraju povezati in de-
lovati s skupnimi močmi, da 
bomo še bolj uspešni. „ko se 
sprehajam med vami, čutim 
to povezanost in vidim, da si 
zaupamo ter skupno načrtu-
jemo bodočnost,“ je zaklju-
čil krški župan, zbranim če-
stital ob prazniku državnosti 
ter jim zaželel prijeten pre-
ostanek večera. 

v imenu organizatorja je 
spregovorila tudi predsedni-
ca Planinskega društva vi-
dem Irena Lekše, kulturni 
program pa so oblikovali kr-
ški Pihalni orkester videm, 
Moški pevski zbor Brestani-
ca ter Folklorna skupina iz 
artič. Za vezno besedo je 
skrbela Petra Žarn, ki je 
prisotne povabila tudi k so-
delovanju na srečelovu ter 
na plesišče, saj so v meži-
kanje zvezd pričeli odme-
vati ritmi ansambla Čepon. 
Manjkalo ni niti jedače in pi-
jače, simbolično so prižgali 
tudi kres, ob polnoči pa je 
nebo razžaril še ognjemet. 

M. Kalčič M. 

EKSKURZIJA:

Pripadniki krške 
Civilne zaščite v 
Posočju

Od tu in tam, 
str. 21

Po zapletih z izbiro izvajalca je organizacijske niti letošnje pri-
reditve Brežice, moje mesto prevzel Zavod za podjetništvo in 
turizem. Čeprav so časovno nekoliko skrajšali program, so sku-
šali ohraniti koncept iz zadnjih let, čutiti pa je bilo, da so več 
pozornosti namenili kvaliteti programa in dali poudarek doma-
čim izvajalcem. Po sobotni matineji za otroke z znano Roma-
no Kranjčan so se v popoldanskih urah predstavile osnovne šole 
in glasbena šola Brežice, večer se je nadaljeval ob gledališki igri 
Zveze in partnerstva v izvedbi dkd svoboda senovo z Rebeko 

Dremelj. večjo množico je seveda privabil koncert Jana Pleste-
njaka in njegove gostje, Brežičanke Lare Šiljevinac. v nedeljo 
so se otroci zabavali ob predstavi mini cirkusa Buffetto, v nada-
ljevanju so sledili nastop pihalnega orkestra Loče z mažoretkami 
ter koncert Petra Dirnbeka s skupino vox populi. vrhunec prire-
ditve v izredno lepem ambientu grajskega dvorišča je gotovo po-
menil koncert simfoničnega orkestra krško in prav tako domače 
pevke Nuše Derenda.
organizatorji so se namreč zaradi nedokončane obnove glavne 
brežiške ulice odločili, da bo predvsem zaradi varnosti dogaja-
nje letos potekalo na dvorišču brežiškega gradu, saj naj bi bilo 
območje pred vhodom vanj do prireditve že urejeno. Zgodilo pa 
se je ravno obratno, zaradi odkritja t.im. južnih vrat in potreb-
nih arheoloških izkopavanj je ostal ta del ulice precej neurejen, 
medtem ko je ulica na dosedanjem prizorišču pri občinski stavbi 
prav ta konec tedna dobila dokaj urejeno podobo. to so dobro iz-
koristili drugi organizatorji, predvsem največji brežiški gostinec 
in najstarejši radijski postaji dolenjske in Posavja, ki so poskrbe-
li, da se je tradicija dobre zabave na ulici vendarle nadaljevala. 
s koncertom znane hrvaške pevke Colonie, ki je v pričakovano 
profesionalno izvedenem nastopu uspela zagreti številno in ge-
neracijsko raznoliko publiko, so ohranili tradicijo dobre zabave 
na brežiških ulicah.  S.M.

»Brežice moje mesto« – 
tokrat	na	gradu
BREŽICE – Vsakoletne junijske prireditve v občini Brežice 
so dosegle vrhunec minuli konec tedna s tokrat dvodnev-
no tradicionalno prireditvijo Brežice, moje mesto.

TRUBADURJI 
POD OBOKI
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sevniCa – ob praznovanju 16. obletnice naše države je v 
sevnici potekala tridnevna zabava pod šotorom na parkiri-
šču za HtC-jem, kjer so se zvrstila znana glasbena imena: 
Rebeka Dremelj, Nude, Tinkara Kovač, Šank rock, Vese-

le Štajerke, Karma ter Boris Novkovič. otroci so v nedeljo 
ustvarjali v delavnicah, nogometni navdušenci pa so se po-
merili na turnirju v nogometu na zračni blazini. organizator 
kŠtM sevnica je poskrbel tudi za presenečenje za vse obisko-

valce, ki so se lahko 
brezplačno okrepča-
li  s pečenim volom 
z ražnja. 

na osrednji proslavi 
ob dnevu državno-
sti, ki je bila v ne-
deljo v atriju sev-
niškega gradu, je 
zbrane nagovoril 
slavnostni govornik 
poslanec v dZ in žu-
pan občine sevni-
ca Kristijan Janc. 
Za slovesno vzduš-
je je z odličnim kon-
certnim sporedom 
ponovno poskrbela 
godba sevnica.

Tanja Grabrijan

raziskavo v obliki poštne an-
kete je združenje arC nare-
dilo na vzorcu 500 naključno 
izbranih gospodinjstev, od ka-
terih jih je anketne vprašalni-
ke vrnilo 170 oz. 34 %. „odziv 
je zadovoljiv,“ meni Jana Vi-
zler, ki je obdelala rezultate 
ankete. 
Prva glavna ugotovitev razi-
skave je, da so ljudje še ve-
dno premalo obveščeni o pro-
blematiki jedrskih odpadkov v 
občini krško, saj jih približno 
tretjina meni, da so srednje 
obveščeni, več kot tretjina 
pa, da so slabo ali zelo slabo 
obveščeni. Zelo dobro so ob-
veščeni predvsem tisti, ki živi-
jo v mestu, pa tudi tisti, ki so 
bolj izobraženi.
anketa je pokazala tudi, da bi 
v primeru ustrezne višine fi-
nančnih sredstev in infrastruk-
turne urejenosti njihovega 
kraja odlagališče sprejeli, če-
prav jih je skoraj polovica med 
negativnimi vplivi odlagališča 

Še	vedno	premalo	informacij
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Združenje za uravnavanje sobivanja ARC je predstavilo rezultate raziskave jav-
nega mnenja prebivalcev štirih krajevnih skupnosti (Krško, Dolenja vas, Leskovec pri Krškem in Krško 
polje), ki mejijo na nuklearno elektrano, o umeščanju odlagališča, o porabi sredstev za ta namen, o po-
zitivnih in negativnih posledicah odlagališča ter kdo naj v končni fazi odloči o lokaciji odlagališča. 

navedla razvrednotenje pro-
stora, dobra četrtina pa vpliv 

na zdravje ljudi. več kot po-
lovica anketirancev meni tudi, 
da bi odškodnina lahko delno 
omilila negativne vplive odla-
gališča, pri tem pa so na prvo 
mesto postavili cenejšo elek-
trično energijo, na drugo od-

škodnino in na tretje brez-
plačno dodatno zdravstveno 
zavarovanje.
Zanimiva ugotovitev anke-
te je tudi, da je velika veči-
na ljudi (preko 70 %) zelo ne-
zadovoljnih z razpolaganjem 
denarja, ki ga občina krško 
pridobi zaradi omejene rabe 
prostora. Menijo, da sredstva 
niso primerno in ekonomično 
porabljena v korist prebival-
cev. „nezadovoljstvo s pora-
bo sredstev je morda vezano 
tudi na nezadostno transpa-
rentnost podatkov do ljudi,“ 
menijo v združenju. sicer pa 
anketiranci še vedno zelo za-
upajo strokovnjakom v okviru 
institucij znanja, večina pa se 
jih zavzema, naj imajo konč-
no besedo pri odločitvi o loka-
ciji odlagališča ljudje na refe-
rendumu.
Zakoniti zastopnik združe-
nja arC Bojan Petan meni, 
da bi bili odgovori v raziska-
vi drugačni oz. bolj odklonil-

ni do odlagališča, če nukle-
arna elektrarna in odpadki iz 
nje v občini ne bi bili dejstvo. 
opozarja pa, da bodo imele 
odločitve v zvezi z odlagali-
ščem dolgoročne posledice in 
zato ne bodo enostavne: „Če 
se bodo ljudje odločili za odla-
gališče, to pomeni odprta vra-
ta za jedrsko energijo tudi v 
bodoče, kar pomeni obreme-
nitev tega območja še za ti-
sočletja naprej.“ 

Peter Pavlovič

v združenju arC so še ve-
dno mnenja, da odbori v 
okviru lokalnega partner-
stva v občini krško delujejo 
precej neučinkovito in pre-
počasi, kljub temu pa se po 
njihovem mnenju stvari po-
pravljajo. Bolj kot prej so 
zadovoljni z delom tajni-
štva lokalnega partnerstva 
in s profitno organizacijo, 
ki moderira partnerstvo.

Bojan Petan: Odločitve 
o odlagališču bodo imele 
dolgoročne posledice.

d.o.o.

Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec,
GSM: 041 405 561

Trgovina 
za zaključna gradbena dela

montaža gips plošč

BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli je tri leta 
kolektivni član Posavskega društva seniorjev, mene-
džerjev in strokovnjakov. Ti so ob njenem občinskem 
prazniku, ki ga obeležujejo 29. junija, v Bistrici pri-
pravili razširjeni sestanek upravnega in nadzornega 
odbora društva, je povedal predsednik Edo Komočar. 

Bistrica	ob	Sotli	praznuje

Udeleženci srečanja v Bistrici ob Sotli

Andrej Zupančič, Edo Komočar, župan Jožef Pregrad in 
Anton Koren

Slovesno	in	zabavno	
ob prazniku državnosti

Slavnostni koncert Godbe Sevnica (foto: Vili Zupančič).

BreŽiCe - na dan državnosti, 25. junija, je imel brežiški župan 
Ivan Molan slavnostni govor na 7. memorialu Jerneja Molana, 
ki ga tradicionalno vsako leto organizira Lovska družina Bre-
žice. Župan je v nagovoru pozdravil vse navzoče, posebej še 
družino Jerneja Molana in njegove lovske tovariše. Župan je 
dejal, da je ponosen na številna društva v brežiški občini, saj 
društva skozi svoje delovanje uresničujejo vrednote solidar-
nosti in spoštovanja. samostojnost slovenije je prinesla raz-
cvet društev, ki skrbijo za druženje ljudi kljub vse hitrejšemu 
življenju. Pot do samostojnosti pa nikakor ni bila lahko in za-
hvalo za svobodno državo, v kateri živimo danes, dolgujemo 
pogumnim braniteljem domovine, kot je bil Jernej Molan. 
Župan je s častnim strelom tudi uradno odprl tekmovanje v 
streljanju glinastih golobov, kjer zmagovalna ekipa poleg obi-
čajnega pokala prejme tudi prehodni pokal Jerneja Molana. 

Memorial	Jerneja	Molana

Podanih je bilo tudi nekaj po-
bud oz. vprašanj. Med njimi 
je Jože Habinc izpostavil av-
tobusno postajališče pri kr-
škem Zdravstvenem domu in 
podal pobudo, da se tam po-
stavi nadstrešek, saj na po-
stajališču čakajo bolni in 
ostareli, nato pa je postavil 
tudi vprašanje, zakaj ni nihče 
obvestil krajanov glede obno-
ve Hočevarjevega trga. Ivan 
Urbanč je dal predlog, da se 
za kulturni spomenik razgla-
si tudi kozolec na drnovem, 
kjer so na ogled rimske žar-
ne grobnice, saj je okolica 
zelo neurejena in zanemar-
jena. Med še nekaterimi po-

krŠko - danes popoldne bo občinski svet občine krško po-
novno zasedal. svetniki in svetnice nameravajo na 11. seji 
obravnavati sedem točk dnevnega reda. Med najpomemb-
nejšimi so predlog o določitvi delitvenega razmerja primanj-
kljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih 
prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen po-
dračun, v obdobju začasnega financiranja občine kostanjevi-
ca na krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje 
obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih 
ustanoviteljica je bila občina krško. sprejeli naj bi tudi pre-
dlog letnega programa športa v krški občini za leto 2007 ter 
predlog odloka o proračunu občine krško za leto 2007.

Krški občinski svet danes
o letošnjem proračunu

DLN za letališče Cerklje ob Krki 
ponovno	z	dnevnega	reda
KRŠKO - V četrtek, 21. junija, je na svoji 10. seji zasedal krški občinski svet, ki se ga je udeležilo 26 
svetnic in svetnikov. Z dnevnega reda so umaknili točko, ki obravnava smernice za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve Državni lokacijski načrt za letališče Cerklje ob Krki, ki se nanašajo na nado-
mestno območje za odmetavanje tovora, ob tem pa sprejeli proceduralni sklep, s katerim so zadolžili 
župana in občinsko upravo, da še enkrat preverijo vse dosedanje smernice. 

budami je tudi predlog Me-
toda Šonca, da se v parku v 
krškem postavijo drogovi, ka-
mor bi se lahko ob različnih 
slovesnostih in prireditvah iz-
obesile zastave. 
svetniki in svetnice so se 
nato precej časa zadržali 
tudi pri sistemizaciji delov-
nih mest v vrtcih krške ob-
čine ter predlogu o določitvi 
cen programov od 1. septem-
bra letos. v občini krško de-
luje šest vrtcev, ki delujejo 
v sklopu osnovnih šol, to je 
v Brestanici, koprivnici, Le-
skovcu pri krškem, Podbočju, 
na raki in senovem, ter sa-
mostojni zavod vrtec krško. 

normativi za oblikovanje od-
delkov so določeni, po skle-
pu krškega občinskega sve-
ta pa pri vključevanju otrok 
v vrtce upoštevajo fleksibil-
ni normativ, ki dovoljuje po-
večanje skupine za dva otro-
ka. v institucionalno varstvo 
je vključenih 66 % vseh otrok 
v občini, starši pa plačujejo 
27,78 %, ostalo pokriva obči-
na iz svojega proračuna, kar 
znaša 10 % občinskega prora-
čuna. Po sedanji oceni naj bi 
za prihodnje šolsko leto tako 
namenili 2.535.000 €. Poviša-
la pa se bo osnovna cena za 
starostno skupino od enega 
do treh let za 1,8 %, znižala 

za starostno skupino od treh 
do šestih let za 2,8 % in po-
višala za kombinirani odde-
lek za 0,8 %. v šolskem letu 
2007/2008 naj bi bilo v vrtce 
vključenih 788 otrok, od tega 
54 v Brestanico, 28 v kopriv-
nico, 333 v krško, 152 v Le-
skovec pri krškem, 54 v Pod-
bočje, 76 na rako in 91 na 
senovo. Po dokaj široki raz-
pravi so svetniki predlagane 
spremembe cen soglasno po-
trdili.
Za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena so razglasili tudi 
17 cerkva v občini krško ter 
raški grad. 

M.K.M.

Rebeka Dremelj

vodja izpostave aJPes krško 
Andrej Zupančič je podal pre-
gled poslovanja gospodarskih 
družb v minulem letu, direktor 
območne službe Zavoda rs za 
zaposlovanje sevnica Toni Ko-
ren pa je pripravil pregled trga 
dela v Posavju v letu 2006, s 
primerjalnimi podatki za ob-
čino Bistrica ob sotli. tamkaj-
šnji župan Jožef Pregrad je 
okoli 30 zbranim, tako senior-
jem kot lokalnim predstavni-
kom, spredstavil občino, njena 
prizadevanja da zadržijo mla-
de doma in tu ustvarijo nova 
delovna mesta, kar si obetajo 
tudi z novo industrijsko cono 
ob obratu gorenja, ki so si ga 
seniorji tudi ogledali. doslej so 

v Bistrici ob sotli vlagali v in-
frastrukturo ter stanovanja za 
mlade. ob občinskem prazniku 
29. junija bodo svečano pre-
dali namenu obnovljeno nek-
danjo šolsko zgradbo za prvo 
triado, ki je s podzemnim ho-
dnikom povezana s šolo, z in-
vesticijami v šolski objekt pa 
še nadaljujejo. 
Petkovega srečanja v občin-
ski zgradbi so se udeležili tudi 
podžupanja občine Brežice Pa-
tricia Čular, predstavnica krške 
občine, direktor rra Robert 
Ostrelič, predsednik breži-
ške območne obrtne zbornice 
Janko Hrastovšek in šmarske 
Srečko Kunst.  

S. Vahtarič
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krŠka vas - ker pri obravnavi sporazuma med občino Brežice in 
Ministrstvom za obrambo glede letališča Cerklje ob krki občin-
ski svet ni upošteval njihovih zahtev, so v krški vasi sklicali zbor 
krajanov. Po uvodni predstavitvi, ki jo je podal namestnik vodje 
projekta Gabrijel Možina, je nekaj krajanov večkrat ponovilo, 
da bodo prebivalci krške vasi zaradi letališča bolj izpostavlje-
ni negativnim vplivom kot krajani drugih ks. Predsednik sveta 
ks Franc Jurečič je opozoril, da je ks krška vas že 16. januar-

ja 2006 poslala svoje zahteve občini Brežice, a do zbora ni do-
bila nobenega odgovora. ena od krajank je vprašala, na podla-
gi česa so se odločali svetniki, če so poročila o vplivih letališča 
na okolje šele v izdelavi. 

ob koncu so sprejeli dva sklepa, in sicer da se v dogovoru o med-
sebojnem sodelovanju med občino Brežice in Ministrstvom za 
obrambo v 4. členu vključi tudi ks krška vas in pred pričetkom 
gradnje sklene pogodba o renti in da morajo občina Brežice in 
odgovorna ministrstva zagotovijo izpolnitev vseh zahtev, ki jih je 
svet ks krška vas v zvezi z letališčem že podal, še posebej pa ti-
sta, ki jih je posredoval za prvo prostorsko konferenco. 
v primeru, da zahteve ne bodo izpolnjene, se nameravajo od-
zvati z državljansko nepokorščino in zahtevati referendum. 

S.M. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Prvi proračun občine Kostanjevica 
na Krki je sprejet. Občinski svet ga je na 10. redni seji 21. 
junija sicer potrdil po zelo burni razpravi, končna verzija pa 
se bistveno ne razlikuje od osnutka, ki smo ga predstavili v 
prejšnji številki našega časopisa.

kostanjeviški občinski proračun tako na prihodkovni kot odhod-
kovni strani znaša nekaj več kot 2,3 milijona evrov. na osnutek 
proračuna sta bila sicer vložena in sprejeta le dva amandma-
ja: prvi se nanaša na vzdrževanje tamkajšnjega zdravstvene-
ga doma in nima finančnih posledic za letošnji proračun, drugi 
pa na rekonstrukcijo gorjanske ceste in pločnike, za kar bo iz 
proračuna potrebno nekaj manj denarja, ki ga bodo preusme-
rili za izgradnjo obvoznice.
razburjenje nekaterih svetnikov pa so povzročile nekatere 
spremembe v že sprejetem osnutku proračuna. „kdo na obči-
ni krško se tako igra z nami?“ je svoje nestrinjanje s takšnim 
načinom dela izrazil svetnik Joško Cunk. Po dokaj burni raz-
pravi, ki ni prinesla pravega odgovora na zastavljena vpraša-
nja, so svetniki proračun sprejeli soglasno. Župan Mojmir Pu-
stoslemšek je ob tem opozoril, da precejšen del načrtovanih 
prihodkov v proračun sloni na načrtovani prodaji občinskih ze-
mljišč.
občinski svet je med drugim sprejel še pravilnik o plačah in 
plačilih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občin-
skega sveta ter nadzornega odbora, izdal soglasje k sistemiza-
ciji delovnih mest v vrtcu in določil cene v njem ter se seznanil 
s spremembami v ureditvenem načrtu mestnega jedra. 

P. Pavlovič 

Burno do proračuna

PodBoČJe – svet krajevne skupnosti Podbočje je na 6. redni 
seji 19. junija sprejel zahteve v zvezi z umestitvijo prosto-
ra za odmetavanje nevarnega tovora z letal za potrebe voja-
škega letališča Cerklje ob krki v bližino velikega Mraševega. 
ks Podbočje zahteva odkup parcel v predvidenem območju 
po tržni ceni na osnovi ocene cenilcev, obnovo ceste križaj 
- Cerklje ob krki z vso infrastrukturo, asfaltiranje ceste veli-
ko Mraševo – gorica, komunalno ureditev velikega Mraševega 
(kanalizacijo in vodovod) ter priključitev vasi Brod, kalce-na-
klo in Malo Mraševo (leva stran krke) na komunalno infrastruk-
turo velikega Mraševega. sredstva, ki bi jih občina krško na-
menila za te projekte, morajo biti še vedno na voljo za ks 
Podbočje, vendar prerazporejena na druge projekte. Zadnja 
zahteva je usposabljanje in opremljanje članov Pgd Podbočje 
in Malo Mraševo za pomoč ob morebitnih nesrečah.  P. P.

V Podbočju postavili zahteve

ob tem nedvomno ne gre pre-
zreti požrtvovalnega dela in 
prispevka tedanjih rodov or-

ganov za notranje zadeve v 
času pred osamosvojitveno 
vojno, saj so se ti že leta 1989 
aktivno in odločilno vključili v 
bran interesov bodoče drža-
ve, ko so na prvi decembrski 
dan preprečili v Ljubljani mi-
ting resnice, ki so ga pripra-
vljali v Združenju za vrnitev 

Zlati ščit policije Luzarju 
in	Namestniku
BREŽICE - V prostorih brežiške Policijske postaje so 22. junija uslužbenci Po-
licijske uprave Krško s kulturnim programom in podelitvijo priznanj obele-
žili dan slovenske policije. Ta poteka v spomin na 27. junij 1991, ko so med 
osamosvojitveno vojno v spopadu z enotami JLA na mejnem prehodu Holmec 
padle prve žrtve med policisti. 

srbov in Črnogorcev na koso-
vo. v dneh osamosvojitvene 
vojne je bilo pri obrambi bari-

kad, mejnih pre-
hodov in v spo-
padih z armado 
huje ranjenih šti-
rinajst policistov, 
pet jih je izgubi-
lo življenje, od 
tega sta prvi dve 
žrtvi med polici-
sti padli na Hol-
mecu. v spomin 
nanje obeležu-
jejo policisti svoj 
dan od leta 1992, 
ki sovpada tudi s 
preimenovanjem 
slovenske milice 
v naziv policija. 

kakor je zapi-
sal v poslanici 
zbranim na bre-
žiški slovesnosti 
generalni direk-
tor policije Jože 

Romšek, je danes slovenska 
policija cenjena tudi v tujini, 
piko na „i“ vsem pripravam, ki 
intenzivno potekajo že nekaj 
let, pa bo pomenila celovita 
vzpostavitev schengenskega 
režima. ob tem je romšek iz-
razil tudi željo, da bi policisti 
s svojim obnašanjem, osebno 

urejenostjo, prijaznostjo in 
korektnostjo v postopkih skr-
beli za pozitivno podobo poli-
cije v javnosti. na strokovnost 
policistov se je v svojem go-
voru navezal tudi direktor PU 
krško Andrej Zbašnik: »Zave-
dati se moramo, da so naše 
naloge kompleksne in po po-
dročjih neverjetno široke. 
najboljši odgovor na vpraša-
nja in dileme, ki nam jih po-
stavljajo vsakodnevni dogodki 
in izkušnje, tudi tiste najhuj-
še, je naša strokovna usposo-
bljenost, ki je temelj, da se 
znamo v delčku sekunde, v 
trenutku odločiti pravilno in 
reagirati odločno. in naš po-
klic je takšen, da je to ob iz-
polnjenih zakonskih pogojih 
nujno.« 

v nadaljevanju je Zbašnik 
ob kulturnem programu bre-
žiškega mešanega pevskega 
zbora viva podelil priznanja 
za dolgoletno delo v polici-
ji ter bronasti, srebrni in zla-
ti ščit policije. slednjega sta 
kot najvišje priznanje za delo 
v okviru PU letos prejela Mi-
lan Luzar iz Policijske postaje 
sevnica ter Albin Namestnik 
iz službe direktorja PU krško. 

Bojana Mavsar

Albin Namestnik in Milan Luzar

Po besedah direktorice jav-
nega zavoda ktrC Marije 
Imperl želijo s prireditvijo v 
prvi vrsti ohraniti etnološko 
etnografsko dediščino mesta, 
ki je, umeščeno ob izlivu po-

toka sopote v reko savo, ime-
lo vse do 20. stoletja značaj 
osrednjega splavarskega pri-
stanišča ob rečni poti. Zato 
se na to tematiko navezuje 
tudi večina sedaj že tradici-
onalnih prireditev ob dne-
vih splavarjenja, kot so noč-
ni splavarjev tek, ki se ga je 
letos udeležilo skupno pre-
ko 300 tekačev, skoki v vodo 
s starega železnega mostu,  
tekmovanje v kuhanju spla-
varskega golaža ter tekmova-

9.	Dnevi	splavarjenja	po	Savi

Turizem	kot	razvojna	
priložnost občine Radeče
RADEČE – V organizaciji Občine Radeče in radeškega Kulturno turističnega rekreacijskega centra (KTRC) 
so se med 22. in 24. junijem zvrstili že deveti Dnevi splavarjenja po Savi. Ti so minili ob doslej najbolj 
množični udeležbi obiskovalcev od blizu in daleč, ki so se tekom dveh dni lahko razvedrili ob kar 20 
prireditvah in se kajpak popeljali tudi s splavom po reki Savi.

nje v veslanju na savi za po-
kal radeškega splavarja, na 
katerem sta se letos pomeri-
la radeški župan Matjaž Han 
in župan občine Hrastnik Mi-
ran Jerič s svojima ekipama. 

Zanimive so tudi druge spre-
mljajoče prireditve od ribiš-
kega tekmovanja, revije in 
parade orkestrov in mažore-
tnih skupin, do tekmovanja 
harmonikarjev za Zlato znač-
ko splavarja ipd. 

ob navedenem so etnološki 
del prireditve v okviru promo-
cije in z usmeritvami razvoja 
podeželja zasnovali v sodelo-
vanju z Zavodom za gozdove 
na predstavitvi gašperjeve-

ga kostanja na kišekovi do-
mačiji na Močilnem, ki so jo 
zaokrožili z okroglo mizo na 
temo domačega kostanja in z 
izdajo Zbornika o domačem 
in gašperjevem kostanju. Po 

besedah Jožeta Praha, vodje 
radeške gozdarske krajevne 
enote, je gašperjev kostanj 
z obsegom drevesa 10,93 m 
v prsni višini, z 12,80 metrov 
izmerjenim obodom dreve-
sa, z 18 metri višine in 36 m3 
prostornine, zaenkrat pre-
poznan kot  najdebelejši ko-

stanj v sloveniji. 

Zato nameravajo na občini 
radeče s širšo predstavitvijo 
tega dendrološkega spomeni-
ka, kakor tudi z vrsto narav-

nih, kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti, zasnovati turi-
stično strategijo in spodbu-
diti, kakor pravi župan Mat-
jaž Han, celovit razvoj kraja 
in občine, kateri je sicer še 
vedno največji socialni te-
melj papirna industrija. »ra-
deče imajo nekatere resurse, 
predvsem naravne, na katerih 
lahko razvijamo občino tudi v 
turističnem pomenu, čeprav 
smo zaenkrat na tem podro-
čju še vedno v povojih in se 
pri tem srečujemo z vsako-
dnevnimi težavami glede na 
to, da ne premoremo preno-
čitvenih kapacitet, večjih go-
stinskih objektov in podob-
no,« je povedal župan Han. 
Zato je na podlagi prvih ana-
liz, da je območje Jagnjeni-
ce bogato s termalno vodo, 
radeški občinski svet spre-
jel sklep o globinski raziska-
vi terena z vrtino. na podlagi 
tega potenciala nameravajo 
v radečah v prihodnje zasno-
vati izgradnjo manjšega ter-
malnega kompleksa, ob tem 
pa tudi strategijo turizma za-
snovati na ribiškem turizmu, 
saj se ponašajo z eno najbolj-
ših ribiških tras v evropi, kar 
se je potrdilo ob uspešni or-
ganizaciji svetovnega prven-
stva ribičev invalidov v lan-
skem letu, v prihodnjem letu 
pa je radečanom tudi že zau-
pana in potrjena organizacija 
evropskega ribiškega prven-
stva. „glede na to, sem pre-
pričan in tudi optimističen“, 
je povedal Han ob predstavi-
tvi razvojnih možnosti obči-
ne, „da bo moč občino rade-
če na turističnem zemljevidu 
slovenije v prihodnje ne le 
izraziteje opaziti, temveč o 
njej tudi več slišati.« 

Bojana Mavsar

Jože Prah, Marija Imperl in Matjaž Han

Za ekipo Radeč (v rumenih majicah) je navijal tudi 
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave Sevnica (prvi 
z leve), ekipo Hrastnika pa je vodil župan Miran Jerič 
(spredaj v sredini)

PosavJe – Predsedniški kandidat Lojze Peterle bo v sobo-
to, 7. julija, obiskal Posavje. obisk bo začel v občini rade-
če, kjer ga bo sprejel župan, ogledal pa si bo tudi tamkaj-
šnjo papirnico. nato bo Peterle obiskal dom upokojencev 
sevnica, se srečal s predstvaniki občine sevnica in si ogledal 
kmečko tržnico v sevnici. v kostanjevici na krki se bo udele-
žil kosila z gospodarstveniki Posavja in županom, na vzleti-
šču Mihalovec pri dobovi pa prireditve v počastitev obletni-
ce rojstva pionirja slovenskega letalstva edvarda rusjana. 
sledil bo ogled nuklearne elektrarne krško in sprejem pri 
krškem županu, zvečer pa še srečanje z občani v poslovne 
centru gasa v Brežicah

Peterle	prihaja	v	Posavje

Zahtevali	bodo	referendum
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Kolumna

(Ne)sproščenost.
Za sproščanje in za goli vic si 
preberem še kak horoskop. Da se 
nasmejem, smeh pa je sproščujoči 
zdravilec. Pa si enega, ne vem 
iz katerega časopisa, kar s prsti 
sesekljam, da mi ne zdrsne v gori 
informacij. Piše: »Ne bi rekli, 
da gre za nesramnost, če ljudem 
občasno poveste, kje je njihov prostor, in jih tja tudi 
postavite. Pravzaprav ste nam zelo všeč v tej vlogi, s tako 
lahkoto igrate pravičnika, da še največjim gobezdalom 
zaprete usta. To je tista druga plat vašega znamenja 
(vodnarka), ki se redko pokaže.« 

Perfektna stvar, tale sproščenost, ki jo je bilo na moji 
avri menda kar videti, ko je pod že temno modro nebo 
poleg mene sedel kolega, ki je označil mojo bit čisto blizu 
povedanega horoskopa. Ga vprašam, če ga ni morebiti 
bral. Niti slučajno, da pa me bere in kakopak – pozna. No, 
ja, se mu nasmejem in se muzam. Za serijo nesproščenosti 
in sproščenosti, ki sva jih mikastila v prijetno toplih 
prvih poletnih urah. Ma, krasno, če me še kaj bolj 
sprošča kot poletje, pomislim. Čeravno sva, odgovorna 
državljana, ki nama ni vseeno, pihala v vrelo soparo 
trenutnih aktualnosti.  

Poveva si, da je sproščenost zadnje čase mega trendovska 
beseda. Vsi jo imamo v ustih, jo mlatimo z jeziki, 
marsikaj lahko pomeni, do njenega bistva pa se ne 
dokopljemo, če nam to še tako goreče polagajo v nedrje. 
In od tam dalje v labirinte dojemanja. Naklepava, da 
je morda sedaj trenutno sproščen gospod Borut, ko se 
je končno odločil, da nas ne bo mrcvaril še v vrsti za 
predsednika državljanov Slovenije. In si podajava 
mnenje, da nama je za plasirano sproščenost in za hudo 
zmeštrane poteze levih, levosredinskih in desnosredinskih 
ter desnih slovenskih politikov v tako lepem dnevu v 
končni fazi čisto vseeno.

Milje daleč od sproščenosti pa sva ob nakupih. Čisto 
vsakdanjih, od mleka do kruha. Ker so si z evri vsi 
sproščeno privoščili dvigovanje cen. Dnevnih. Ne 
dohajajo jih prodajalke, še bolj klavrni smo kupci. 
Nisva sproščena, ko na pošti plačujeva položnice. Za 
še bolj skopuško pogovarjanje sta Telekom in Mobitel 
vsak mesec oderuško več vredna. Najina sproščenost bo 
samo še nos molila v zasmojen zrak, ko bova naročala 
kurilno olje, ko elektrikarji tulijo, da elektrike ni in bo 
zato šla sproščeno za trideset odstotkov globlje v naše evro 
mošnjičke. Nekateri pač sproščeno blefirajo in kasirajo v 
sproščeni Sloveniji.

Povem mu, da sem se ta junij sproščala med »sosedki«, pa 
ob obilici koncertov, na paleti likovnih razstav, od tu dalje 
malo manj sproščeno, ker ob vsrkavanju plemenitosti 
delim še službene obveznosti, čeravno jih imam v osnovi 
rada, obveznosti namreč, kar je odgovornost, marsikomu 
pa… Sproščajo me sijajne fizioterapevtke v brežiški 
bolnišnici, mu še povem in pristavim, da me nenavadno 
sproščajo štirje »babi« glasovi in glaski. Kljub temu, da 
so klici urgentne narave, si potem urgenco sproščam za 
obročki cigaretnega dima. Ki jih gospod Andrej radikalno 
klesti. Bolezen je hudič, se zloživa, še večji je na njegovi 
onkologiji.

Praznik bo, mi pravi. A, ja? Kakšen pa? Aha, to 
je tisti pred šestnajstimi leti, ko smo stari radijci 
osamosvojitvene zadrege še v sproščujočem duhu 
reševali… In državljani verjeli v lastno domovino, ki da 
je danes svetilnik na svetovnem zemljevidu. Kar nujno 
kliče po vsesplošni pameti, da nas ne bo sram in da ne 
bomo žalostni v/na tem svetilniku.

Po šestnajstih letih je gospodarska rast danes v Sloveniji 
na zavidljivo visoki ravni. So vehementna sporočila 
vladajočih. Zakaj pa je potem vsaj milijon in pol 
državljanov nesproščenih? Ne-sproščenost ima res čudne 
oči, čudna ušesa, čudne stvari pod plešo in frizuro, čuden 
nos za vohljanje, vonjave in zmešnjave.

Najina, mislim na sproščenost, je bila pristna. V družbi z 
nekaj vetra, ob prižiganju prvih zvezd, ob penah piva na 
kozarcih, z nekaj dimne zavese...

Piše: 
Natja Jenko Sunčič v društvo je vključenih 107 

članov in so eno izmed zelo 
aktivnih v regiji. dobro sode-
lujejo tudi z drugimi društvi 
kot npr. z društvom sožitje, 
pa tudi z društvom gluhih in 
naglušnih. v krškem je zelo 
dobro razvita razvojna am-
bulanta, ki jo je do upoko-
jitve vodila Janja Rošker, 
sedaj pa je prizadevna Sne-
žana Ladika Žvar. v sklopu 
te so tudi nevrofizioterapi-
ja, ki pomembno lajša simp-

tome, halwic, to je plavanje 
v vodi pod strokovnim vod-
stvom, jezdenje brez sedla, 
ker imajo te osebe težave 
s hrbtenico in je še pose-
bej dobro krepiti hrbtni del 
telesa. Za otroke organizi-
rajo zdravstvene kolonije, 
ustvarjalne delavnice, no-
voletno obdaritev, posebno 
skrb pa posvečajo tudi dru-
žinskim srečanjem. ob lan-
skem svetovnem dnevu in-
validov so pričeli z akcijo 
zbiranja kovancev, ki je bila 
zelo uspešna. 
vsako leto organizirajo tudi 
najrazličnejše dobrodelne 
koncerte ter že tradicional-
no kulturno prireditev „Ho-
čem, da sem“. njihova krov-
na organizacija je Zveza 
sonček, ki združuje 15 slo-
venskih društev. ob odpr-

Brez	vrednostnih	predznakov
KRŠKO – Društvo za cerebralno paralizo Sonček je bilo leta 1995 ustanovljeno na pobudo krškega Centra za 
socialno delo in Olge Gorenc. Njegov predsednik je postal Jože Ribič. Do leta 2004 je bilo organizirano kot 
društvo, sedaj pa delujejo kot invalidska organizacija. Prostore imajo na Valvasorjevem nabrežju. Od sep-
tembra 2005 je odprt tudi Center Sonček, kamor uporabniki zahajajo vsak dan, trenutno zaposlujejo štiri. 

tju sončkovega centra so od 
njih dobili na uporabo kom-
bi, ki ga uporabljajo za do-
ločene namene npr. prevo-
ze otrok v šolo. v kroniko so 
zapisali, da je bilo leto 1997 
prelomno, saj so jim prisko-
čili na pomoč likovniki Likov-
nega društva oko, ki so pod 
pokroviteljstvom Štefke Ku-
čan izvedli avkcijo likovnih 
del. Pridobljena sredstva so 
nato vezali in jih uporabili 
pri izgradnji Centra sonček. 
v nekaj letih želijo poveča-
ti dnevno varstveni center in 
ga pripraviti za sprejem vsaj 
15 oseb, zato nameravajo na 
isti lokaciji dokupili 120 m2 
prostorov. 
Letošnje leto pa je eno tež-
jih, ker v krškem še ni bil 
sprejet občinski proračun 
in imajo zato težave za nor-
malno delovanje društva. 
Čeprav na splošno dobro so-

delujejo z vsemi posavskimi 
občinami, ker imajo vsi žu-
pani velik posluh za njihovo 
društvo. tudi okolje jih do-

bro sprejema, prav tako na-
letijo na razumevanje pri 
posavskih podjetjih, vendar 
v društvu opažajo, da gospo-
darstvo na posavskem ob-

močju ni tako razvito, kot je 
bilo včasih, to pa se pozna 
tudi pri sponzoriranju. 

M. Kalčič M.

Cerebralna paraliza je 
trajna motnja motorike, 
je stanje z lažjimi in težji-
mi oblikami. Zaradi okvare 
možganov je centralni nad-
zor mišične funkcije spre-
menjen na različne načine 
za vse življenje. Možganska 
okvara se ne slabša, vendar 
se v različnih starostnih ob-
dobjih motnje izražajo na 
različne načine. Pravilna 
zdravniška oskrba in reha-
bilitacijska obravnava ter 
ustrezne prilagoditve, re-
kreacijske aktivnosti in 
tehnični pripomočki omo-
gočajo ljudem s cerebral-
no paralizo komunikaci-
jo in sodelovanje v rednih 
izobraževalnih programih, 
razvoju posebnih interesov 
ter sposobnosti, iskanje in 
ohranitev zaposlitve, upo-
kojitev, samostojno življe-
nje, pa tudi ustvarjanje 
družine. v svoji skupno-
sti imajo lahko aktivno ter 
produktivno življenje.

Jože Ribič je senovčan, rodil 
se je na dovškem. v osnovno 
šolo je hodil na senovo, nato 
je nadaljeval šolanje v krški 
srednji tehnični šoli. Zaposlen 
je na Zvezi sonček. Je poro-
čen in oče treh otrok, lani 
je postal tudi dedek. v pro-
stem času obdeluje vinograd, 
je tudi politično aktiven, do 
lani je bil predsednik ks se-
novo, sedaj pa je član njiho-
vega sveta, dejaven je tudi v 

krških občinskih odborih. Ponosen je, da je društvo sonček 
postalo prepoznavno, saj rad dela na tem področju. Že od 
otroštva nosi s seboj to željo, saj ima brata s cerebralno pa-
ralizo. spominja se, kako so leta 1968 izgubili očeta ter je 
mama ostala sama z otrokoma. Bili so precej odmaknjeni, 
sam se je vedno počutil zapostavljenega, zato je toliko bolj 
vesel, da je s svojim trudom postal v javnosti prepoznaven. 
Za svoje delo je prejel tudi več priznanj. Leta 2003 od Zve-
ze sonček, v letu 2005 znak občine krško, v letošnjem letu 
ga je občni zbor društva predlagal za zlati znak Zveze son-
ček in ker je bil potrjen, mu ga bodo podelili na osrednji 
slovenski prireditvi v januarju 2008. 

v sredo, 6. junija, je v kul-
turnem domu krško pote-
kal kulturni sončkov večer, 
kjer so se srečevali bese-
de, glasba, ples in pesem, 
nastopili so varovanci vdC 
Leskovec pri krškem, po-
vezovala pa ga je sekre-
tarka društva gluhih in 
naglušnih Posavja Vlasta 
Moškon. gostja večera je 
bila častna članica društva 
Štefka Kučan, ki je med 
drugim tudi dejala, da je z 
veseljem sprejela to funk-
cijo, ker se ji zdi izraz lju-
beznivosti in celo ljube-
zni, saj le-te največkrat 
primanjkuje. Zbranim je 
spregovoril tudi župan ob-
čine krško Franc Bogovič. 
Povedal je, da se podob-
nih prireditev z veseljem 
udeležuje, saj se mu zdi 
zelo pomembno, da okolje 
sprejema tiste, ki imajo 
težave v svojem razvoju. 
Predsednik Zveze sonček 
Iztok Suhadolnik pa je 
dejal, da je njihov moto 
»eden sonček za vse«, ker 
so odprta organizacija in 
so pripravljeni sodelovati 
z vsakomur pri uresničeva-
nju skupnih ciljev in ena-
kih možnosti ter brez vre-
dnostnih predznakov. 

Jože Ribič, Štefka Kučan, Franc Bogovič prihajajo na 
Sončkov večer.

Nastop varovancev VDC-ja iz Leskovca pri Krškem

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

telefon: 07 490 11 80 
fax: 07 490 11 82

e-mail: timi.krsko@siol.net

V mesecu juliju praznujemo 40. obletnico delovanja,
ob tej priložnosti se našim strankam zahvaljujemo
za zaupanje in vas vabimo, da še naprej obiskujete
prodajalne z našimi dobrotami.

Sveže pekovske dobrote pa vam PEK MOBIL
dostavi tudi na dom!
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PE 1 Brežice, CPB 13, tel.: 051 268 294
PE 2 Brežice, Cankarjeva 1, tel.: 07 49 66 410
PE Obrežje, Prodajalna kruha in peciva ter kava bar,
Obrežje 19a, tel.: 07 49 57 014

Nudimo vam: domače rezance, mlince, potice, 
pogače, pirin kruh in pecivo ter ostale pekovske 
dobrote.



Posavski obzornik - leto Xi, številka 13, četrtek, 28. 6. 2007 5IZ NAŠIH KRAJEV

krajevni iniciativni odbor 
je sredi marca podal zahte-
vo občini Brežice, Petrolu in 
dars-u, da uresničijo zaledne 
dostope do bencinskih servi-
sov. siti praznih obljub, saj 
naj bi bili ti dostopi po oblju-
bah že večkrat zagotovljeni, 
so od župana zahtevali, da 
skliče sestanek pobudnikov 
z vsemi odgovornimi za re-
ševanje žgoče problematike. 
iniciativni odbor je pod svo-
je zahteve zbral podpise 373 
krajanov omenjenih krajev-
nih skupnosti, kjer je registri-
ranih več kot 300 traktorjev. 
Po sestanku pa je zopet na-
stalo zatišje. Župan Ivan Mo-
lan  je pojasnil, da se dars 
in Petrol usklajujeta, njega 
pa po skupnem sestanku več 
ne obveščata. Zato smo od 
dars-a zahtevali pojasnila, 
kdaj nameravajo zagotoviti 
obljubljeno. 
služba za komuniciranje 
dars-a je odgovorila: „Čr-
palno mesto za lokalno pre-
bivalstvo je resda predvideno 
z uredbo o državnem lokacij-
skem načrtu, vendar ta ne 
določa terminskega roka iz-

Po	gorivo	20	km	stran
OBREŽJE – Krajani krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Do-
lina se po gorivo vozijo tudi 20 km v brežiško Trnje, čeprav imajo kar dve čr-
palki tako rekoč pred nosom na avtocesti. Kljub temu, da uredba o lokacij-
skem načrtu za avtocesto na tem odseku predvideva dostop do bencinskih 
servisov za t.i. zaledje, jim stranskega dostopa še niso omogočili. 

gradnje. dars je v lanskem 
letu sicer začel s postopki za 
izgradnjo navedenega črpal-
nega mesta za lokalno prebi-
valstvo, vendar so aktivnosti 

nato začasno zastale. Za čim-
prejšnjo realizacijo tega dela 
uredbe je dars že oživel in 
pospešil aktivnosti, tako da 
bo z gradnjo mogoče začeti 
v prihodnjih mesecih, po za-
ključku postopkov, ki so za za-
četek gradnje neizogibni.“ Po 
našem pritiskanju, da se ča-
sovno opredelijo, so z dars-
a le odgovorili, da bo črpal-
no mesto zgrajeno do začetka 
letošnje jeseni.

Predsednik ks Jesenice na 
dolenjskem Slavko Kunštek 
pravi, da so se pritiska poslu-
žili, ker se ni nič premaknilo, 
saj prebivalci predolgo čaka-
jo na uresničitev v dokumen-
tih obljubljenega. kraj je na-
mreč v celoti prikrajšan in 
čeprav so ves čas govorili o 
dostopu do obeh črpalk, pri-
čakujejo, da se omogoči do-
stop vsaj do ene. težave ima-
jo traktoristi, pa tudi lastniki 
številnih koles z motorjem in 
manjših delovnih strojev. 
Predsednik ks velika dolina 
Marijan Žibert pa pravi, da 
imajo njegovi sokrajani do 
prve bencinske črpalke 15 do 
20 km v eno smer, ob tem go-
rivo ponavadi natakajo v kan-
te in potem doma pretakajo 
in hitro lahko pride do one-
snaženja. in kot pravi, je bil 
dostop do črpalk pogoj dars-
u oziroma investitorjem za 
vstop v prostor, zdaj ko so 
svoje dosegli, pa so na oblju-
bljeno kar pozabili. v primeru 
neupoštevanja zahteve inici-
ativni odbor napoveduje dr-
žavljansko nepokorščino.

Suzana Vahtarič 

Slavko Kunštek

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

ČrneČa vas – v nedeljo, 24. 
junija, je v tej gorjanski vasi 
v občini kostanjevica na krki 
potekala prireditev v poča-
stitev dneva državnosti in ob 
100-letnici šole v kraju, ki je 
delovala do leta 1971. slav-
nostni govornik je bil Jože 
Škufca, avtor prispevka o 
šoli v Črneči vasi, ki je izšel v 
zborniku ničesar tu ne bodo 
vzela leta. v programu so na-
stopili učenci oŠ Jožeta gor-
jupa kostanjevica na krki in 
Pihalni orkester kostanjevica 
na krki, sledilo pa je družab-
no srečanje občanov, nek-
danjih učencev in učiteljev 
črneške šole, nato pa še kre-
sovanje na Mohorju.

Slovesno v Črneči 
vasi

gLoBoko - dvorana Pgd globoko je te dni živahna v barvah ti-
hožitij in pejsažev slikovite krajevne skupnosti globoko, ki so jo 
na platna ujeli člani društva likovnikov Brežice na likovni kolo-
niji, razstavo pa so odprli v počastitev 80-letnice Pgd globoko. 
avtorje, goste in domačine je v imenu globoških gasilcev in sve-
ta ks globoko pozdravila Martina Živič, likovnikom pa je še po-

sebej izrazila zahvalo za prenos naravnih lepot na platna, ki jih 
sami zaradi obilice dela dostikrat niti ne vidijo. k otvoritvi raz-
stave so s svojimi izrazi prispevali še učenci oŠ globoko, mlade 
glasbenice iz gŠ Brežice ter s poezijo domačin Franc Živič.

sicer pa so gasilci Pgd globoko v svojem 80-letnem delovanju 
doživljali mnogo prelomnih trenutkov – vzponov, padcev, žalo-
sti, veselja, trdega dela in hitrih odločitev, a kljub kroničnem 
pomanjkanju časa ostajajo zvesti svojemu poslanstvu: pomaga-
ti ob nesrečah, reševati ljudi in premoženje. od leta 1927 dalje 
gre zahvala predvsem hrabrim ustanovnim članom, ki so nase 
prevzeli odgovorno breme za požarno varnost občanov z ustano-
vitvijo takratne gasilske čete in potem vsem vztrajnim članom, 
ki so vsa ta leta z ustvarjalnim delom skrbeli za organizacij-
sko stabilnost in operativno pripravljenost društva. ob obeleži-
tvi jubileja pa današnji člani ne pozabljajo na vse tiste člane, ki 
so skozi vsa leta ustvarjali globoški gasilski mozaik.

N. Jenko S.

Brežiški likovniki globoškim 
gasilcem

Brežiški likovniki

dobitnik najvišjega krajev-
nega priznanja, naziva ča-
stni krajan, je letos dolgo-
letni predsednik nekdanje 
sosednje krajevne skupno-
sti kostanjevica na krki Mi-
lan Herakovič. Znak ks sta 

sprejela ivan Urbanč za dol-
goletno delo v svetu kra-
jevne skupnosti in v raznih 
društvih ter vinogradniško 
društvo Podbočje ob 35-le-
tnici delovanja, priznanje 
krajevne skupnosti pa sta za 
prispevek lokalni skupnosti 
dobila Bojan Božič in Franc 
Stipič ter Mladi harmonikarji 
ob 10-letnici delovanja. Pri-
znanje mladi up, namenjeno 
osnovnošolcem, si je prislu-
žila Dragica Stipič.
Predsednik sveta podboške 
ks Darko Kodrič je na slav-
nostni seji, ki so jo z domisel-
nim programom oblikovale 
plesalke, pevke in recitator-
ke kulturnega društva Stane 
Kerin ter šolarji in šolarke, 

Hitrost je eden najpomemb-
nejših vzrokov za nastanek 
prometnih nesreč, opozarja 
svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občine 
krško, ki se med 18. junijem 
in 8. julijem z aktivnostmi 
priključuje vseslovenski pre-
ventivni akciji »Hitrost ubi-
ja«. k sodelovanju se je pri-
jazno odzvala tudi tv krško, 
ki bo v svojem programu v 
tem času vrtela filme z na-
slovom »kako hitro pa vi vo-
zite?« in tako na sporočilen 
način pomagala pri nagovoru 
udeležencev v prometu.

Hitrost	ubija

Podboški mostovi že 
trdno	stojijo
PODBOČJE – Krajevna skupnost Podbočje je z vrsto prireditev počastila kra-
jevni praznik, ki ga 26. junija praznuje v spomin na vrnitev izgnancev po 
drugi svetovni vojni. Osrednja prireditev je bila sobotna svečana seja sveta 
krajevne skupnosti s podelitvijo priznanj, ki ji je sledilo še tradicionalno sre-
čanje krajanov na igrišču pred osnovno šolo oz. podboška noč.

poudaril najpomembnejše 
dosežke minulega leta v kra-
jevni skupnosti. na prvem 
mestu je zagotovo zaključek 
regulacije struge sušice in 
izgradnje enajstih mostov v 
Podbočju, ki so ga krajani v 
torek obeležili še s posebno 
slovesnostjo. Milijon in pol 
evrov vredno investicijo, ki 
bo kraju prinesla tako lepši 
videz kot protipoplavno var-
nost, financirajo občina kr-
ško ter okoljsko in prome-
tno ministrstvo. v Podbočju 
pred ureditvijo ceste sko-
zi kraj pričakujejo še polo-
žitev glavnega voda kanali-
zacije.
v ponedeljek je v okviru 
krajevnega praznika pote-
kala otvoritev vodovoda in 
električne napeljave v vin-
ski gorici vinjar, pa tudi med 
letom je bilo namenu pre-
danih več novih pridobitev: 
asfalt iz velikega Mraševega 
do gazic, v Brezovici in na 
odseku v kalce-naklu, sana-
cija ceste iz Šutne v Šuten-
ski vrh in Banovec… Že osmo 

leto zapored je izšel krajev-
ni časopis krževski zvon, to-
krat še Cd s podboško hi-
mno, krajevna skupnost pa 
je po novem predstavljena 
tudi na spletu (www.podbo-
cje.si).
da krajevna skupnost Pod-
bočje še vedno premore 
tudi pester družaben, so do-
kazali krajani, ki so se v le-
pem številu znova zbrali na 
podboški noči, potekala pa 
sta tudi veteranski košarkar-
ski turnir v Podbočju in noč-
ni malnogometni turnir v ve-
likem Mraševem. v nedeljo 
ob 20. uri bodo v kulturnem 
domu plesno predstavo pri-
pravile še plesalke iz skupi-
ne L'orange.
turistično društvo Podbo-
čje pa je ponovno pripravilo 
ocenjevanje, tokrat ureje-
nosti zidanic in hramov. Pri-
znanje za najlepšo zidanico 
sta prejela Marija in Martin 
Baznik, za najlepši hram pa 
Ivan Stopar.

P. Pavlovič 

Predsednik sveta KS 
Podbočje Darko Kodrič 
podeljuje naziv častni 
krajan Milanu Herakoviču.

Podbočje dobiva urejeno podobo – utrinek s torkovega 
zaključka regulacije Sušice in izgradnje mostov. 

PosavJe - v petek, 8. junija, je kandidatka za predsednico Lds 
Katarina Kresal obiskala tudi člane občinskih odborov Lds Posav-
ja in dolenjske. kandidatkin poudarek, da želi v stranki v prvi vr-
sti izboljšati komunikacijo, še posebej na ravni med lokalnimi od-
bori in vrhom stranke, je naletel na močno odobravanje, saj so, 
kot so poudarili prisotni, doslej pogrešali prav to. kandidatko sta 
spremljala tudi predsednik sveta Lds Aleš Gulič in generalni se-
kretar stranke Dorijan Maršič, ki sta prisotnim pojasnila pred-
vsem dogajanje v vrhu stranke, v poslanskem klubu in finančno 
stanje. gostitelji so kandidatki ob koncu izrazili podporo in pri-
pravljenost na sodelovanje.

V	Posavju	podprli	Kresalovo

iMeno Pri PodČetrtkU - v soboto, 16. junija, je bil v imenu pri 
Podčetrtku piknik sds. Piknika se je udeležilo več kot 1000 čla-
nov mestnih in občinskih odborov sds, poslancev sds v dZ, mini-
strov ter vodstva stranke. tudi 10 članov sevniškega io sds se je 
ta lep sončen dan odpeljalo na zabavo, saj smo že komaj čakali, 

da se srečamo in poklepetamo z znanci iz drugih odborov.
ob poslušanju osrednjega govornika predsednika sds in pred-
sednika vlade rs Janeza Janše, pozdravu evropskega poslan-
ca Lojzeta Peterleta, petju skupine Corona iz sevnice, Marjana 
Zgonca, Mirana Rudana in drugih, dobri hrani in pijači, klepe-
tu, je hitro minilo popoldne. kulturnemu programu je sledila 
nogometna tekma med vodstvom sds in domačini, sicer pa smo 
se vsi zabavali pozno v noč ob zvokih naštetih glasbenih skupin, 
se preizkusili v številnih športnih aktivnostih ali pa se z vlakcem 
popeljali na ogled kulturnih znamenitosti olimja in Podčetrtka.
ob vrnitvi domov pa smo ugotovili, da nam takih srečanj pri-
manjkuje. kako lepo se človek počuti, če vsakdanje probleme, 
politiko, razprtije… vrže v stran saj za nekaj časa. 

Katarina Šantej

Piknik v Podčetrtku

krŠko - Zveza ekoloških gi-
banj slovenije je včeraj, 27. 
junija, v klubu kulturnega 
doma krško sklicala okro-
glo mizo na temo „ravnanje 
z jedrskimi odpadki v per-
spektivi stockholmske konfe-
rence“ ali „argumenti proti 
gradnji novih jedrskih elek-
trarn v evropi in 2. bloka v 
sloveniji“. Zeg je na okrogli 
mizi predstavila tudi stališče 
do okoljske in varnostne pri-
mernosti lokacij za nsrao 
v krško-brežiških vrbinah in 
do gradnje vojaškega letali-
šča v Cerkljah ob krki.

ZEG	spet	sklical	
okroglo	mizo
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slovesnost v parku krškega sta-
rega mestnega jedra, ki jo je 
pripravila krajevna skupnost 
mesta krško ob krajevnem 
prazniku, je bila povezana s 
530. obletnico krških mestnih 

pravic in s spominom na prve 
padle krške borce ter na iz-
gnanstvo. ob nagovoru zbra-
nim je podžupanja Ana Nuša 
Somrak med drugim dejala, 
da so krčani in krčanke lah-
ko ponosni na svojo zgodovino 
in prav je, da se ji vsako leto 
z vsemi častmi priklonijo ter 
jim na koncu čestitala ob pra-
zniku. Predsednica krajevne 
skupnosti mesta krško Jožica 

Ponosni	na	svojo	zgodovino
KRŠKO - V petek, 15. junija, se je v parku krškega starega mestnega jedra odvijala osrednja slovesnost ob pra-
zniku Krajevne skupnosti mesta Krško. Ob bogatem kulturnem programu so bila podeljena tudi krajevna pri-
znanja. Krajevni praznik pa so krška društva počastila tudi z mnogimi kulturnimi in športnimi prireditvami.

Mikulanc pa je dodala, da je 
potrebno ob gledanju v prete-
klost misliti na prihodnost ter 
se učiti iz izkušenj prednikov, 
saj morajo v bodoče marsikaj 
postoriti, vendar v to ne dvo-

mi, ker jim bo s skupnimi mo-
čmi uspelo. 

Podeljena so bila tudi krajev-
na priznanja ter plakete. Pla-
kete so prejeli Jožica Miku-
lanc, Janez Pislak in Boško 
Karabaš; priznanja pa društvo 
ljubiteljev fotografije krško, 
društvo vinogradnikov krško in 
Alenka Černelič Krošelj; pri-
znanje z denarno nagrado je 

prejela ekipa radiokluba kr-
ško v ženski postavi Adrijane 
Moškon, Maje Marušič in Eve 
Mirtič. v kulturnem progra-
mu so sodelovali Pihalni orke-
ster videm, Moški pevski zbor 

svoboda Brestanica in tambu-
raški orkester krške glasbene 
šole. vezno besedo sta pre-
birala Barbara Pungarčič in 
Ivan Mirt. Petkov večer pa se 
je zaključil s prijateljskim sre-
čanjem med krajani, ki so si 
ob odhodu v vitrinah starega 
mestnega jedra lahko ogledali 
postavljeno razstavo. 

Letošnjemu praznovanju pa 
se je ponovno pridružilo tudi 

Planinsko društvo videm, ki 
je pripravilo tradicionalni pla-
ninski pohod s krškega ribni-
ka na grmado ter kresno noč 
pri lovski koči na Libni, s po-
častitvijo tudi dneva držav-

nosti. društvo izvir je organi-
ziralo pohod Po poteh krških 
graščakov, člani društva ljubi-
teljev fotografije so v krškem 
Mladinskem centru razstavili 
fotografije pod naslovom Po-
gled skozi okno, ribiška dru-
žina Brestanica – krško je na 
krškem ribniku organizirala ri-
biško tekmovanje, Šahovski 
klub krško pa mednarodni ša-
hovski turnir. 

M. Kalčič M. 

Letošnji nagrajenci Krajevne skupnosti mesta KrškoOb pestrem kulturnem programu so uživali vsi 
udeleženci.

na svečani seji, ki sta jo vo-
dila predsednik društva Ciril 
Flis in podpredsednica Marti-

na Živič, so se ob kulturnem 
programu trebeških drotarjev 
zahvalili slehernemu članu, 
številnim pa podelili zahvale 
za osebni prispevek pri delo-
vanju društva. niso pozabili 
na sosednje gasilce iz dečne-
ga sela, križ, Pišec, sromelj, 
spodnej Pohance, poveljni-
ka sektorja Milana Goriška 

80	let	PGD	Globoko
GLOBOKO - S svečano sejo ob 80. obletnici PGD Globoko so gasilci in njihovi 
prijatelji 16. junija napolnili tamkajšnji prosvetni dom. Pridobitev društva je 
novo kombinirano vozilo, ki so ga namenu svečano predali teden dni kasneje.

ter domačo osnovno šolo. v 
kroniki društva smo izvedeli, 
da je bila gasilska četa usta-

novljena 1927 leta pod Mola-
novo hruško, pri takratnem 
gostilničarju Alojzu Mola-
nu. Štela je 35 članov, da-
nes jih je komaj dvakrat več, 
kar predstavlja le 6 odstotkov 
prebivalcev globokega. so pa 
tistki aktivni, toliko bolj ak-
tivni, svojo zgodovino in do-
sežke so strnili v brošuri „Pre-

let skozi zgodovino“. 
Predsednik gasilske zveze 
Brežice Mihael Boranič je na 
predlog društva podelil znač-
ke za 10, 20 in 40 let aktiv-
nega delovanja ter priznanja 
tretje, druge in prve sto-
pnje, slednje je prejel pred-
sednik društva Ciril Flis, ki je 
ob Antonu Šularju tudi dobi-
tnik značke za 40 let aktivne-
ga delovanja. Prizadevanja 
gasilcev za požarno varnost 
in pri razvoju kraja sta poz-
dravila tudi župan Ivan Mo-
lan in predsednik krajevne 
skupnosti Anton Kmetič. te-
den dni kasneje so s tradici-
onalno gasilsko veselico sve-
čano namenu predali še novo 
vozilo, namenjenu prevozu 7 
ljudi in 500 litrov vode, vre-
dno 16 mio tolarjev. od leto-
šnjih sedmih intervencij so po 
podatkih poveljnika Stanisla-
va Slaka že štiri opravili z no-
vim vozilom.

S. Vahtarič 

Gasilska slovesnost s Trebeškimi drotarji

dopoldansko sobivanje 14-
tih varovancev in strokovnih 
delavcev poteka na okoli 450 
kvadratnih metrih, kjer ima-
jo delavnice za lastni pro-
gram, leseni program, tu sta 
še glasbena in likovna delav-
nica za prostočasne aktivno-
sti, kar si varovanci sami iz-
berejo. skratka, tu so vsi 
pogoji za dobro delo in prije-
tno bivanje, ki vključujejo ob 
pisarniškem prostoru vodje še 
razstavno-prodajni prostor, 
sobo za počitek, priložnostno 
kuhinjo, lepe in prilagojene 
sanitarije, strokovni delavci 
pa se trudijo, da so uporab-
niki zadovoljni.

na ravni regijskega zavoda na 
področju Posavja z enotami v 
sevnici, Leskovcu in Brežicah 
je 87 varovancev v dnevnem 
varstvu in 11 trenutno v celo-
dnevni  bivalni skupnosti v Le-
skovcu. na čakalni listi je tre-
nutno vpisanih šest za dnevno 
varstvo in dva za celodnevno. 
Za to dejavnost je po stan-
dardih in normativih v dnev-
nem varstvu zaposlenih tri-
indvajset delavcev in pet v 
celodnevnem, od tega je ena 
zdravstveni tehnik, ki je pla-
čana iz sredstev zdravstva, 
ker izvajajo tudi osnovno 
zdravstveno nego, vsi ostali 
delavci pa so plačani iz soci-
alnega varstva; za celodnev-
no varstvo plača oskrbnino 
uporabnik iz lastnih sredstev, 
razliko pa doplača občina. 
sodelovanje z ustreznimi dr-
žavnimi službami je vse skozi 
dobro oziroma država ima po-
sluh za njihovo dejavnost.

nekaj pred vabilom sose-
dom so se vrnili iz letovanja 

Najraje se kličemo po imenu!
BREŽICE – V pritličju stavbe na Trdinovi 1 v Brežicah od sredine maja deluje Varstveno delovni center 
Krško-Leskovec, Enota Brežice. Da bi bilo sobivanje z njimi prijetno, so direktorica Lidija Žnideršič, 
vodja enote Damjana Pirc, varuhinja Klavdija Labrović in delovni inštruktor Andrej Turšič povabili na 
spoznavanje ob kavici in klepetu, čemur so se bližnji sosedje z veseljem in spoštljivostjo odzvali.

na morju, ki so ga preživeli 
v hotelu v selcah pri Crikve-
nici (letovanje so si zaslužili 
sami z izdelovanjem različnih 
predmetov iz lesa). Z rado-
stjo pa bodo sprejeli tudi vsa-
kega, ki bo odprl njihova vra-
ta, ta so odprta vsak delovni 
dan med 7. in 15. uro.

N. Jenko S. Del varovancev z delom obiskovalk, Andrejem Turšičem 
in Lidijo Žnideršič

ČateŽ – Ljudske pevke Žejno in kd anton kreč Čatež ob savi 
so pripravili 2. srečanje ljudskih pevcev, ki so prišli iz raz-
ličnih krajev slovenije. Poleg gostiteljic so po domače za-
peli in lepo ogreli dodobra napolnjeno čateško dvorano kul-
turnega doma še »Fantje artiški« kUd o. Župančič artiče, 
pevke »Ptujske upokojenke« dPd svoboda Ptuj, »Fantje z 

vasi« iz Škocjana, harmonikarski vložek je bil dinamičen 
prispevek Mladih harmonikarjev iz krške vasi, kd »Ljudski 
pevci sromlje«, Ljudske pevke Pušeljc iz Mozirja, Ljudski 
pevci »Pšenični glas« vihre ter posebni gostje Moški pevski 
zbor »slavček« z velike doline, narodna kje so tiste stezice 
pa je povezala vse pevce v skupni izvedbi.

Pevci ljudskih pesmi s svojim petjem opozarjajo, da ljud-
ska pesem ne sme utoniti v pozabo v morju sodobne zvoč-
ne ponudbe, želijo jo ohraniti kot kulturno dediščino našim 
zanamcem, pravijo, da je ljudska pesem čudežna, oboga-
ti tistega, ki jo daje in tistega, komur je namenjena, niko-
mur pa nič ne jemlje. Za prijetno povezovanje je z besedi-
lom in glasom poskrbela Katarina Sedeljšek; Ljudske pevke 
Žejno (na fotografiji), ki jih druži prijateljstvo, ljubezen 
do petja, veseli in žalostni trenutki, vse to življenje, ki je 
v ljudskih pesmih peto, pa so svoje triletno delovanje po-
stavile na zgoščenko in jo v lično izdelanem čebričku poda-
rile gostujočim ljudskim pevcem. s svojimi uspehi so zelo 
zadovoljne, udeležujejo se različnih srečanj po sloveniji in 
tako sklepajo nova poznanstva, katerih sad je bil tudi bo-
gat predzadnji sobotni junijski večer.

N. Jenko S.

Pa se sliš… s Čateža ob Savi

- zdravljenje telesnih in duševnih težav
- osebnostna rast in izpopolnjevanje
- duhovno svetovanje in rast za terapevte (tudi zdravnike) 
- podajanje smernic
- konferenčni  pogovori preko interneta

Trubarjeva 9, 8250 BREŽICE
Tel: 07-49-93-650   e-mail: kornelija_toth@hotmail.com

HOMEOPATSKA AMBULANTA
Dr. Kornelija Pope-Toth, dr. med. s.p.

Spec.spl.med., Homeopatinja

ČateŽ oB savi – Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ja 
na pobudo ponudnikov prenočitvenih kapacitet navezal sti-
ke in organiziral njihovo srečanje s predstavniki term Čatež 
in term krka. Po besedah Mojce Tršelič z zavoda so povabi-
li 12 ponudnikov s področja občine z registriranimi prenoči-
tvenimi kapacitetami. Ponudniki sicer tržijo sami, zavod za 
to dejavnost ni registriran. 
vendar so se predstavitve, na kateri bi lahko po dolgem 
času zaprtosti čateških morda le bolje sodelovali, udele-
žili le trije ponudniki; Frenk Les in Mitja Oštrbenk s Ča-
teža in Nino Ogorevc s stare vasi na Bizeljskem. Predstav-
nica term Čatež Marjana Bužančič je pozdravila tovrsten 
širši pogovor in izrazila pripravljenost družbe v sodelova-
nju na vodnih programih, športnih objektih, golfu in well-
nes storitvah. Po njenih besedah morajo ponudniki le priti 
s konkretnimi projekti. Les in oštrbenk sta se že povezala 
s programom aktivnih počitnic, v prvi vrsti se zanimata za 
ugodnejši nakup vstopnic za kopanje in nadgradnjo obsto-
ječih programov. tudi za turizem na kmetiji Pudvoi je po 
besedah ogorevca kopanje in dodatne popestritve izredno 
dobrodošla nadgradnja, po kateri gostje sprašujejo.
Predstavnica term dolenjske toplice Vesna Jankovič je pav 
tako iskazala interes za sodelovanju in po njenih besedah 
imajo tovrstno sodelovanje za ugodnejši nakup vstopnic z 
njihovimi okoliškimi ponudniki že vzpostavljen.

S.V. 

Povezovanje	toplic	s	
ponudniki

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
rada imam počitnice. no, saj kdo 
jih pa nima?! Čeprav moram reči, da 
ne prenašam najbolje sonca in vroči-
ne. na plažo se vedno odpravim s klo-
bučkom, visokim zaščitnim faktorjem 
in vodo. rezultat mojih preventivnih 
akcij je, da pridem domov bela, kot 
sem šla. Potem vsem citiram prizna-
ne strokovnjake, ki odsvetujejo sonče-
nje, tudi minimalno. Bolje biti povsem 
bel, kot da ti sonce poškoduje kožo. 
Čeprav potihem občudujem lepo zagorele polti in sem jim 
zelo nevoščljiva. ampak dejstvo je, da sem jaz povsem rde-
ča, ko me prime sonce, potem se kot nora mažem in ko so že 
vsi okoli mene rjavi, sem jaz spet bela. toliko o tem. tako da 
imam kar rada jesen, ko imam lahko spet dolge rokave in mi ni 
treba razlagati: »Ja, bili smo na morju, ne, bolj malo sem bila 
na plaži, ja, jaz sem raje v senci, ne nisem bolna, le po dopu-
stu sem utrujena...« ojoj, ti lepotni stereotipi. Pa čeprav že 
vrsto let velja, da je lepa in zdrava bela polt. Ja ampak ni je 
čez lepo rjavo barvo. ki deluje zdravo. samo na videz. sicer je 
smrtno nevarna. ne šalim se. tako so mi dali vedeti. 

in na plaži vedno opazujem lepe, dolgonoge, brezcelulitne 
mladenke, ki v minimalnih bikinkah igrajo odbojko. Z dolgi-
mi, valovitimi lasmi. Joj, kako me razkurijo! Mojega moža 
ne, brez skrbi. seveda sem jim nevoščljiva, poglejte jih! kar-
koli dajo nase, so videti kot dive. ko pridejo iz vode so vide-
ti lesketajoče morske deklice, jaz si hitim brisat lase, da se 
ne prehladim, seveda! Pa preobleči kopalke, da se ne prehla-
dim, seveda. in obrisat nos, da mi ne kaplja povsod okoli. Če 
gre z mano v vodo še moja hčerka, najprej uredim njo, po-
tem sebe. na vrsti je iskanje piškotov, nektarin, robčkov, po-
barvank, knjig, sončnih očal, klobučkov... Pa iskanje denar-
ja za sladoled, krofe... 

Lani smo bili v srednji dalmaciji. Poleg nas se je sončilo pet 
prelestnih slovakinj. Prisežem, da sem jih kar gledala, tako 
popolne so se mi zdele. s svojimi fanti, ki niso bili prav nič 
posebnega, so se hahljale na brisačah, igrale karte, si v vodi 
podajale žogo. nikoli si niso preoblekle kopalk, še obrisale se 
niso. v desetih dneh jih nisem videla jesti, no, pile so vodo. 
Česale so si čudovite lase in pobirale poželjive poglede. kako 
sem se počutila? si lahko mislite. 

Prijateljicam sem poslala sms-e, v katerih sem jim zagotovi-
la, da je pomembna res samo notranja lepota in da so lepe 
slovakinje videti, kot da ne lulajo in kakajo in da gotovo 
ne gre zaupati ženskam, ki nimajo celulita. in poudarila, da 
bodo tudi lepe sosede kdaj rodile in se vidimo potem...  Joj, 
joj, alenka.

Moža sem nekajkrat vprašala, kakšne se mu zdijo in kar je 
veliko bolj pomembno, kakšna se mu zdim jaz. Bil je narav-
nost obupan od hitrih odgovorov, kajti le hitri odgovori nas 
navdajo z občutkom, da nismo tako slabe. na primer: »se ti 
zdim debela?« in v tisočinki sekundi odgovor: »ne, kje pa!« 

ko sem zadnji dan pakirala torbičke in torbe s plaže sem spo-
znala, da je največji uspeh to, da vedno prinesem vse, kar 
potrebujemo za na plažo, da ne pozabim Barbike, pobarvan-
ke in knjige. da imam skuhan in narejen čaj, ki ga ima hčer-
ka najraje. da so nektarine dovolj trde in hladne in da nikoli, 
res nikoli ne pozabim piškotov. in da je verjetno kar fajn, da 
se s hčerko igrava v vodi kot otroka, da kričimo in se meče-
mo v vodo, se špricamo in si nagajamo in gradimo gradove in 
mostove. in moja hčerka gotovo še opazila ni lepih deklet, ki 
so ležale poleg nas. Zadovoljno je vriskala ob naju in se tre-
sla kot šiba na vodi, tako jo je zeblo, ko ni hotela iz morja. 

Uživajte na počitnicah in ne sekirajte se, kdo bo poleg vas 
razprostrl brisačo. Pomembno je, da imate čaj in piškote. in 
ob sebi tiste, za katere ste vi središče sveta. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

ob prihodu je za dobrodošli-
co poskrbelo sadjarstvo Blan-
ca s podarjenimi jabolki in 
trio Branka Žiberta z glas-
bo. v krajšem uvodnem delu 
so udeležencem spregovorili: 
predsednik Posavskega zdru-
ženja Zvvs Mitja Teropšič, 

predsednik Pvd sever Posavje 
Vlado Bezjak in župan obči-
ne sevnica Kristijan Janc. iz 
njihovih izvajanj je bilo raz-
brati, da vsi podpirajo takšna 
srečanja, ker prinašajo obi-
lo pozitivne energije, ki je v 
današnjem času tudi vetera-
nom za slovenijo še kako po-
trebna.

Srečanje veteranov Posavja
BLANCA – 2. junija je na Blanci potekalo srečanje veteranov vojne za Slove-
nijo Posavja, kamor so vključena združenja OZVVS iz občin Brežice, Krško in 
Sevnica ter Policijsko veteransko društvo SEVER Posavje. Družabnega sreča-
nja se je udeležilo okrog 300 veteranov in kar lepo število gostov.

sledilo je tekmovanje v stre-
ljanju z zračno puško in tek-
movanje v šahu. vsako zdru-
ženje je tekmovalo s po 
dvema ekipama. Športna di-
sciplina vlečenje vrvi je žal 
zaradi slabega vremena odpa-
dla. Zavzetost tekmovalcev je 

bila izredna, kar so pokazali 
tudi rezultati. v streljanju je 
zmagala ekipa Pvd sever Po-
savje 1, drugo mesto je pri-
padlo ekipi oZvvs Brežice 2, 
tretje mesto pa ekipi oZvvs 
sevnica 1. Posamezno je osvo-
jil prvo mesto Aleš Pribožič, 
drugo mesto Anton Gašparič 
in tretje mesto Miroslav Mar-

kovič. v šahu je osvojila prvo 
mesto ekipa Pvd sever Posav-
je, drugo mesto ekipa oZvvs 
sevnica in tretje mesto ekipa 
oZvvs krško. Za dosežene re-
zultate so tekmovalci preje-
li medalje. Za najuspešnejše 
združenje je bilo na osno-
vi rezultatov proglašeno Pvd 
sever Posavje, ki je preje-
lo pokal. vse zlate nagrajen-
ce je župan občine sevnice 
kristijan Janc počastil s ste-
klenicami županovega vina. 
druženje veteranov Posavja 
je trajalo vse popoldne. ob 
dobri kapljici, kvalitetnem 
obroku, živahni glasbi, plesu 
in klepetu je po mnenju mno-
gih veteranov čas kar prehitro 
bežal. Združenju veteranov 
vojne za slovenijo sevnica je 
v sodelovanju z odborom Pvd 
sever sevnica uspelo, da smo 
veterani vojne za slovenijo 
v Posavju doživeli še en lep, 
nepozaben dan.

Fanika Zemljak, 
foto: Jože Zemljak

na Pokleku nad Blanco je osu-
mjeni 69-letni izvenzakonski 
partner pokončal 22 let mlajšo 
partnerko z udarci kladiva po 
glavi in jo zavito v folijo pu-
stil v kleti hiše. tekom dneva 
je nabavil dodatno plinsko je-
klenko, očitno z namenom pri-
kritja sledov, pravi prvi mož kr-
ških kriminalistov Sašo Jejčič. 
dan kasneje pa je v hiši name-
stil tri odprte plinske jeklen-
ke ter prostore prelil z naftni-
mi derivati in podtaknil požar, 
v kleti je pustil odprto plinsko 
napeljavo, v vozilu pred hišo 
pa namestil pvc posodo z gori-
vom in prav tako podatknil po-
žar. Po obvestilu sosede o po-
žaru na vozilu je na kraj odšlo 
kar 23 gasilcev iz Pgd Blanca, 
Poklek in sevnica in pogasilo 
požara na vozilu in v hiši, pri 
prezračevanju prostorov pa so 
v kleti odkrili truplo. 

Motiv	neznan,	denarja	ni
BREŽICE - Policijska uprava Krško je javnosti predstavila umor in samomor, ki so ga obravnavali 12. junija 
na Pokleku nad Blanco. Isti dan so prijeli tudi roparja, ki je konec aprila letos s Term Čatež odnesel 70.000 
evrov. Denarja še niso našli. 

Policisti so storilca našli obe-
šenega na drevesu nekoliko 
stran od hiše. Pravega moti-

va za dejanje niso odkrili, saj 
naj bi šlo za urejena izvenza-
konska partnerja, ki sta žive-
la v slogi, brez prepirov. tudi 
storilčevo poslovilno pismo 
ne odkriva vzroka dejanja, 

le obžalovanje in izraža že-
ljo, kako ravnati s posmrtni-
mi ostanki obeh. 

naši policisti so isti dan, ko 
so obravnavali umor in sa-
momor na Pokleku, pridržali 
in s kazensko ovadbo preda-
li sodniku 30-letnika iz okoli-
ce Brežic, je pojasnil tiskovni 

Sašo Jejčič in Štefan Hren

v sproščenem, zanimivem in 
duhovitem pogovoru so šte-
vilni obiskovalci spoznali del-
ček vsakdana iz življenja 
obeh gostov, kjer je bil po-
litik Zmago Jelinčič zgovor-
nejši. voditeljica večernega 
pogovora Marjana Grčman 
ga je napovedala kot kontra-
verzno osebo slovenske po-
litike in dodala, da je po iz-
obrazbi farmacevt z vrsto 
zanimivih konjičkov – je špor-
tni pilot, potapljač, strasten 
zbiralec orožja, numizmatik, 
parapsiholog in še bi se kaj 
našlo. sam se je predstavil 
kot ljubitelj lepih žensk, a je 
tudi oče treh otrok (iz zakona 
z igralko, pesnico in pisatelji-
co Berto Bojetu ima sina, s 

predstavnik PU krško Štefan 
Hren. gre za domačina, ki 
je 30. aprila letos izvršil rop 
v hotelu toplice v termah Ča-
tež. Pri tem je s pištolo gro-
zil receptorju, ga zvezal z le-
pilnim trakom, večkrat udaril 
in obrcal in zaklenil v pisarno, 
odnesel je okoli 70.000 evrov. 
storilec je stari znanec poli-
cije, zasvojen z mamili, tudi 
večkrat ovaden zaradi pre-
prodaje mamil, prevoza ile-
galcev, napada na uradno ose-
bo in podobnih dejanj. kljub 
temu, da je storilec po kazni-
vem dejanju na veliko zapra-
vljal denar, tega še niso našli. 
so pa družbo že večkrat opo-
zorili na pomankljivo varova-
nje na različnih področjih.

Suzana Vahtarič 

Večerni pogovor z Zmagom in Tajo
STUDENEC – V petek, 22. junija, sta se na že močno uveljavljeni prireditvi Večerni pogovor na deželi z 
znanimi Slovenci predstavila v manjši, a prijetno urejeni dvorani Gasilskega doma Studenec dva znana 
Slovenca – svetlolasa gospodična Taja Zuccato, ki jo mnogi poznajo predvsem kot sovoditeljico v popol-
danski nedeljski televizijski oddaji Tistega lepega popoldneva, in politik Zmago Jelinčič Plemeniti.    

sedanjo ženo Moniko pa dve 
hčerki); rad ima zgodovino in 

z velikim veseljem proučuje 
slovensko preteklost; pono-
sen je na plemiški naslov, ki 

ga je njegovi rodbini podarila 
leta 1715 cesarica Marija te-

rezija za vojne zasluge; pri-
znal je, da ima pogosto »pre-
dolg jezik«, a takšen pač je in 

takšnega ga je potrebno spre-
jeti; kandidiral bo za predse-
dnika države, ker želi slove-
nijo postaviti na višji nivo, v 
svetu naj bi postala slovenija 
z njegovo pomočjo bolj pre-
poznavna. Malo manj zgovor-
no Tajo Zuccato smo spozna-
li kot nekofliktno osebo, ki ji 
svoboda veliko pomeni; rada 
si vzame čas zase; za njo je 
opravljen letnik študija itali-
janščine, trije letniki študija 
slavistike in letnik multime-
dije; ukvarja se z astrologi-
jo, zanima jo tudi parapsiho-
logija, politika pa ne; prvič se 
je v medijih pojavila kot vo-
diteljica na tv Paprika; bila 
je tudi perspektivna teniška 
igralka, članica slovenskega 
moštva, a jo je bolj kot na-
porni treningi pritegnilo novi-
narstvo in delo na televiziji. 
v spremljajočem kulturnem 
programu so se predstavili: 
MePZ studenec, ki ga uspešno 
vodi Katja Krnc, prof. glasbe 
in nova direktorica glasbene 
šole sevnica, učenci oŠ sava 
kladnika sevnica, podružni-
ca studenec ter s kratkim in-
sertom iz nove gledališke igre 
še tamkajšnja zelo uspešna 
gledališka skupina. gosta so 
pozdravili predstavniki: obči-
ne sevnica (domačin in župan 
Kristijan Janc ter podžupa-
nja Breda Drenek Sotošek), 
kŠtM-ja (direktorica Petra 
Pozderec), krajevne sku-
pnosti studenec (predsednik 
Miha Metelko) ter prva cvič-
kova princesa (Lea Ana Ma-
rija Colarič Jakše). Prijetna 
večerna prireditev se je za-
ključila s pokušino doma pri-
delanega cvička društva vi-
nogradnikov studenec in s 
pokušino dobrot iz domače 
kuhinje aktiva kmečkih žena 
studenec.  

Smilja Radi 
Tanja Grabrijan

Taja Zuccato, Marjana Grčman in Zmago Jelinčič 
Plemeniti.

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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PosavJe - regionalna razvojna agencija Posavje že peto leto za-
pored v projektu Posavska štipendijska shema objavlja javni po-
ziv k oddaji vlog za vključitev podjetij v sistem kadrovskega šti-
pendiranja v Posavski štipendijski shemi.
Predmet poziva je izbor gospodarskih in negospodarskih subjek-
tov v sistem kadrovskega štipendiranja. na poziv se lahko prija-
vijo podjetja, ki imajo sedež na območju občin Brežice, kosta-
njevica na krki, krško ali sevnica, imajo kadrovsko potrebo, ki 
ustreza deficitarnosti ali razvojni perspektivnosti, ter se zave-
žejo, da bodo štipendista zaposlili za najmanj enako obdobje, 
kot ga bodo štipendirali s pomočjo štipendijske sheme. Podje-
tja, ki se prijavijo na javni poziv, v prijavi opredelijo izobraže-
valno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo štipen-
dirati v štipendijski shemi. 
novost letošnjega razpisa je v tem, da bo istočasno objavljen v 
desetih regijah, kjer se izvajajo štipendijske sheme, skladno s 
poenotenim Pravilnikom o izvajanju enotnih štipendijskih shem, 
da ni več pogoja glede povprečne ocene (dosedanji pogoj je bil 
7,5 povprečna ocena za študente in prav dober učni uspeh za 
dijake) ter da bodo z zagotavljanjem sredstev s strani novo-
ustanovljenega Javnega sklada rs za razvoj kadrov in štipen-
dij, tripartitne pogodbe o štipendiranju sklenjene za celoten 
čas trajanja izobraževalnega programa in ne več enoletne, ka-
kor so bile do sedaj. v štipendijsko shemo prispeva 30 % sred-
stev za štipendijo podjetje, 20 – 50 % sredstev zagotovi občina 
v kateri ima podjetje sedež, preostali del sredstev zagotavlja 
rra Posavje.
Javni poziv je objavljen na spletni strani regionalne razvojne 
agencije Posavje: www.rra-posavje.si, ok za prijavo na razpis pa 
je 14. julij 2007. na podlagi izkazanih potreb posavskih gospo-
darskih in negospodarskih subjektov bo predvidoma v avgustu 
2007 objavljen razpis za štipendije za tiste poklice in stopnje iz-
obrazbe, za katere bodo podjetja izkazala potrebo. 

Poziv	k	štipendiranju

skladno z rezultati dobrega po-
slovanja je tržna vrednost por-
tfelja sklada nek narasla s 138 

milijonov evrov (podatek velja 
za 1. januar 2007) na 142 mi-
lijonov evrov. direktor sklada 
nek Janko Strašek poudarja, 
da so rezultati posledica “do-
bre, preudarne naložbene poli-
tike sklada nek in ugodnih raz-
mer na denarnih trgih.” 

Z uspešnim nalaganjem sred-
stev sklada nek je zadovoljna 
tudi predsednica Upravnega 
odbora te finančne institucije 
Romana Jordan Cizelj, ki do-
sežene poslovne rezultate vidi 
kot “nadaljevanje strokovne-
ga dela sklada nek, skladne-
ga z najsodobnejšimi medna-
rodnimi priporočili.”

Lansko leto je sklad nek 
ustvaril za 6,3 milijonov evrov 
(1,5 milijarde tolarjev) pri-
hodkov iz financiranja, kar 
pomeni, da je bila donosnost 

Uspešno	poslovanje	
Sklada	NEK
KRŠKO - Sklad za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad 
NEK) tudi letos dosega uspešne poslovne rezulta-
te, saj donos portfelja Sklada NEK od 1. januarja 
2007 do 18. junija 2007 znaša 4,28 odstotka. To 
na letni ravni pomeni 8,82-odstotni donos, kar za-
stavljeni minimalni dolgoročni cilj donosnosti pre-
sega za več kot 4,5 odstotka.

portfelja sklada nek na le-
tni ravni 6,18-odstotna glede 
na vložena sredstva. Minimal-
ni dolgoročni cilj poslovanja 
sklada sicer opredeljuje Plan 
razgradnje nek, ki za cilj po-
stavlja načrtovano letno do-
nosnost 4,29 odstotka realne 
rasti glavnice.

sklad nek tako tudi pod novim 
vodstvom nadaljuje z uspe-
šnim delovanjem, ki ga v prvi 
vrsti označujeta strokovnost 
in transparentnost poslovanja. 
osnovni cilj delovanja skla-
da nek - plemenitenje vlože-
nih sredstev - se izpolnjuje po 
načrtih, pri čemer se sledi za-
stavljeni naložbeni politiki, ki 
daje prednost naložbam s sta-
bilno rastjo in temu primerno 
likvidnostjo sredstev.

krŠka vas – Podjetje ino Brežice v petek, 29. junija, organi-
zira „demo ino 2007, predstavitev in prikaz dela ino strojev 
z razlago novosti in delovanja. do 10. ure bodo sprejemali 
vprašanja glede vzdrževanja, servisiranja in reklamacij, ob 
10. uri se bo v neposredni bližini podjetja pričel prikaz dela 
komunalno poljedelskega proizvodnega programa, ob 12. 
uri bo v vinogradu Jarkovič v gadovi peči prikaz dela sadjar-
sko vinogradniškega programa, program pa bodo ob 14. uri 
zaključili ob cvičku in prigrizku.  

Demo	INO	2007

občine Brežice, krško, sevni-
ca in kostanjevica na krki so 
v sodelovanju z rra Posavje 

pripravile 12 razvojnih pro-
jektov, ki se bodo financirali 
iz evropskih strukturnih skla-
dov v obdobju 2007-2009. 
vredni so dobrih 22 milijonov 
evrov, od tega bodo občine 
morale zagotoviti 10,5 mili-
jona evrov lastnih sredstev, iz 
naslova regionalnih spodbud 
bo slabih 9 milijonov evrov, 

Izbrani	posavski	razvojni	
projekti
KRŠKO - Svet regije Posavje je sprejel izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2007-
2009 in dodatek k Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007-2013, ki v razvojno regijo Posavje 
vključuje še občini Radeče in Bistrica ob Sotli. Predsedujoči Svetu regije Posavje Mojmir Pustoslemšek in direk-
tor RRA Posavje Robert Ostrelič sta predstavila tudi projekte, ki kandidirajo za sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

slabe tri milijone evrov pa 
iz ostalih virov. Med projek-
ti kar 62 % sredstev zavzema 

ekonomska in izobraževal-
na infrastruktura (komunal-
na ureditev v poslovnih co-
nah Brezina, vrbina in krmelj 
ter ureditev prostorov za iz-
vajanje višješolskih progra-
mov v Brežicah), 33 % odpa-
de na okoljsko infrastrukturo 
(čistilna naprava globoko, 
kanalizacija in obnova infra-

strukture za drnovo, Brege, 
Mrtvice in spodnji stari grad, 
komunalna infrastruktura za 
drožanjsko v sevnici in uredi-
tev vodovodov v občini sevni-
ca), 3 % zavzema projekt re-
konstrukcije gorjanske ceste 
ter pločnika s komunalno in-
frastrukturo v kostanjevici na 
krki, 2 % pa projekt rra Po-
savje „naravne vrednote Po-
savja v turistični ponudbi“. 

Po en projekt sta pripravi-
li tudi občini radeče (rekon-
strukcija lokalne ceste Ja-
gnjenica – svibno – sela) in 
Bistrica ob sotli (ureditev ce-
ste Zagaj – svete gore – vrhov-
nice), ki sta vredna 1,4 mi-
lijona evrov in bosta več kot 
polovično financirana z regi-
onalnimi spodbudami. Jav-
ni razpis bo ponovljen vsako 
leto, s povečano kvoto sred-
stev, ki so na voljo regiji Po-
savje. 

Predsedujoči sveta regi-
je Mojmir Pustoslemšek je 

Mojmir Pustoslemšek in Robert Ostrelič

PosavJe – regionalna razvojna agencija Posavje je izdala 
razpis za posredni dolgoročni investicijski kredit z garancija-
mi rra (t.i. garancijsko shemo Posavja) mikro, malim in sre-
dnje velikim podjetjem in samostojnim podjetnikom s sede-
žem v občinah Brežice, krško, kostanjevica na krki in sevnica 
v skupni višini 528.778 evrov.

Razpis za garancije

ob tem poudaril: „Ustvarjeni 
so pogoji za nadaljnji razvoj 
naše regije, ki mora temelji-
ti na razvojnih prizadevanjih 
k boljšemu položaju celotne 
regije na vseh pomembnejših 
področjih, od gospodarstva, 
okolja, razvoja človeških vi-
rov, turizma in višje kakovo-
sti življenja vseh prebivalcev 
naše regije.“ direktor rra 
Posavje Robert Ostrelič pa je 
poudaril, da bo samo izvaja-
nje rrP-ja pomemben poka-
zatelj, ali bodo regija in njeni 
sestavni deli – občine sposob-
ni razmišljati in delovati kot 
celota, kar bo zelo pomemb-
no pri večjih razvojnih pro-
jektih, pomembnih za celo-
tno regijo. „naša naloga je, 
da v sodelovanju s pristojnimi 
državnimi institucijami in te-
snim konstruktivnim sodelo-
vanjem vseh občin v naši regi-
ji ustvarjamo pogoje za njen 
nadaljnji razvoj,“ je poudaril 
ostrelič.

P. Pavlovič

radeČe - večinski delničar 
družbe radeče papir d.d. g-
M&M grosuplje d.o.o. je na 
9. redni skupščini delničarjev 
družbe radeče papir d.d. 13. 
junija sprejel letno poročilo 
družbe za poslovno leto 2006, 
sprejel odločitev o pokriva-
nju bilančne izgube iz prete-
klih let in podelil razrešnico 
upravi ter nadzornemu svetu. 
družba je v letu 2006 kljub iz-
redno težkim tržnim razme-
ram dosegla prihodek od pro-
daje 10,6 mia sit (44,2 mio 
evrov), kar je 11 % več kot v 
letu 2005, ob tem pa bistveno 
zmanjšala izgubo iz tekočega 
poslovanja. 
Proizvodnja družbe radeče 
papir je bila v letu 2006 v pri-
merjavi s predhodnim letom 
višja za 2 % in je dosegla 62 ti-
soč ton, produktivnost na za-
poslenega pa se je povečala 
za 5,5 %.  rezultat stalnih vla-
ganj v raziskave in razvoj je 
povečanje deleža novih proi-
zvodov v strukturi prodaje na 
12,5 %. 
skupščina je za člane tri-
članskega upravnega odbo-
ra je imenovala Petra Tevža 
in dr. Andra Ocvirka, svet 

Radeče papir lani z 
manj	izgube

delavcev pa je v upravni od-
bor imenoval Franca Čeča. 
Upravni odbor je po skupšči-
ni za predsednika in neizvr-
šnega direktorja izvolil tevža, 
za člana in izvršnega direktor-
ja pa dr. ocvirka.
družba v letu 2007 posluje 
pozitivno, kar je predvsem 
rezultat velikih prizadevanj 
vseh zaposlenih za izboljšanje 
kvalitete in količine proizvo-
dnje in izboljšanih razmer na 
trgu papirja. te kljub narašča-
jočim cenam celuloze omogo-
čajo minimalno pozitivno po-
slovanje družbe. družba je 
pred velikimi investicijskimi 
izzivi in nalogo zagotovitve in-
vesticijskih sredstev. skupaj s 
finsko svetovalno družbo Jaa-
kko Pöyry pripravlja revidira-
ni načrt investiranja po fazah. 
Zaradi odklonilnega stališča 
vlade in zavrnitve projekta 
državne pomoči bo potreb-
no investicijske načrte močno 
oklestiti ter s projektom iz-
daje obveznic in morebitnim 
vstopom novih investitorjev 
pridobiti potrebna sredstva za 
nujno potrebne investicije, so 
v družbi radeče papir zapisali 
v sporočilu za javnost.

Brezskrbno v tujiniBrezskrbno v tujini

osebna, družinska in skupinska 
zavarovanja,
ugodne zavarovalne premije,
organizacijo zdravniške 
pomoči,
24-urno pomoč,
mrežo izvajalcev po vsem svetu,
dodatna kritja za svojce,
pravno pomoč.
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Zavarovanje lahko sklenete na vseh poslovalnicah Vzajemne, 
pooblaščenih turističnih agencijah ali preprosto preko spletne 
strani www.vzajemna.si in na ostalih lokacijah.

Za ublažitev posledic pikov insektov 
skleniteljem zavarovanja podarjamo* 
Hansaplast® izdelek, ki pomirja nadležno 
srbenje.

Zdravstveno zavarovanje z 
medicinsko asistenco v tujini 
vam omogoča:

Sklenite zavarovanje z medicinsko 
asistenco v tujini VzajemnaTujina, ter 
brezskrbno uživajte na počitnicah. 

Vas jepičilo,
da bi odpotovali 

v tujino?

Vas je pičilo ...
                     ... v tujini?

* Velja za sklenitve do 31. 8. 2007 v poslovalnicah Vzajemne, 
preko www.vzajemna.si in na brezplačni telefonski številki 
080 20 60. Količina izdelkov je omejena.

Tujina

Oglas-Tujina-Hansaplast 128x60(21   1 22.6.2007   13:24:19

v četrtek, 21. junija, je v okviru lokalnega partnerstva v 
prostorih Fakultete za logistiko v krškem potekala delav-
nica odbora za okolje. na delavnici je direktor Zdravstve-
nega doma krško dr. Rudolf Ladika predstavil podatke iz 
analize zdravstvenega stanja prebivalcev občine krško, ki 
sta jo leta 1989 pripravila dr. rudolf Ladika in dr. Jelka 
Pleško, v nadaljevanju pa je pregled zdravstvenega sta-
nja v občini na podlagi vsakoletnih podatkov orisal direk-
tor Zavoda za zdravstveno varstvo novo mesto dr. Dušan 
Harlander. splošna ugotovitev v razpravi je bila, da na 
podlagi podatkov ni zaznati povečanja obolelosti za ra-
kom na področju krškega. dr. Harlander pa je opozoril na 
splošno slabo zdravstveno stanje, ki je predvsem posle-
dica nezdravega načina prehranjevanja in zanemarjanja 
telesne aktivnosti pri večini prebivalcev.

Delavnica	Odbora	za	okolje

Janko Strašek
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Pojav hruševega ožiga
Po podatkih Fitosanitarne uprave rs se je v zadnjih te-
dnih ponekod ponovno pojavil hrušev ožig. Posamezna 
nova žarišča so potrjena v Pomurju, na območju Maribo-
ra, v okolici Ljubljane, ponekod na gorenjskem ter v sa-
vinjski dolini. Pogoji za širjenje te bolezni so zaradi tople-
ga in vlažnega vremena ter neurij s točo ugodni. Posebej 
ogrožena so območja z intenzivnimi nasadi jablan in hru-
šk zlasti na gorenjskem, Štajerskem, na dolenjskem in v 
Posavju. Fitosanitarna uprava rs poziva, da imetniki go-
stiteljskih rastlin, zlasti pa pridelovalci jabolk in hrušk, 
svoje nasade temeljito pregledujejo. ob pojavu sumljivih 
znamenj na gostiteljskih rastlinah je potrebno takoj ob-
vestiti uradno službo. telefonska številka za prijavo bole-
zenskih znakov oziroma za obvestila je 041 354 405, ele-
ktronska pošta pa furs.mkgp@gov.si.

Seja	nadzornega	sveta	
Komunale	Sevnica	
sevniCa - sestali so se člani nadzornega sveta Javnega pod-
jetja komunala sevnica, katerega predsednik je Dušan Žič-
kar. seje se je udeležil tudi podžupan Srečko Ocvirk. obrav-
navali so revidirano letno poročilo podjetja za leto 2006 in 
poročilo o poslovanju v prvih štirih mesecih letošnjega leta. 
seznanili so se že z ukrepi uprave za izboljšanje poslovanja. 
dogovorili so se o pripravi strategije poslovanja podjetja do 
leta 2012 in da naj bo plan poslovanja za leto 2008 pripra-
vljen pred zaključkom poslovnega leta 2007. na tak način 
bo omogočeno kvalitetno opravljanje komunalnih storitev 
na območju občine sevnica in pravočasno predlaganje ukre-
pov za izboljšanje poslovnih rezultatov. Poročilo o poslova-
nju bo obravnaval tudi občinski svet na prihodnji seji.

NOVO!
OBNOVA KOPALNIC in IZDELAVA 

FASAD NA KLJUČ

AKCIJA
ODPRODAJA VEČJIH KOLIČIN PLOŠČIC 

IZ PROIZVODNJE MARTEX!

Do 35% popust za gotovinska plačila!
Kerametal Brežice d.o.o., Mladinska 15, Brežice

Tel.: 07 49 92 713
E-pošta: info@kerametal.si
www.kerametal.si

koBiLe – na domačiji pri Šribarjevih je 8. junija potekala po-
delitev priznanj kmetijsko gozdarskega zavoda novo mesto za 
najboljše sokove in žganja, ocenjene decembra lansko leto. Za 
sokove je največ priznanj dobil edi grzina. Pri žganjih je za-
nimivo to, da je bilo najbolje ocenjeno žganje iz modrih dr-

noseljnov, pridelek Alojza Šribarja. na drugo mesto so stro-
kovnjaki iz Biotehnične fakultete, iz kgZ novo mesto in Franc 
Kotar iz krškega uvrstili tepkovec Vida Budne s senovega, na 
tretje brinove jagode v belem drnoseljnu Alojza Šribarja, na 
četrto pa slivovko Alojza Kerina iz straže pri krškem. vsa na-
šteta žganja so bila nagrajena z zlatim priznanjem, ki sta jih 
podeljevala direktor zavoda v novem mestu Jože Simončič in 
Damjan Vrtin z zavoda.
Prireditev so popestrili Bučenski ramplači z Bučke, Fantje z 
Brezovske gore ter konjeniki (skupina Staneta Povheta). Pro-
gram je spretno povezovala Doroteja Jazbec. vsi so si lahko 
ogledali uokvirjene slike, delo šaleških umetnikov iz velenja. 
na voljo je bil bograč (kuhar Andrej Čebular), siri, domača 
slanina, cviček in tudi žganja.
Prireditve se je udeležil predstavnik občine krško Jože Knez, 
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, ki se je strinjal s 
predlogom Jožeta simončiča, da bi lahko bila v kobilah nasle-
dnje leto podelitev priznanj za celo Posavje. Prireditev je bila 
v sklopu občinskih praznovanj, omogočilo pa jo je 40 posame-
znikov in podjetij. vsem iskrena zahvala.  A. Š.

Tudi	v	Posavju	so	dobri	sokovi	
in žganja

Damjan Vrtin, Jože Knez in Jože Simončič na prireditvi  

koPrivnik – kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek je v 
torek, 26. junija, skupaj z državnim sekretarjem na ministr-
stvu za promet Petrom Verličem, predstavnico direkcije rs 
za ceste Ljiljano Herga, glavnim direktorjem podjetja ddC 
svetovanje in inženiring Metodom Di Batista ter predsedni-
kom uprave CgP novo mesto Marjanom Pezdircem predal v 

uporabo modernizirano regionalno cesto smednik – Zameško 
– kostanjevica na krki (na fotografiji). gre za dobrih 1700 
metrov novega asfalta, ki bo preko kostanjeviške občine po-
vezal občini krško in Šentjernej, kostanjevičane pa približal 
avtocesti, je na otvoritveni slovesnosti pri mostu v koprivni-
ku povedal župan Pustoslemšek. otvoritev so s petjem po-
pestrile pevke akŽ Pod gorjanci.  P. P.

Kostanjevičani bližje 
avtocesti

KRŠKO - Župan nemške občine Obrigheim, ki je od leta 1982 
pobratena z občino Krško, Roland Lauer je v sredo, 20. juni-
ja, na predavanju v Kulturnem domu Krško predstavil njiho-
ve izkušnje ob zapiranju jedrske elektrarne.

Jedrska elektrarna je v obrigheimu, občini s pet in pol tisoč pre-
bivalci, obratovala od leta 1968 do leta 2005. kot je povedal žu-

pan Roland Lauer, je nuklearka v njihov kraj prinesla mnogo 
dobrega, denimo 400 neposrednih in še enkrat toliko posrednih 
delovnih mest, moderno podobo kraja, ogromen ekonomski raz-
cvet s številnimi drugimi podjetji ter seveda tudi velik priho-
dek v občinski proračun. Po odločitvi o prenehanju obratovanja 
elektrarne se v obrigheimu soočajo s težavami, kako nadome-
stiti vse to. v elektrarni je sicer še vedno 160 do 180 zaposle-
nih, kar pa je še vedno veliko manj kot prej. 130 novih delovnih 
mest so zagotovili v tehnološkem parku, še nekaj si jih obetajo 
v načrtovani elektrarni na biomaso in v centru za bioenergijo. 
težave imajo tudi pri vzdrževanju infrastrukture, ki so jo zgra-
dili v času obratovanju elektrarne. sicer pa so o korakih po za-
prtju elektrarne začeli razmišljati že leta 1991 oz. skoraj 15 let 
prej. Zdaj čakajo na dovoljenje za zaprtje nuklearke, pri raz-
gradnji pa bo, poudarja Lauer, varnost imela prednost pred go-
spodarnostjo. P. Pavlovič

Jedrske	izkušnje	Obrigheima

Roland Lauer (desno) pred poslušalci 

krŠko - v petek, 22. junija, je bil storjen pomemben ko-
rak na poti k ustanovitvi Fakultete za energetiko v krškem: 
državni zbor rs je namreč z odlokom o preoblikovanju Uni-
verze v Mariboru le-tej dodal novo članico in s tem potrdil 
ustanovitev Fakultete za energetiko s sedežem v krškem in 
dislocirano enoto v velenju. krški in velenjski župan Franc 
Bogovič in Srečko Meh ter rektor mariborske univerze prof. 
dr. Ivan Rozman bodo jutri, 29. junija, na novinarski kon-
ferenci predstavili nadaljnje postopke, da bo lahko novou-
stanovljena fakulteta prvo generacijo študentov vpisala v 
akademskem letu 2008/2009. Javnost bodo seznanili tudi z 
zagotavljanjem prostorskih pogojev in si ogledali prenovlje-
ne prostore Fakultete za logistiko, v kateri bo delovala bo-
doča Fakulteta za energetiko. 

Državni zbor dal zeleno luč 
Fakulteti	za	energetiko

BUČka - na Bučki, ki je svoje dni slovela po velikih kramarsko-ži-
vinskih sejmih, so pred leti znova začeli oživljati nekdanje sej-
me. seveda ne v takšni obliki kot nekoč, danes je to zanimiva tu-
ristična etnološko-zabavna prireditev, ki iz leta v leto privabi več 

obiskovalcev. odvija se vsako leto na dan državnosti, 25. junija. 
tudi letos je bilo tako. na starem sejmišču je potekal kramar-
ski sejem, na ploščadi pred kulturnim domom pa so svojo ustvar-
jalnost predstavljali predvsem domačini ter društva. Letos so se 
tako predstavili kmetija Hrovat s Preske in društvo Preska, turi-
stično ponudbo Bučke je predstavljalo td Bučka, predstavili so se 
tudi domači slikar Ferenc Černik, izdelovalec lesenih kozolcev 
Franc Žnidaršič, Justi Železnik z bogato zbirko ročnih del, re-
jec avtohtonega slovenskega goloba – beloglavčka Darko Punger-
šič ter učenci podružnične šole z Bučke, ki so na ogled postavili 
igrače svojih dedkov in babic. na odru so se zvrstili Bučenski ram-
plači, ansambel korak, ansambel dolenjski nasmeh, ljudski pev-
ci Fantje z vasi, ŽPZ Čebelice iz Mirne Peči, bučenski šolarji ter 
mladi harmonikarji Nina Vene, Kaja Jelinič z očkom Dragom Je-
liničem, Laura Pregrat ter Jernej Čarman. osrednji dogodek se-
manjega dne, ki so ga obiskovalci najbolj željno pričakovali, je bil 
prikaz sejmarjenja s humoristko teto Štefko ter Janezom Rupar-
jem in Francem Žnidaršičem. tokrat so prikazali, kako je nekoč 
na sejmih potekalo mešetarjenje ob kupovanju konja. 

v sklopu semanjega dne pa so podelili tudi priznanja za najbo-
lje ocenjene šarklje. tokrat je na ocenjevanje, ki ga organizira 
društvo podeželskih ženska Bučka, prispelo kar 49 šarkljev iz ob-
močja širše dolenjske in Posavja ter tudi od drugod. Podelili so 
18 bronastih in 11 srebrnih priznanj, zlata priznanja pa so dobi-
le Marija Jakše iz novega mesta, Lidija Škrbec iz Bele Cerkve, 
Tonika Jankovič iz Leskovca, Marija Povše iz Škocjana, Marija 
Dravinec, Marjetka Pungeršič in Marjana Dežman iz Šmarjeških 
toplic ter Ana Pungeršič z Bučke. obiskovalci so si vse nagraje-
ne šarklje lahko ogledali na razstavi, prav tako pa tudi dokumen-
tarna filma od zemlje do kruha in od zrnja do okrašenega kruha, 
spominsko sobo o izgonu krajanov v letih 1941-45 ter mimohod 
konjenikov in razstavo konjev. 

Jelka Tršinar

Semanji dan na Bučki

vlada rs je na 31. seji na predlog ministra za gospodarstvo z 
mesta člana v svetu Javne agencije rs za podjetništvo in tuje 
investicije (JaPti) razrešila dr. andreja kitanovskega in za no-
vega člana z mandatom do 22.9.2010 imenovala sicer Brežiča-
na Martina Brataniča, sicer vodjo vizjakovega kabineta. 

Bratanič v Svetu JAPTI-ja

vlada rs je na 126. seji obravnavala program dela agencije za 
radioaktivne odpadke (arao) za leto 2007 in k programu dala 
soglasje. Program sledi že začrtanim nalogam iz preteklosti in 
osnovnim ciljem dolgoročnega ravnanja z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim jedrskim gorivom. večino nalog v progra-
mu agencije za leto 2007 predstavlja nadaljevanje aktivnosti 
iz preteklih let oziroma njihovo nadgradnjo. sicer letošnji pro-
gram dela zajema naloge za zagotavljanje podpore državnim 
institucijam in upravi, načrtovanje in izgradnjo odlagališča niz-
ko in srednje radioaktivnih odpadkov ter zagotovitev pogojev za 
delovanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih 
proizvajalcev. Z namenom uspešnega doseganja naštetih ciljev 
so v programu opredeljene še naloge s področja informiranja 
in ozaveščanja javnosti, mednarodnega sodelovanja ter drugih 
spremljajočih dejavnosti

Soglasje k programu ARAO

na 125. seji je vlada rs določila sejnine članov in predse-
dnika nadzornega sveta javnega podjetja infra, d.o.o. tako 
znaša bruto sejnina za člana nadzornega sveta 300 evrov na 
sejo, bruto sejnina za predsednika nadzornega sveta pa 390 
evrov na sejo.

Sejnine	za	Infro
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Projekt CoWaM v praksi (na-
daljevanje projektov Co-
WaM 1 in CoWaM 2) poteka 
od januarja letos do kon-
ca leta 2009, udeleženci pa 

bodo razpolagali s proraču-
nom 1,54 milijona evrov, od 
česar bo polovico prispevala 
evropska unija, polovico pa 
partnerji iz sodelujočih dr-
žav. slovenija želi predvsem 
pridobiti izkušnje iz držav s 
podobnimi problemi z radi-
oaktivnimi odpadki in se iz 
tega čim več naučiti. „evro-
pa ima izkušnje na tem po-
dročju, imamo pa jih tudi pri 
nas, predvsem iz neuspešne-
ga poskusa v 90-ih letih, iz 
česar smo se kar veliko nau-
čili. sedanji pristop, ko smo 
oblikovali lokalna partnerstva 

Več javnosti v odločanje 
o	odpadkih
KRŠKO – V sredo, 20. junija, se je v Krškem sestala nacionalna skupina dele-
žnikov evropskega projekta COWAM v praksi. Gre za projekt, ki se ukvarja z 
vprašanji vključevanja javnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpad-
ki, v njem pa poleg Slovenije sodeluje še pet držav: Francija, Romunija, Špa-
nija, Velika Britanija in Belgija.

in vanje povabili najširši krog 
ljudi, je uspešen in daje re-
zultate v svetu,“ meni mag. 
Nadja Železnik iz  agencije 
za radioaktivne odpadke, ki 

koordinira projekt.
v slovenski skupini deležni-
kov so predstavniki lokalnih 
skupnosti z jedrskim objek-
tom (občin krško, Brežice in 
dol pri Ljubljani), ministr-
stev, nevladnih organizacij, 
ljubljanske univerze, stro-
kovne javnosti in podjetij 
nek in gen energija. sku-
pino vodi krški župan Franc 
Bogovič, ki meni, da je pra-
kso iz evrope težko neposre-
dno prenašati v naše okolje, 
saj gre za razlike v vedenj-
skih vzorcih in nivoju politič-
ne kulture. „Mislim, da nismo 

storili kakšnih večjih napak v 
preteklosti, ki bi imele hude 
posledice za izbor lokacije. 
opažamo pa pomanjkanje že-
lje po sodelovanju v takšnem 
procesu, zato še enkrat pozi-
vam vse k vključitvi v lokalno 
partnerstvo.“
Predsedniku vodstvenega od-
bora lokalnega partnerstva v 
občini Brežice Stanetu Pre-
skarja je najbolj pomembno, 
da ljudje dobijo pravilne in-
formacije o tem, kakšne so 
dejanske posledice takšnega 
objekta v določenem prosto-
ru, od socioloških, zdravstve-
nih, ekoloških do finančnih. 
„Pomembno je tudi, da smo 
vzpostavili sodelovanje z lo-
kalnim partnerstvom krško in 
dosegli soglasje, da ne gre le 
za problem ene občine, am-
pak za regijski problem.“  
na tokratnem prvem sestan-
ku v krškem so se seznani-
li s priporočili glede vključe-
vanja javnosti v postopke na 
področju ravnanja z jedrski-
mi odpadki, s cilji in načeli 
delovanja novega projekta, 
dogovorili pa so se tudi o še-
stih okvirnih temah, ki jih že-
lijo deležniki v okviru novega 
projekta še posebej obravna-
vati. naslednja seja nacio-
nalne skupine deležnikov bo 
potekala v občini Brežice.

Peter Pavlovič

Franc Bogovič in Stane Preskar, med njima direktor 
ARAO dr. Miran Veselič

COWAM v Krškem, naslednji 
v Brežicah
20. junija je v Krškem potekal seminar nacionalne sku-
pine deležnikov evropskega projekta COWAM v praksi. 
V projektu poleg Slovenije sodelujejo še Velika Brita-
nija, Francija, Španija, Belgija in Romunija. Naslednje 
srečanje bo gostilo Lokalno partnerstvo Brežice.  

v slovenski skupini deležni-
kov, ki jo vodi krški župan 
Franci Bogovič, so zasto-
pani predstavniki lokalnih 
skupnosti z jedrskim objek-
tom, strokovne javnosti, 
univerza, nevladne organi-
zacije... 
Projekt je odlična prilo-
žnost slovencem za prido-
bitev izkušenj iz držav s 
podobnimi problemi z radi-

oaktivnimi odpadki, omogo-
ča pa, da se veliko naučimo 
in ne ponavljamo tujih na-
pak, zlasti pri slovenskem 
primeru umeščanja objek-
tov odlagališča nsrao v 
prostor. Projekt namreč po-
udarja vprašanja vključe-
vanja javnosti na področju 
ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki. 

na tokratnem sestanku v kr-
škem so se seznanili s pripo-
ročili glede vključevanja jav-
nosti v postopke na področju 
ravnanja z jedrskimi odpadki 
ter s cilji in načeli delovanja 
novega projekta. 
Poleg tega so se dogovorili o 
šestih okvirnih temah, ki jih 
želijo deležniki v okviru no-
vega projekta še posebej 
obravnavati, kot so pravni 

in finančni okviri postopka, 
medobčinsko sodelovanje... 
Projekta sta se s strani Lo-
kalnega partnerstva Bre-
žice udeležila predsednik 
vodstvenega odbora stane 
Preskar in član ivan Polajžar, 
ki poudarjata, da gre za pre-
verjanje in uveljavitev te-
oretičnih modelov v praksi 
in izmenjavo izkušenj držav 

udeleženk. Člani brežiške-
ga partnerstva so nave-
zali osebne stike in sode-
lovanje z odgovornimi v 
Lokalnem partnerstvu kr-
ško, krajši čas pa je priso-
stvoval tudi brežiški župan 
ivan Molan.

O odpiranju vpadnika…
…žal ne moremo zapisa-
ti nič novega. v Lokalnem 
partnerstvu Brežice smo 
načrtovali odpiranje sre-
di junija, vendar imamo 
občutek, da nekdo nagaja 
pri izvedbi projekta oz. sa-
mega odpiranja vpadnika 
v rudnik dečno selo. Brez 
zadnje potrebne potrditve 
inšpekcijskih služb pa tako 
zahtevnega in občutljive-
ga projekta ne bomo izva-
jali mimo zakona. Zato le 
upamo, da se bodo pristoj-
ni zganili in da bomo vpa-
dnik lahko odprli in odvzeli 
vzorce še pred dopusti. 

več o delu partnerstva iz-
veste na spletni strani 
www.lokalnopartnerstvo.si 
ali si oglejte informativne 
materiale in zapisnike sej 
v prostorih ks globoko in 
Šentlenart. 

Vodstveni odbor
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Člani LP Brežice in Krško

Pripravljalna	dela	
na	HE	Blanca	smo	
uspešno zaključili
v letu 2005 smo v močni grad-
beni konkurenci uspeli prido-
biti v izvajanje pripravljal-
na dela (Lot a1) pri izgradnji 
He Blanca. izgradnja je za-
jemala izvedbo zaščite grad-
bene jame z masivnim be-
tonskim zidom, izkopom do 
prve faze, gorvodnimi in dol-
vodnimi zaščitnimi nasipi, vsa 
pripravljalna dela z izvedbo 
uvoza na gradbišče iz glav-
ne ceste, razsvetljavo, ogra-

ditev gradbišča, dobavo in 
montažo gradbiščne kontej-
nerske postaje, ureditev pla-
toja in komunalne infrastruk-
ture za bodoče izvajalce ter 
ureditev prostorov za inženir-
sko ekipo. v celotnem času 
izvajanja pripravljalnih del 
smo izkopali 72.000 m3 hu-
musa in melja ter približno 
300.000 m3 gramoza, lapor-
ja in kamenja, ki smo ga od-
peljali na gradbišče v stalne 
in začasne deponije. Porabili 
smo približno 6.000 m3 beto-
na in 100.000 kg gradbenega 
rebrastega železa. dela smo 
izvedli kvalitetno, strokovno 
in učinkovito ter v dogovorje-
nem roku in si s tem pridobi-
li zaupanje tako pomembne-
ga investitorja kot je Holding 
slovenskih elektrarn. 

Nadaljevanje	del	
na	HE	Blanca	je	v	
polnem	razmahu
v lanskem letu je bil obja-
vljen razpis za izvedbo nada-
ljevanja izgradnje jezovnega 
objekta na He Blanca ter pri-
pravljalnih del in jezovnega 
objekta za He krško. Za oba 
projekta je bil kot najugo-
dnejši izbran konzorcij, ki ga 
sestavljajo podjetje Primorje 
iz ajdovščine s 40 % pogodbe-
nim deležem (glavni izvaja-
lec), kostak s 30 % deležem in 
CgP iz novega mesta s prav 
tako 30 % pogodbenim dele-
žem. Pridobitev nadaljeval-
nih del je bil za nas gotovo 
velik uspeh in dokaz za naše 
kvalitetno in učinkovito opra-
vljeno delo na preteklih pro-
jektih. 

v sklopu gradbenih del za je-
zovni objekt na He Blanca iz-
vajamo zemeljska dela (izko-
pe, nasipe, zasipe), obloge 
gorvodnih brežin, ribjo stezo, 
zunanjo ureditev ter obrtni-
ška dela v objektu strojnice. 

Kostak	uspešen	
izvajalec	pri	izgradnji	
savskih	elektrarn

KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

V Kostaku je v zadnjih letih dejavnost gradbeništva doživela pravi razcvet. 
Velika gradbišča v Posavju ter izgradnja potrebne spremljajoče infrastrukture 
so nam predstavljala velike tržne priložnosti. Z ustreznim tržnim pristopom, 
s kakovostnim delom in dobrimi referencami, prilagodljivostjo tržnim spre-
membam ter strokovno usposobljenimi kadri smo se na te priložnosti uspeli 
učinkovito odzvati. Med naše največje uspehe sodi uspešno in učinkovito iz-
vajanje del na najbolj obsežnih in strokovno najzahtevnejših gradbiščih v Po-
savju (HE Blanca in HE Krško). 

gradbena jama za He Blanca 
je umeščena na desnem bre-
gu save ob regionalni cesti 
drnovo – Zidani most. Celotna 
izvedba del na gradbišču je 
pod stalno notranjo kontrolo, 
ki jo za nas izvaja gi ZrMk iz 
Ljubljane.

Med gradnjo se srečujemo 
tudi z nekaterimi težavami, 
predvsem z dotoki zalednih 
voda, ki zaradi neugodne ge-
ološke sestave hribine na juž-
nem delu gradbišča v veli-
kih količinah stalno zalivajo 
gradbeno jamo. Zelo pomem-

ben del izgradnje zato pred-
stavlja odvodnjavanje in čr-
panje vode, kar pa bistveno 
vpliva na dinamiko del. ta 

dela izvaja podjetje rgP iz 
velenja, ki s črpalnim siste-
mom in svojo strokovno eki-
po skrbi, da je gradbena jama 
suha. tako so omogočena ne-
motena izvajanja betonskih 
in tesarskih del na strojnici in 
prelivnih poljih. večino grad-
bene dejavnosti pri izgra-
dnji izvajamo znotraj podro-
čja gradbišča, tako da imamo 
na gradbišču organiziran se-
dež vodenja del, skladišče in 
ostale pomožne prostore.

Začetek 
pripravljalnih	del	
na	HE	Krško
v sklopu del izgradnje hidro-
elektrarne v krškem so se le-
tošnjo pomlad že začela dela 
za izgradnjo mostu in križi-
šča. to je prva faza izgradnje 
nove cestne povezave, ki bo 
odpravila prometne zastoje 
skozi mesto krško. v času gra-
dnje hidroelektrarne pa bo s 
tem urejena tudi izgradnja 
komunalne infrastrukture, 
urejanje protipoplavne ure-
ditve in varnosti reke save. 
Most bo možno uporabiti za 
potrebe gradbišča, saj bomo 
s tem povezali transporte in 
izvajanje del na levem in de-
snem bregu reke save.

kostak bo v sklopu konzorcij-
ske pogodbe za He krško iz-
vajal izkop gradbene jame in 
zaščito v strugi save z masiv-
nim betonskim zidom. Zaradi 
ozke rečne struge bo gradnja 
jezovne zgradbe He krško po-
tekala v dveh fazah. Pregra-
ditev za zaščito gradbenih 
jam v strugi save bo izvede-
na z masivno betonsko obo-
dno steno skupne dolžine 
približno 310 m (za obe grad-
beni jami bomo porabili cca 
15.000 m3 betona), tesnjena 
bo do nepropustne podlage 
z »jet grouting« kontaktnim 
injektiranjem. na masivnem 
obodnem zidu bo po celotni 
dolžini izveden še konzolni 
zaščitni zid višine 5 m in ši-
rine 1 m. sledila bo preusme-
ritev toka reke save na levo 
polovico struge. Zatem se bo 
dogradila obodna stena grad-
bene jame na desnem bre-
gu in izkop za objekt strojni-
ce s petim prelivnim poljem. 
v obseg pogodbenih del izgra-
dnje He krško spadajo tudi 
poglobitev struge save, pri-
ključni zidovi, zunanje uredi-
tve desnega in levega brega, 
zaščite brežin in zasaditve. 
Po končanju izgradnje preliv-
nih polj bo zaščitni betonski 

zid deloma porušen, po kon-
čanju strojnice pa bo porušen 
v celoti.

Kakovostno	ekipo	
dopolnjujemo	
s	kooperanti	
med	lokalnimi	
podjetniki
največji poudarek pri izva-
janju gradbenih del dajemo 
dobri organizaciji ter ustre-
znim kadrom. gradbeni in-
ženirji, tehniki, delovod-
je, zidarji, tesarji, šoferji, 
strojniki in gradbinci skupaj 
s projektanti tvorijo stro-
kovno, homogeno in uspešno 
gradbeno ekipo. k uspešni 
izvedbi projektov pripomo-
reta tudi izredno kvalitetna 
geodetska ekipa ter učinko-
vita nabava v sklopu naše tr-
govine. Poleg tega pa kako-
vostno ekipo dopolnjujemo s 
primerno usposobljenimi ko-
operanti med lokalnimi pod-
jetniki, kar tudi prispeva 
k dobrim rezultatom. tudi 
s tem izgradnja hidroelek-
trarn kot največji energetski 
projekt v sloveniji pospešu-
je razvoj regije ter omogo-
ča nova delovna mesta v Po-
savju. 
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gionalne identitete v nacio-
nalni in evropski prostor. Po-
savje.info postopoma gradi 
bogato zbirko informacij o 
Posavju in nenazadnje, tako 
kot ostali mediji in dejavnosti 

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
OSEBNA IZKAZNICA 
MEDIJA

WWW. PosavJe.inFo
informacijsko središče 
pokrajine Posavje
 
izdajatelj medija: 
neviodUnUM, 
zavod za kulturo 
in odnose z javnostmi 
trg Matije gubca 3, 
8270 krško

UredniŠtvo
trg Matije gubca 3, 
8270 krško
e-pošta:redakcija@
posavje.info
telefon: 07 49 05 782
Faks: 07 49 05 781 
 
doPisniŠtvo BreŽiCe 
Mestni atrij, Cesta prvih 
borcev 17, 8270 BreŽiCe

glavni urednik:
Peter Pavlovič
peter.pavlovic@posavje.
info
 
tehnični urednik: 
Matjaž Mirt
matjaz.mirt@posavje.
info 
 
strani pripravljajo stalni 
in občasni sodelavci 
ter sodelavke skupne 
redakcije posavskih 
medijev pri Zavodu 
neviodunum. 

odgovorni urednik:
Silvester Mavsar 
silvester.mavsar@
posavje.info

trŽenJe in ProMoCiJa
Bojana Kunej 
telefon: 07 49 05 780 
Faks: 07 49 05 781 
e-pošta: marketing@
posavje.info

vse pravice pridržane. 
kopiranje celote ali 
posameznih delov in 
morebitno objavljanje 
v drugih medijih je 
dovoljeno le s pisnim 
dovoljenjem izdajatelja.

izvedba in tehnična 
podpora:
MODRA IDEJA s.p. -
informacijske, 
marketinške in poslovne 
storitve

Vsebinska zasnova

Posavje.info je ob Posa-
vskem obzorniku in tv kr-
ško najmlajši izmed medi-
jev Zavoda neviodunum z 
novinarsko in dopisniško 
mrežo, ki zbira prispev-
ke na e-naslovu: redakci-
ja@posavje.info, pripravlja 
ter ureja za objavo pa jih 
v skupnem uredništvu v kr-
škem.

v redakciji Posavje.info 
prednostno zbiramo in ob-
javljamo vesti, poročila in 
različne informacije o do-
gajanju na območju Posav-
ja, poleg tega pa tudi vse 
tisto, kar je kakor koli po-
vezano z ljudmi iz Posavja 
in zato zanimivo za bralce 
portala.

obvestila, ki nam jih po-
sredujejo organizatorji raz-
ličnih prireditev, srečanj, 
športnih dogodkov, večjih 
družabnih prireditev in 
koncertov, posredujemo v 
spletni napovednik, večino 
teh napovedi pa objavimo 
tudi v Posavskem obzorniku 
in tv kažipotu.

Portal Posavje.info z raz-
ličnimi interaktivnimi ru-
brikami in orodji omogo-
ča sodoben in neposreden 
način obravnavanja različ-
nih aktualnih tem lokalne-

ga, regionalnega in tudi na-
cionalnega pomena, saj se 
preko njega v razpravo o 
aktualnih temah in proble-
mih lahko vključujejo posa-
mezniki, ki se sicer ne mo-
rejo ali ne želijo. 

POSAVJE.INFO

Spletni portal www.posavje.info je elektronski dnevnik in pomembno križišče informacij v regiji oziroma pokrajini Posavje, ki 
danes obsega občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, v okviru t.im. razvojne regije pa sta se jim maja 2007 pri-
družili tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli..

Cilji in poslanstvo

Posavje.info s svojo do-
stopnostjo in ažurnostjo 

prinaša zanimive in kori-
stne informacije prebival-
kam in prebivalcem posa-
vskih krajev, organizacijam, 
podjetjem in instituci-
jam s sedežem v Posavju.  

Posavkam in Posavcem, ki 
zaradi poslovnih, izobraže-
valnih ali turističnih name-
nov potujejo ali se zadr-
žujejo v oddaljenih krajih 
sveta, omogoča sprotno ob-
veščenost o dogajanju v nji-
hovem domačem okolju. 

izseljencem, rojakom, soro-
dnikom, prijateljem, ki dlje 
časa živijo izven regije po 
drugih krajih slovenije ali 
celo v tujini, lahko pomeni 
zelo prijetno in tudi uporab-
no vez z domačimi kraji.  

tujim državljanom, gospo-
darskim družbam in organi-
zacijam, ki jih zanimajo raz-
mere in dosežki ter možnosti 
sodelovanja ali zgolj potova-
nja, lahko Posavje.info pred-
stavlja prvi most do širših in 
konkretnejših informacij o 
področjih njihovega posebne-
ga zanimanja.

s portalom Posavje.info 
vzpodbujamo in izboljšujemo 
komuniciranje znotraj regije, 
o kateri mnogo govorimo in s 
katero se veliko ukvarjajo po-
litiki in različne institucije. v 
vsakdanji praksi pa se pokaže, 
da veliko premalo vemo, kaj 
se dogaja ljudem ob savi, Mir-
ni, krki in sotli. Čeprav politi-
ki trdijo drugače, so tudi raz-
dalje med tistimi, ki odločajo 
o za našo prihodnost pomemb-
nih rečeh, še vse prevelike. 

ob obveščanju o dogodkih 
lokalnega oz. regionalnega 
pomena je pomembno tudi 
posredovanje lokalne oz. re-

Forum

Fotogalerija

Zavoda neviodunum, pomeni 
prispevek k povečevanju kva-
litete življenja prebivalcev v 
tem delu države.

Zgodovina

Prvi koraki spletnega portala 
www.posavje.info so bili nare-
jeni že 9. maja 200� v okviru 
društva za multimedije in iz-
vajalca art of energy, s čimer 
je skupina pobudnikov želela 
simbolično označiti tudi vstop 
regije Posavje v eU. Portal je 
v začetni podobi z večjim in 
manjšim uspehom deloval 
dve leti in bil začasno usta-
vljen proti koncu leta 2006. 
Za njegovega predhodnika pa 
lahko štejemo portal Obzor-
nik.com (prvi spletni poroče-
valec Posavja, 2001) in del-
no tudi Krsko.com (2000) ter 
Posavje.biz (2002), saj so te-

danji ustvarjalci sodelovali 
tudi pri nastajanju podobe 
in zgradbe današnjega por-
tala Posavje.info. Za pri-
prave in izdelavo portala 
v vsem tem obdobju nismo 
dobili javnih sredstev.

Koledar dogodkov: mesečni in tedenski pregled (na 
spletni strani tudi dnevni pregled, podrobnosti)

Vabimo krajevne 
skupnosti, društva, klube 

in druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

dogodkih in prireditvah 
na elektronski naslov: 

redakcija@posavje.info 
Svoja mnenja in stališča 

lahko objavite na 
forumu portala 

Posavje.info 
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v sončnem jutru se je sku-
pina približno sto pohodni-
kov najprej podala do gosti-
šča Ulčnik Majcen, kjer stoji 
usmerjevalna tabla. tu so se 
okrepčali ter prisluhnili kul-
turnemu programu, v kate-

rem so sodelovali učenci oŠ 
tržišče in ženska pevska sku-
pina Lokvanj iz krmelja, ki je 
zbrane s pesmijo razveselje-
vala tudi v nadaljevanju dne-
va. Pot so nadaljevali do ra-
stišča, kjer je opisna tabla. 
Pohodnikom sta nekaj besed 
namenila predstavnik Zavo-
da za gozdove slovenije Jože 
Mori in predstavnica Zavoda 

Otvoritev	opisnih	tabel	
s	pohodom
VRHEK - V nedeljo, 3. junija, je na Vrhku pri Tržišču potekala svečana otvoritev opisnih tabel za rume-
ni sleč, ki raste le na štirih mestih v Sloveniji. Krajani Vrhka so izredno ponosni, da raste ta rumeni cvet 
ravno pri njih. Rumeni sleč najlepše cveti sredi maja, toda glede na to, da je bil pobudnik tabel Zavod 
za gozdove Slovenije, je bilo najbolj primerno, da je bila otvoritev ravno v tednu gozdov.

za varstvo narave rs Tanja 
Košar, ki je oblikovala table. 
ob tako pomembnem dogod-
ku in po prehojeni poti že 
paše nekaj za pod zob, zato 
so pohodnike s pravo kmečko 
malico in kapljico rujnega po-

stregle grabljice, v katere so 
se za to priložnost uredile do-
mačinke. Za dobro razpolože-
nje na poti sta ves čas skrbela 
mlada fanta, Simon s kitaro 
in Grega s harmoniko.
Presenečenj pa še vedno ni 
bilo konec. Le nekaj sto me-
trov stran od rastišča je kra-
jan vrhka Miro Povše v leto-
šnjem letu postavil kozolček, 

v katerega je vgradil sod. in 
na veliko veselje vseh udele-
žencev pohoda je bil sod poln 
žlahtne kapljice, ki si jo je 
lahko vsak točil sam. gospo-
dinje pa so pripravile doma-
če dobrote. domačini vrhka 

so znova dokazali, da so izje-
mno prijazni in gostoljubni. 
Pohodnike je nato pot vodila 
do Stuškovih, kjer so jih zo-
pet čakale domače dobrote. 
vsi so bili začudeni, še naj-
bolj pa gospodar Jože, ki je 
dan poprej praznoval 70 let, 
ko se je na dvorišču pojavi-
lo pet harmonikarjev in mu s 
pesmijo zaželelo vse najbolj-

še. kljub prehojeni poti, so 
imeli še vsi dovolj energije za 
ples. Prijeten dan so pohodni-
ki zaključili s toplim obrokom 
v gostišču Ulčnik.
vsi so se strinjali, da si lep-
šega dne ne bi mogli želeti. 

Hvala domačinom za izredno 
gostoljubje, Štihovim za pri-
jaznost in nesebičnost, saj 
raste rumeni sleč v njihovem 
gozdu, Rajku Vovku in nje-
govim prijateljem s harmoni-
kami ter vsem društvom, or-
ganizacijam in sponzorjem, 
ki so pripomogli k postavitvi 
opisnih tabel. 

Saša Kralj

Pohodniki pri opisni tabliOb glasbi je tudi hoja lažja.

v času od aprila 2006 do ju-
nija 2007 je kot vodja mre-
že sedmih osnovnih šol (oŠ 
Brežice, druga oŠ slovenj 

gradec, oŠ grm, oŠ Podze-
melj, oŠ trbovlje, oŠ Maj-
de vrhovnik in oŠ voličina) 
z imenom siMos in z drugimi 
zunanjimi institucijami obli-
kovala Model odličnosti za 
zviševanje ravni pismenosti 
s pomočjo orodij informacij-
sko-telekomunikacijske teh-
nologije, imenovan od kako-
vosti k odličnosti. Mreža šol 
siMos je v model strnila vr-
sto ločenih pobud; od vseži-
vljenjskega učenja in uve-
ljavljanja kompetenčnega 
pristopa do razvoja vseh vrst 
pismenosti s pomočjo orodij 
informacijsko-telekomunika-
cijske tehnologije ter evrop-
skega modela odličnosti - kot 
filozofije nenehne rasti in iz-
boljševanja ter kot orodja za 
evalvacijo in samoevalvacijo. 
v projektu, ki je v osnovno-

Od kakovosti k odličnosti
BREŽICE, LJUBLJANA – OŠ Brežice je bila na razpisu Ugotavljanje in zagota-
vljanje kakovosti na področju šolstva, ki ga je februarja lani objavilo Ministr-
stvo za šolstvo in šport, izbrana za vodenje in izvajanje projekta Od kakovosti 
k odličnosti. Projekt so ob njegovem izteku predstavili na OŠ Prežihovega Vo-
ranca v Ljubljani.

šolski prostor vnesel nove 
pristope dela učencev in uči-
teljev, je bilo vključenih več 
kot 100 strokovnih delavcev, 

2156 učencev in prav toli-
ko njihovih staršev, več zu-
nanjih institucij in 3 eksper-
ti. Učenci so pod vodstvom 
svojih mentorjev ustvarili 
več kot 2200 prispevkov (pi-

snih – delali so umetnostni-
mi in neumetnostnimi be-
sedili, likovnih, zvočnih), 
šole pa poračajo o pora-
sti števila bralcev za 10 %. 
Zaključne prireditve so se 
udeležili vidni predstavniki 
javnega žiljenja, med njimi 
dr. France Bučar kot slavno-
satni govornik in predstavniki 
različnih fakultet z dekanjo 
dr. Cveto Razdevšek Pučko 
in prodekanom za študijske 
zadeve dr. Jožetom Rugljem 
na čelu ter predstavni-
ki različnih institucij, ki se 
ukvarjajo z izobraže-
vanjem otrok in mla-
dostnikov ter odraslih. 
kot je pojasnila vodja pro-
jekta mag. Marija Lubšina 
Novak, je bil projekt delno 
sofinanciran iz evropskih so-
cialnih skladov, delno pa je 
bil podprt s sredstvi Ministr-
stva za šolstvo in šport rs.

S.V.

Z zaključka projekta 

doBova - v sklopu krajevnega praznika ks dobova, ki ga obele-
žujejo z nizom prireditev skozi cel mesec, je turistično društvo 
16. junija izvedlo tradicionalni 7. Fašjenkov piknik na vzletišču 
Mihalovec. Letos so po besedah predsednice Branke Strgar po-

nono organizirali vaške igre, ki se jih je udeležilo 6 domačih ekip 
in kurenti iz Hajdine, ki so tudi zmagali. Pomerili so se v hoji na 
smučeh, skakanju v vreči, prenašanju vode na plitkem plastič-
nem krožniku in z zavezanimi rokami so morali ujeti jabolko na 
drogu. v sklopu prireditve so imeli še srečelov in seveda nepo-
grešljivo zabavo.  
krajevni praznik bodo zaključili 7. julija z letalsko dirko Formu-
la aerobatic race v počastitev obletnice rojstva edvarda rusja-
na, prav tako na vzletišču Mihalovec.  PaN

Fašjenkov	piknik	

BreŽiCe - v Posavskem muzeju Brežice so minulo sredo pripravi-
li testno arheološko delavnico za otroke. gostili so dve skupini, 
3. in 4. razred oŠ Brežice, skupaj skoraj 50 otrok, ki jim je av-
tor delavnice, muzejski pedagog Ivan Kastelic, predstavil delo 
arheologov. 

delavnica na preprost način pojasnjuje, kaj muzej dela, da raz-
stava začenja nastajati na terenu, ena od ved pa je arheologi-
ja. otroci so spoznavali plasti, arheološko najdišče, zavarovanje 
najdbe na terenu in potek rekonstrukcije v delavnici. ob prilo-
žnostni razstavi nekaj najdb in njihovi rekonstrukciji so se pre-
izkusili tudi v zbiranju in lepljenju krhotin kopij arheoloških po-
sod, kar jim je delavnico še polepšalo. vsekakor pa tudi zadnje 
dni pouka. Muzejski pedagog pripravlja še nadgraditev z učnim 
listom in verjeme, da bodo v novem šolskem letu pritegnili po-
zornost posavskih šol. kot še pravi, je delavnica za otroke za-
nimiva in jih pritegne, zanje kot izvajalce pa dosti zahtevna in 
brez pomoči sodelavce ne bi bila izvedljiva. S.V.

Nova	delavnica	za	otroke

Ivan Kastelic s četrtošolčki

krŠko – Zveza prijateljev mla-
dine krško vsako leto organizi-
ra počitnice na slovenski obali 
s spoznavanjem slovenske is-
tre, in sicer za najuspešnejše 
osnovnošolce in srednješolce iz 
občine krško. Učence izbere-
jo šolski kolektivi – uradno pre-
dlagajo ravnateji(ce) na podla-
gi dogovorjenih kriterijev, ki so 
bili oblikovani na aktivu ravna-
teljev, upoštevajo pa tudi re-
zultate sodelovanja učencev v 
natečajih »evrope v šoli«, pri 
otroških parlamentih, na ra-
znih tekmovanjih na regionalni 
in državni ravni, vključevanju 
v Bralno značko… vsako leto 
se teh počitnic udeleži 30–50 
otrok, odvisno od zbranih sred-
stev pri ZPM krško za ta pro-
gram. Program že nekaj let so-
financira občina krško. Letos 
bodo počitnice potekale od 28. 
junija do 2. julija, udeleženci 
pa bodo bivali v počitniškem 
domu Zavoda za letovanje in 
rekreacijo otrok v Piranu. 

Na počitnice z 
ZPM	Krško

BiZeLJsko - Športna zveza Brežice in društvo slovensko hrvaške-
ga prijateljstva sotla - sutla sta 15. junija v gostilni Šekoranja iz-
vedla tradicionalni že 7. viP turnir. 
turnir, ki poteka izmenjaje s hrvaškim Zaprešičem pod geslom 

„dobro nam došel, prijatelj“ tradicionalno privabi predstavnike 
državnega zbora in Hrvaškega sabora ter javne osebe obeh dr-
žav. eden zagretih udeležencev in tekmovalcev od prvega dne je 
Slaven Letica.
Pobudnik in lastnik gostilne Franc Sine Šekoranja je dejal, da 
turnir ni povsem tisto, kar so si ob ustanovitvi zamislili, da bi 
združeval slovence in Hrvate v skupni veliki državi, da pa je ve-
sel, da jih je vedno več in da so prerasli sotlo kot ločnico med 
narodoma, ki sta tradicionalno prijateljevala. Prijatelju, znane-
mu hrvaškemu odvetniku Silvu Degnu, so s steklenico velikanko 
penečega vina čestitali osebni praznik, zbrane pa so pozdravili 
zastopnik hrvaškega predsednika, župan bližnjega klanjca na Hr-
vaškem in brežiški župan Ivan Molan. Loški sekstet je zaigral ne-
formalni himni srečanja dobro nam došel, prijatelj in en hribček 
bom kupil. v neformalnem klepetu so napolili vrt znane gostilne, 
v teniškem turnirju pa se je pomerilo osem mešanih dvojic, tako 
da zmaga ostane na obeh straneh državne meje. S. Vahtarič 

Meja ne ločuje 

Udeleženci VIP turnirja 

BrestaniCa - Že 8. tradicional-
ni Festival za mlade – Šrot za-
povrstjo, ki je potekal 16. junija 
na bazenu Brestanica, je obi-
skalo preko 800 obiskovalcev in 
se zabavalo ob zvokih priznanih 
slovenskih rokerjev dan d. Za 
ogrevanje pa so poskrbele lokal-
ne, posavske predskupine, kate-
rim so organizatorji iz kluba po-
savskih študentov dali možnost, 
da se predstavijo širši publiki, 
ter plesni skupini, ki sta pokaza-
li veliko elegance in akrobatskih 
sposobnosti. glede na uspešnost 
tega projekta se za nadaljnjo 
usodo Šrota po besedah organi-
zatorjev ne gre bati, saj že išče-
jo možne boljše rešitve in idejo 
za prihodnje leto. 

Največja »fešta« 
v	Posavju	uspela

BreŽiCe - v okviru prireditve Brežice – moje mesto smo tudi 
v našem vrtcu ustvarjali na to temo in z izdelki otrok, zapo-
slenih in staršev okrasili izložbeni prostor v mestu. osrednja 
nit razstave je vodovodni stolp. Mimoidoči sprehajalec lah-
ko v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku izve kaj več 
o tem lepotcu. razstava je dopolnjena s predmeti  etnolo-
ške zbirke Marije Sušnik. 

Erika Antončič

Vrtec Mavrica in Brežice – 
moje	mesto
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LeskoveC Pri krŠkeM – varovanci vdC krško–Leskovec so v 
času od 9. do 16. junija letovali v kraju selce pri Crikvenici 
na Hrvaškem. Letovanja se je udeležilo 60 odraslih oseb z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter 15 spremlje-
valcev, pomočnikov. vodja letovanja je bila Bojana Tkalec 
Štrasner, odgovorna oseba pa Lidija Žnideršič.
delo je potekalo v skupinah ob pomoči spremljevalcev. 
osrednji program letovanja je bil namenjen plavanju, uče-
nju plavanja ter različnim aktivnostim za ohranjanje tele-
sne kondicije. Poleg tega so si ogledali znamenitosti v me-
stu, opravili panoramsko vožnjo z ladjico ter poskrbeli za 
prijetno družabno življenje vseh uporabnikov programa. v 
program letovanja je bila vključena tudi ena oseba iz pro-
jekta »Pomoč osebam in družinam s posebnimi potrebami«, 
ki ni uporabnik storitev v vdC krško-Leskovec, in sicer iz 
občine Brežice.
sredstva za izvedbo letovanja so prispevala društva sožitje 
sevnica, krško in Brežice, nekatere krajevne skupnosti, del 
sredstev so pridobili tudi na javnih razpisih občin krško in 
Brežice, uspelo pa jim je pridobiti tudi nekaj donatorjev. 
ostala sredstva so prispevali uporabniki sami. 
ta program že vrsto let omogoča odraslim osebam z mo-
tnjami v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami 
ter s kroničnimi boleznimi, da preživijo nekaj dni ločeno od 
matične družine, spoznavajo nove kraje, se prilagajajo ži-
vljenju v novih pogojih, se družijo z vrstniki. Program se iz-
vaja kot projekt, ker ni del redne socialno varstvene sto-
ritve v vdC.

Letovali	na	morju

BiZeLJsko – tamkajšnje turistično društvo je 17. junija na 
pohod po vidovi poti popeljalo okoli 60 pohodnikov, med 
njimi so bili domačini, brežiški planinci in prijatelji iz dru-

štva ljubiteljev rogatca. ti so se po uri lahkotnega spreho-
da, kjer so se okrepčali pri družini Šekoranja in Zagmajster, 
zbrali pri cerkvi svetega vida, kjer je bila sveta maša z do-
mačimi cerkvenimi pevci in oktetom Lipa iz Medvod. Cerkev 
in bližnjo kaplanijo so tudi letos, tako kot lani ob otvoritvi 
vidove poti, čudovito okrasile sestre Martini. Po maši je tu-
ristično društvo poskrbelo za pogostitev, zbranim pa so za-
peli še ljudski pevci in domači moški pevski zbor, na koncu 
pa so vsi udeleženci zapeli še en hribček. 

S.V.

Po	Vidovi	poti

sprejema se je s starši, učitelji, 
mentorji in ravnatelji udeleži-
lo 65 osnovnošolcev, od tega 
46 odličnjakov in 29 osnovno-
šolcev iz osmih osnovnih šol v 
občini, ki so dosegli prva me-
sta oziroma zlata priznanja na 
državnih šolskih tekmovanjih. 
na oŠ artiče je bilo vseh devet 
let odličnih 5 učencev, bizelj-
ski 1, na brežiški 24, oŠ Cerklje 
ob krki 3, dobovi 5, globoko 2, 
Pišece 3 in na oŠ velika dolina 
3. Posebej sta bili izpostavlje-
ni še učenki Urška Pavlovič iz 
oŠ Brežice, ki je prejela zlato 
Cankarjevo priznanje na držav-
nem tekmovanju iz znanja slo-
venskega jezika, zlato prizna-
nje na državnem tekmovanju 
iz znanja o sladkorni bolezni 
in zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz znanja zgodo-
vine ter Simona Mihajlovič iz 
oŠ Cerklje ob krki, ki je preje-
la dve zlati priznanji in sicer na 
državnem tekmovanju iz zna-
nja zgodovine in na tekmovanju 
iz znanja geografije. iz glasbe-

Najuspešnejši pri županu
BREŽICE – Župan brežiške občine Ivan Molan je že po ustaljeni tradiciji sprejel najuspešnejše osnovnošolce, ki 
so bili odličnjaki vsa leta osnovnega šolanja in osnovnošolce, ki so dosegli najvišja državna odličja. Učenkam in 
učencem je čestital za dosedanje uspehe, jim zaželel uspešno nadaljevanje izobraževanja in veliko uspehov na 
življenjski poti. Dogodku primerno je prireditev v Prosvetnem domu s svojo glasbo in utrinki življenjskih mo-
drosti popestril izvrsten in uspešen glasbenik, domačin Peter Dirnbek.

ne šole Brežice je karlo končar 
osvojil 1. nagrado na mednaro-
dnem tekmovanju mladih glas-
benikov »itHaka« 2007, Simon 
Roguljič pa je prejel zlato pri-
znanje na Morskem festivalu ki-
tare 2007 v Murski soboti. 

Župan je ob tej priložnosti po-
udaril, da občina Brežice spo-

štuje mlade, 
ki svojo ener-
gijo usmerja-
jo v pridobiva-
nje znanja in 
različnih spre-
tnosti. Poleg 
tega se zaveda-
jo ključne vloge 
razvoja člove-
ških virov, zato 
nepretrgoma 
vlagajo v zna-
nje, ki je osno-
va razvoja tako 
v občini Breži-
ce kot tudi ce-
lotne regije Po-
savje, vrednote 

znanja in razvoja človeških vi-

rov pa občina Brežice uresniču-
je z načrtnim vlaganjem v gra-
dnjo in obnovo osnovnih šol, 
knjižnic, z ustanavljanjem vi-
sokošolskih ustanov ter sode-
lovanjem v Posavski štipendij-
ski shemi. dejal je še, da se v 
brežiški občini trudijo tudi za 
povezovanje znanja z lokalnim 
okoljem, saj bo le tako mogo-
če izkoristiti vse potenciale, 
turizem pa je tisti sektor, ki se 
najhitreje in najbolj intenziv-
no razvija. odličnjakom je za 
vloženi trud podelil knjižne na-
grade – vsevednik, uspešnim 
mladim tekmovalcem pa celo-
vit vodnik za odkrivanje lepot 
naše domovine – slovenija turi-
stični vodnik. N. Jenko S.

danes pod okriljem Zveze 
lovskih družin Posavja delu-
je 25 lovskih družin z oko-
li 1200 člani, sicer pa je bila 
lovska zveza ustanovljena v 
mesecu februarju leta 1947, 
ko se je Lovsko društvo krško 
z namenom povezovanja lo-
vskih družin na območju spo-
dnjega Posavja organiziralo 
v okrajni lovski svet. Po be-
sedah Mihe Molana, predse-
dnika ZLd Posavja, so v tem 
obdobju lovci opravili nadvse 
uspešno delo v korist divjadi 
in lovske organizacije: „ve-
dno smo bili vpeti v dogaja-
nja v posavskem prostoru, 
naj si bo to kot pomoč lovcev 
pri pogozdovanju in gradnji 
lokalnih cest v petdesetih le-
tih prejšnjega stoletja, pa 
vse do čistilnih akcij, ki smo 
jih izvajali v sodelovanju z 
občinami, osnovnimi šolami 

60 let zelene bratovščine
KRŠKO - V Zvezi lovskih družin Posavja v letošnjem letu obeležujejo 60 let neprekinjenega delovanja. Ta ča-
stitljiv jubilej so člani zelene bratovščine obeležili v soboto, 16. junija, pri Lovskem domu na Trški Gori, pri 
tem pa so se jim pridružili tudi lovci iz drugih zvez in predstavniki lovske organizacije iz sosednje Hrvaške.  

in ostalimi društvi.« Pri tem 
je Molan izpostavil tudi pri-
zadevanja lovcev za ohranja-
nje ogroženih živalskih vrst, 
saj so med drugim naselili v 
naše gozdove jelene lopa-
tarje, pred dobrim letom pa 
uspešno zaključili s ponovno 

naselitvijo jerebic na krško 
polje. veliko je bilo storjene-
ga tudi na področju kinologi-
je, predvsem pod okriljem v 
letu 1978 ustanovljenega Lo-
vskega kinološkega društva 
Posavja, v katerem so se za-
vedali, da je potrebno prido-

biti znanje za vzrejo, vzgojo 
in šolanje lovskih psov, ka-
kor tudi na področju lovske-
ga športnega strelstva in na 
kulturnem področju, kar so z 
nastopi na slovesnosti ob ju-
bileju prikazali tudi dobov-
ski rogisti ter lovska pevska 
zbora iz krškega in globoke-
ga. ob tem je Miha Molan po-
delil tudi priznanja, ki so ga 
prejele vse lovske družine v 
Posavju, posamezniki, ki so 
s svojim delom prispevali k 
razvoju lovske dejavnosti pri 
nas in lovske zveze ter zavo-
di, s katerimi posavski lovci 
tesno sodelujejo. Čestitkam 
ob jubileju sta se pridruži-
la v imenu občine krško tudi 
župan Franc Bogovič, v ime-
nu Lovske zveze slovenije pa 
predsednik Bogdan Mahne. 

B.M. 

Bogdan Mahne iz LZS in Miha Molan

raZteZ - ob 16. obletnici osamosvojitvene vojne so v Policij-
skem veteranskem društvu sever Posavje 15. junija na tukaj-
šnjem domu ribiške družine Brestanica – krško odkrili spomin-
sko obeležje. kakor je na krajši slovesnosti poudaril slavnostni 
govornik Štefan Hren, komandir Postaje milice krško med leti 

1990 in 1993, jim je ribiški dom pri brestaniških ribnikih leta 
1991 služil kot rezervna lokacija za delovanje, iz katere so od-
hajali na teren in onemogočali delovanje jugoslovanske armade. 
ob skrbi za varnost občanov so s svojim delovanjem krški milič-
niki nudili zaščito tudi prebeglim in zajetim vojakom JLa, hkra-
ti pa skrbeli za varnost najvišjih državnikov r slovenije, ki so se 
zaradi srečanj s tujimi državniki pogosto mudili v obmejnem ob-
močju. ob kulturnem programu, ki sta ga oblikovala kvintet or-
kestra slovenske policije in trio Planika, sta spominsko obeležje 
razkrila Štefan Hren in krški župan Franc Bogovič.  B. M.

V Severu obeležili 16. obletnico 
osamosvojitvene	vojne

Župan Ivan Molan podeljuje knjižne 
nagrade
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krŠko - v torek, 19. junija, so člani društva likovnikov kr-
ško oko v krški galeriji odprli razstavo v spomin na kiparja 
vladimirja Štovička in obenem proslavili dan društva. svo-
ja dela so na ogled postavili Rafael Andlovic, Smiljana An-
žiček, Andrej Čebular, Zdravko Červ, Simona Dular, ki je 
tudi predsednica društva, Avgust Fabjančič, Stane Fabjan-
čič, Emilija Grubar, Slavica Jesenko, Tone Kastelic, Janez 

Klavžar, Meta Kuplenik, Urška Kuplenik, Asta Lazar, Da-
niela Meke, Nevenka Nestič Ruškovič, Petra Novak, Joži-
ca Pavlin, Leopold Petan, Antonija Petrič, Jožica Petrišič,  
Branka Pirc, Magda Praznik, Milan Praznik ml., Andrea 
Prevejšek, Mihaela Prevejšek, Bernard Pungerčič, Mile-
na Roštohar, Edvard Starc, Rudi Stopar, Zorica Škoberne, 
Jože Šterk, Boris Udovič, Marjanca Vežnaver Kljun, Nena 
Dular, Kristina Bevc in Jožica Mikek Veber. v imenu or-
ganizatorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti območ-
na izpostava krško je razstavljavce predstavila Sonja Levi-
čar. o razstavi je spregovorila Alenka Černelič Krošelj, ki 
je poudarila, da krški likovniki, ki so se združili v društvo, že 
desetletje skrbijo za širjenje likovnega obzorja, v njem so 
se mnogi tudi izoblikovali  ter s svojim likovnim izražanjem 
predstavljajo pogled na življenje in svet okoli njih. dodala 
je še, da se iz leta v leto v ljubiteljskem likovnem ustvar-
janju kaže napredek, predvsem pa je pohvalna ustvarjalna 
dejavnost članov. Za kulturni program so s prepevanjem po-
skrbele mlade raške pevke, ki so si nadele ime vokalna sku-
pina askalonce. razstava bo na ogled do zadnjega avgusta.
 M. K. M. 

Spomin na kiparja Štovička

Askalonce so ob otvoritvi likovnih del ubrano 
prepevale.

Bratski zbori, ki so znani kot 
»štiriperesna deteljica«, svo-
ja srečanja udejanjajo tako, 

da je vsako leto eden od zbo-
rov gostitelj ostalih treh, 
predsednik domačega zbora 
Janez Avšič in dirigent prof. 
Dragutin Križanić pa ob tem 
zlasti poudarjata, da se ta-
kšna druženja vzdržujejo 
samo še na področju kulture, 
zlasti pa izredno veliko po-
menijo za zamejske slovence 
s tržaškega in avstrijsko koro-
škega področja, kjer je bil in 
je to eden od pomembnejših 
načinov ohranjanja narodove 
identitete. Hkrati so ta sreča-
nja tudi pomemben barome-
ter, ki je zgovoren pokazatelj 
pogojev življenja slovencev v 
zamejstvu. to predsednik in 
dirigent MePZ kUd-a Brežice 
posebej omenjata zato, ker 
se je z zamenjavo političnega 

Pihalni orkester se je na Če-
škem predstavil z dvema po 
repertoarju zelo razgibanima 
in raznovrstnima koncertoma 
in sicer v dobžaniju in Plznu, 
dirigira mu mentor Miran Pe-
telinc, Maja Weiss pa je pe-
smi Zato sem noro te ljubila, 
Poletna noč in Mini maxi obo-
gatila še z vokalom. gostova-
nje na Češkem je pravzaprav 
nadaljevanje sodelovanja z 
brežiško glasbeno šolo, ki se 
je pričelo pred šestimi leti, in 
sicer na pobudo prof. Dragu-
tina Križanića ob češkem so-
delovanju na Festivalu Bre-
žice, letos pa je pet let od 
podpisa o sodelovanju med 
občinama dobžani in Brežice. 
v gledališču M. Hornička – Pl-
zen je naše glasbenike z obi-
skom počastil  slovenski ve-
leposlanik na Češkem Franci 
But, pa tudi Milena Jesen-
ko, ki je bila prisotna v imenu 
občine Brežice.

Že tradicionalna in hkrati od-
mevna prireditev pa je gosto-
vanje godalnega in simfonič-
nega orkestra, dirigent  prof. 
Vladimir Z. Sverak, in pihal-

Ob	izteku	šolskega	leta	še	
nekaj	posebnih	dogodkov
DOBŽANI, TERME ČATEŽ, ŽALEC, BREŽICE – Učenci in pedagogi GŠ Brežice so zaključek šolskega leta 2006/07 
obeležili z  gostovanjem šolskega pihalnega orkestra v Dobžaniju na Češkem, kar je neka vrsta strokovne-
ga srečanja in medsebojnega učenja, v Termah Čatež so se predstavili godalni, simfonični in pihalni orkester, 
udeležili so se 6. srečanja simfoničnih orkestrov slovenskih glasbenih šol v Žalcu, solisti in ansambli šole pa 
so svojim zvestim spremljevalcem pripravili izjemen koncertni program v Viteški dvorani Posavskega muzeja.

nega orkestra, dirigent Miran 
Petelinc, tokrat s solistoma 
Matjažem M. Kastelicem in 
Majo Weiss v termah Čatež. 

Prof. križanića veselijo ti kon-
certi, ker se lahko z znanjem 
izkaže čimveč učencev(100) 
in kot ravnatelj trdi, da igra-
nje v takih ansamblih pripo-
more k socializaciji, mladi 
glasbeniki se naučijo posluša-
ti tudi druge soigralce, z igra-
njem v ansamblu spoznajo, 
da ima nekdo drug tudi dru-
gačno mnenje, to pa pomeni 
sklepanje kompromisov.

Zelo pomembno je, da se glas-
bena šola udeležuje tudi kon-
certnih srečanj simfoničnih 
orkestrov slovenskih glasbe-

nih šol, saj so ti zelo kvalite-
tni. na področju Posavja de-
lujeta dva in sicer v glasbeni 
šoli krško, ki je sodeloval v 1. 
delu srečanja v sežani in sim-
fonični orkester gŠ Brežice 
z dirigentom prof. Vladimir-
jem Z. Sverakom v Žalcu. Po-
zorne spremljevalce pedago-
škega dela brežiške glasbene 
šole pa so učenci šole s profe-
sorji tradicionalno nagradili z  

bogatim programom v kar 28. 
točkah, kjer so osvojeno zna-
nje pokazali tako solisti kot 
ansambli od harmonikarskega 
orkestra do vokalne skupine 
solzice na zaključnem kon-
certu. ravnatelju križaniću 
gre brez pomislekov potrditi, 
da takšna prireditev pome-
ni potrditev vsemu tistemu, 
kar je v glasbeni šoli Breži-
ce najboljše, ko lahko poka-
žejo, kaj so skozi leto nare-
dili in se naučili. to je hkrati 
priložnost, da se izrečejo za-
hvale vsem prizadevnim mla-
dim in mentorjem ter vsem, 
ki so šolo podpirali v priza-
devanjih za lepši dan in lepši 
svet, nastop v viteški dvora-
ni pa je še vrednost več, zato 
se Posavskemu muzeju za ra-
zumevanje na šoli tudi iskre-
no zahvaljujejo. nenazadnje 
kvalitetno delo gŠ Brežice 
omogoča zagotovitev obsto-
ja šole in njene perspektive v 
prihodnosti, kar potrjuje tudi 
dejstvo, da so že popolnjena 
vsa vpisna mesta.

N. Jenko S.
Foto: D. Rožman 

Kroženje, dolgo že 35 let
BREŽICE, PROSEK – KONTOVEL - MePZ KUD Brežice se je letos junija udele-
žil že 35 let trajajočega srečanja, ki ga poleg brežiškega zbora negujejo še 
MePZ DPD Svoboda iz Stražišča pri Kranju, MePZ Zarja s prijatelji iz Železne 
Kaple na Avstrijskem Koroškem ter MoPZ Vasilij Mirk iz Prosek-Kontovela nad 
Trstom, kjer je srečanje s koncertnim delom tokrat tudi potekalo.

vodstva po lokalnih volitvah 
na širšem tržaškem, goriškem 
in avstrijsko-koroškem odnos 

do manjšinskih vprašanj izre-
dno poslabšal.

kljub mačehovskim državni-
škim odnosom pa oba sogo-
vornika izražata veselje in za-
dovoljstvo nad dejstvom, da 
je bila štiri peresna deteljica 
vseh 35 let na srečanjih celo-
vita, kar pomeni, da nikoli ni 
manjkal noben zbor. Pesem, 
kultura, zlasti srčna, jih je 
trajno povezala; na koncer-
tnem večeru je vsak zbor za-
pel po tri pesmi, v sklepnem 
delu pa so se vsi štirje zbori 

predstavili s štirimi pesmimi, 
ki simbolizirajo štiriperesno 
deteljico - gobčevo Bratje 
zapojmo, aljaževo triglav, 
Hajdrihovo Jadransko morje 
in vrabčevo dober večer.  ob-
čino Brežice je na gostovanju 
zastopala občinska svetnica 
Milena Jesenko.

N. Jenko S.

krŠko - v čakalnicah Zdravstvenega doma krško od 18. junija 
svoja likovna dela razstavlja slikarka Tatjana Pavlič, zaposle-
na v Zd krško. njene slike bodo na ogled do 17. septembra.

Razstava Tatjane Pavlič

Na vseh srečanjih so iz brežiškega zbora peli Janez 
Avšič, Branko Avguštin in Drago Savnik, slednji je 
še vedno aktiven, vendar se letos srečanja ni mogel 
udeležiti. 

KREART NA SEVNIŠKEM GRADU -	V galeriji sevniškega 
gradu je bila otvoritev razstave že 9. KreArta, na 
katerem je svoja dela na ogled postavilo veliko število 
avtorjev, ki širijo krog udeležencev te tradicionalne 
prireditve. Na fotografiji umetniški vodja KreArta 
Simon Sernec s sodelavci. (foto: V. Zupančič)

kostanJeviCa na krki - v ga-
leriji Božidar Jakac so v torek, 
26. junija, pripravili koncert 
zborov Carmina slovenica in 
Piedmont Choirs iz Zda, ki ju 
vodita dirigenta Karmina Šilec 
in Bob Geary. gre za dva vo-
dilna zbora v svetovnem mla-
dinskem zborovskem gibanju, 
ki v tem letu sodelujeta v pri-
pravi mednarodnega projek-
ta attacca. slednji druži izva-
jalce ob izvajanju slovenske in 
ameriške glasbene literature, 
od zgodnje do sodobne glas-
be najvišje kakovosti, in tako 
predstavlja tradicijo in sodob-
nost obeh kulturnih okolij. 

Koncert Attacca

sevniCa – Med 11. in 14. majem je v Zagrebu potekalo 2. med-
narodno flavtistično tekmovanje aurea, ki so se ga udeležile tri 
učenke iz glasbene šole sevnica – Ana Mlakar, Lara Šalamon 
in Barbara Virant, vse iz razreda profesorice Vanje Ivanković. 
tekmovanje je potekalo v treh etapah. v prvi etapi se je vseh 28 
prijavljenih tekmovalcev predstavilo s predpisanim programom. 
v drugi etapi, kamor se je uvrstilo petnajst najboljših, so tek-
movalci izbrali eno izmed skladb iz ciklusa Potujoča flavta hrva-
škega skladatelja alfija kabilje in skladbo po lastnem izboru. v 
finalnem krogu, kjer je tekmovalo le še pet najboljših, pa so iz-
vajali svobodno izbran program. Predstavitev naših flavtistk je 
bila odlična. Barbara virant je suvereno nastopila v prvi etapi, 
ana Mlakar in Lara Šalamon pa sta bili finalistki tekmovanja. ana 
Mlakar se je uvrstila na tretje, Lara Šalamon pa na drugo mesto. 
ana je bila nagrajena tudi za najboljšo izvedbo skladbe hrvaške-
ga skladatelja. Peterica najboljših je bila s strani organizatorja, 
Hrvaškega društva flavtistov, deležna lepih nagrad. ana je pre-
jela bronasto skulpturo Pan akademskega kiparja vitolda koši-
ra, Lara pa petdnevno bivanje na dunaju, kjer bo imela ure flav-
te s svetovno znanimi pedagogi. Poleg teh nagrad pa je profesor 
Hansgeorg schmeiser, član komisije, svetovno priznani flavtist 
in profesor na Univerzi za glasbo na dunaju, ani Mlakar podaril 
posebno nagrado – desetdnevno poletno šolo v neubergu, kjer 
se bo izobraževala pod njegovim mentorstvom. ob vsem tem pa 
je morda še največja nagrada močno navdušenje poslušalcev in 
ostalih tekmovalk nad igranjem naših flavtistk. 
iskrene čestitke ani, Barbari in Lari za izredne uspehe, korepeti-
torki katji krnc, posebej pa še njihovi učiteljici vanji ivanković, 
ki flavtistke vodi in usmerja po poti, kjer so pomembni odnos do 
glasbe ter želja po lepi in dobri glasbi. odlični rezultati so posle-
dica dobrega in iskrenega dela ter pogleda na glasbo. 

Uspeh	sevniških	flavtistk

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

BrestaniCa – s plesno predstavo so sezono zaključili plesal-
ci Plesne šole Lukec. na brestaniškem bazenu so se predstavi-
li plesni vrtec, otroška in mladinska plesna skupina, nekateri 

posamezniki v stepu, jazzu in hip - hopu, standardnih in latin-
sko ameriških plesih, za vroč zaključek pa so poskrbeli še ple-
salci salse. T. G.

Ples kot zrcalo življenja
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Pesniško zbirko za otroke »kdo 
gre z nami« in njeno avtori-
co Antico Marijanac je pred-
stavil Drago Pirman. Lahko bi 
se vprašali – ali še sploh kdo 
piše za otroke? napisala jo je 

antica, ki se je kot učiteljica 
dolga leta razdajala otrokom 
in svojemu poklicu, odloči-
tev za izdajo pa je dozorela 
na vzpodbudo ivane vatovec, 
kajti tudi avtorica je želela 
mestnim otrokom približati 
srž narave, da bi jo znali vi-
deti, jo opazovati in odkriva-
ti njene lepote. kot je dejal 
Pirman, je avtoričina otroška 

»Kdo gre z nami« na 
»Postajo«?
DOBOVA - KD »Franc Bogovič« Dobova in njegova literarna sekcija »Beseda« 
sta pripravila predstavitev dveh knjižnih novosti svojih članov – Antice Ma-
rijanac »Kdo gre z nami« z ilustratorko Merico Žnideršič in Rudija Mlinarja 
»Postaja«. Knjižni novosti so pospremili na pot Mladi harmonikarji iz Podbo-
čja pod vodstvom Katarine Štefanič. Predsednik društva Drago Iljaš je prije-
tno predstavitev zaključil s ponosom, da ima društvo tako dobre ustvarjalce.

poezija materinsko topla in 
pedagoško obarvana, naj se 
pesmi ugnezdijo v mlada srca 
in ostanejo tam tudi, ko srca 
že odrastejo. Zagotovo pa bo 
pesmice še lažje vsrkavati ob 

nadvse ljubki likovni opre-
mi, ki jo je knjižici prispeva-
la Merica Žnideršič, ki je vse-
bini vsake pesmice dodala še 
slikarsko zgodbico. Pesmice 
je prebirala Nada Srpčič, av-
torici sta knjigo izdali v samo-
založbi.

Medtem ko je otroška poezija 
avtoričino drugo izdano delo, 

pa se je Rudi Mlinar predsta-
vil s svojo peto izdajo. Z av-
torjem se je o njegovi »Posta-
ji« - bil je namreč sedem let 
varnostnik na ljubljanski žele-
zniški postaji, kjer je spozna-
val življenje potnikov in vseh 
tistih, ki so si iskali tu streho 
nad glavo - pogovarjal Rudi 
Stopar. Mlinarjeva »Postaja« 
je vsakdanje preprosta, glo-
boko človeška, brez tragike in 
nastopaštva, polna malih do-
živetij velikega življenja, kjer 
je samo varnostnik v enem 
dnevu in eni noči lahko edini 
prijatelj čistilk, klošarjev, tu-
jih delavcev, ki hrepenijo po 
domu, ko s postaje odhajajo 
in se na njo vračajo, ko avtor 
spoznava: tako kot pristopiš 
k človeku, takšen odziv dobiš 
tudi nazaj. Lepo tekoča zgod-
ba, ob kateri se nalezeš  miru 
in občasne avtorjeve hudo-
mušnosti, je tudi, kot je pov-
zel stopar, najlepši spomenik 
ljubljanski železniški posta-
ji. roman (omnibus) je pred 
kratkim izšel v založbi goga, 
z odlomkom iz vsebine pa je 
z branjem med poslušalce se-
gla Ivana Vatovec. 

N. Jenko S.

Rudi Mlinar, Rudi Stopar, Merica Žnidaršič, Antica 
Marijanac in Drago Pirman

Ladislav Berdon je človek, ki 
ga je glasba obkrožala vse ži-
vljenje kot mnogotere med 
nami. rodil se je v okolju, kjer 
se prepletajo akordi različnih 
narodov, narodnosti in različ-

nih etnoloških navad. v Prek-
murju v Pečarovcih se je rodil 
očetu Madžaru in materi nem-
ki, čeprav priimek izvira iz ob-
robja italije blizu trsta. kot 
učiteljev sin se je hitro sre-
čal s klavirjem, ki so ga imeli 
doma, kasneje pa še z ostalimi 
instrumenti, ki jih v tistih kra-
jih ni manjkalo. kot mladenič 
se je naučil nekaj not, malo je 
igral v raznih vaških ansamblih 
in pred začetkom druge sve-
tovne vojne tudi nekaj časa  
sodeloval z znanim ansam-
blom Baranja. na srednji šoli 
v Mariboru je hitro našel stik z 
večjim orkestrom in z njim na-
stopal nekaj časa.
tu se je njegova glasbena pot 
končala, saj ga je poklic vodil 

Glasba za vse čase
Glasba nas spremlja od rojstva do zadnje poti. Različna ob  različnih prilo-
žnostih, vesela, žalostna, razigrana, melanholična, ljubezenska, do čisto po-
časne, ki gre v korak s počasnim zadnjim korakom… No ostanimo raje pri 
glasbi, ki je dobra in prihaja iz različnih krajev in dežel, hkrati pa se zgrne v 
enem človeku. Takšna je tudi ta zgodba.

po drugih poteh. kot strokov-
njak v naftni industriji je služ-
boval v domači Lendavi, pre-
cej časa v novem sadu, zatem 
na Hrvaškem, vse do Bagdada 
v iraku, dokler ni ostal v Za-

grebu in dočakal zasluženo 
upokojitev. Z ženo, ki je istr-
skega rodu, sta si že pred upo-
kojitvijo začela graditi vikend 
v dobovi, kjer tudi danes živi-
ta s sinom.
Laci, kot ga kličejo prijate-
lji, si je vedno želel igrati in 
ta želja se mu je tudi izpolni-
la. kupil si sintesajzer in zno-
va začel. dolgo časa je ra-
bil, da je obnovil znanje not, 
to znanje pa je tako izpopol-
nil, da danes sam piše sklad-
be in aranžmaje. na njego-
vem repertoarju je na stotine 
skrbno zapisanih skladb iz ce-
lega sveta, od glena Millerja 
do avsenika, vmes pa se naj-
de kar nekaj njemu najdraž-
jih madžarskih čardašev. vsak 

dan priredi svoji ženi, ki, mi-
mogrede, odlično peče peci-
vo, koncert. Preigrava sklad-
be iz najrazličnejših žanrov od 
zabavne do plesne glasbe, pop 
iz raznih dežel po svetu. sam 
sem imel priložnost prisostvo-
vati enemu teh koncertov. Mo-
ram povedati, da je bil »paša 
za ušesa in dušo«.
Berdon bi rad igral tudi dru-
gim. razen sosedov ga kot 
glasbenika ne poznajo, mo-
goče pa mu ta zapis pomaga, 
da ga povabijo medse še dru-
gi poslušalci, saj bi rad ta dar, 
ki ga ima, delil še z ostalimi, 
ki imajo radi takšno glasbo kot 
jo izvaja Ladislav.
Mimogrede, je tudi redni obi-
skovalec vseh skoraj vseh pri-
reditev, ki so vsaj malo pove-
zane z glasbo, v našem koncu. 
Malo mi je potožil, da dana-
šnji glasbeniki ne razlikujejo 
med glasbenostjo in glasno-
stjo.
Mogoče se vam bo ta prispe-
vek zdel dosti samoumeven, 
pa ni tako. Laci je rojen dav-
nega leta 1925 in je danes star 
skoraj 82 let. Pravzaprav izre-
dno mlad, saj se srečuje tudi 
z današnjo glasbo, ki mu je 
tudi všeč. skozi prizmo glasbe 
gleda današnji svet in ne raz-
mišlja o letih. Pravi: „Še toli-
ko tega moram preigrati, da o 
času nimam časa razmišljati.“
Še na mnoga leta Ladislav Ber-
don, svetovljan iz Prečne poti 
v dobovi.

Andrej Pinterič

Ladislav Berdon

v kostanjevici na krki ima-
jo krajani že sedmo leto knji-
žnico in zelo veliko jih je, ki 
si podarijo čas, da pridejo 
do nas. Za ilustracijo: konec 

maja, ko smo se na prijetnem 
literarnem večeru z Janijem 
Kovačičem spomnili sedme 
obletnice, smo naredili hitri 
obračun za nazaj in statistike 
pravijo, da se je v teh letih v 
knjižnici zvrstilo skoraj 41.000 
obiskovalcev, ki so si izposodi-
li preko 122.000 izvodov gra-
diva. Letos smo na kostanje-
viške poletne knjižne kazalke 
napisali deset pravic bralcev 
iz že prej omenjene knjige 
Čudežno potovanje. te pravi-
ce lahko preoblikujemo v de-

Deset	pravic	bralcev	
v kostanjeviški knjižnici
Priznan francoski pisatelj Daniel Pennac v svoji čudoviti, 
modri knjigi o branju Čudežno potovanje, govori o bra-
nju, knjigah, ljubezni. Kajti brati, pravi, je tako kot lju-
biti, sanjati. Tega ne moreš načrtovati, to ni odvisno od 
tega, kako si organiziraš družabni čas. Vprašanje ni, ali 
imam čas za branje, vprašanje je, ali sem se odločil poda-
riti si srečo, da lahko berem. 

set pravic uporabnikov kosta-
njeviške knjižnice.

1. da ne beremo. nimamo 
le knjig. Lahko izbirate filme, 

glasbene zgoščenke, računalni-
ške Cd-rome. ali pa odklikate v 
neskončni svet interneta. naj-
mlajši kostanjevičani lahko pri-
sluhnejo pravljicam ali se poi-
grajo pri kostanjevem škratu.
2. da preskakujemo strani. 
knjižnica s svojim bogastvom 
je namenjena vsem genera-
cijam, od živahnih otrok, do 
umirjenih upokojencev.
3. da knjige ne končamo. obi-
skovanje knjižnice zelo hitro 
postane prijetna navada.  
4. da ponovno beremo. v knji-

žnici ste dobrodošli vsak torek 
in četrtek. (v juliju in avgustu 
je odprto le ob četrtkih)
5. da beremo karkoli. veliko 
se da početi v knjižnici, ni kon-
ca!
6. da »bovariziramo«. (dani-
el Pennac to razloži kot slastno 
stanje,  zadovoljevanje naših 
občutkov, ko se ob branju na-
pihne domišljija, vibrirajo živ-
ci, ropota srce …) Literarni ve-
čeri in prireditve znajo biti tu 
pravi užitek. 
7. da beremo kjerkoli. v ko-
stanjevici je na razpolago kar 
nekaj kotičkov: rdeč fotelj, kot 
doma v dnevni sobi, udobno 
branje na terasi, okrogla miza 
v časopisni čitalnici …
8. da listamo po knjigah. Po 
knjigah, časopisih, revijah - še 
posebej skrbno spremljamo, 
kaj pišejo o našem kraju in to 
shranjujemo na posebnem me-
stu. Presenečeni boste, koliko 
se nabere. 
9. da beremo na glas. Mogo-
če se boste tu srečali s prija-
teljem. tu v knjižnici se odpre 
toliko tem za prijeten klepet.
10. da molčimo. ta pa ne! Po-
vejte vsem za knjižnico v ko-
stanjevici. in da je vsakdo do-
brodošel, gotovo bo našel kaj 
zase. 

Alenka Žugič Jakovina

S filozofom in pevcem Janijem Kovačičem se je pogovarjal 
Goran Milovanović, kustos v Galeriji Božidar Jakac.
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Program »international visi-
tors« se izvaja že več kot 60 
let kot priložnost, ki jo ame-
riška vlada ponudi ljudem, ki 
jih ameriške ambasade po sve-
tu izberejo, da bi od znotraj 
spoznali sistem in delovanje 

njihove države. v zadnjih le-
tih je bilo v ta multiregionalni 
program vključenih okoli 4500 
udeležencev, med njimi tudi 
Toni Blair, Indira Gandhi, Ja-
nez Drnovšek, Gerhard Schrő-
der in Wolfgang Schuessel.

Župan je na štiritedenskem 
obisku spoznal upravno uredi-
tev Zda, tega 230 let starega 
sistema, v katerem prevladu-
je izrazit federalizem, saj so 
Združene države sestavljene iz 
50-ih federalnih držav. kot po-
sebnost državne ureditve pa 
velja, da je oblast v rokah ljud-
stva, kar simbolizira tudi Parla-
ment na kapitolskem griču, ki 
je dvignjen nad mestom in nad 
Belo hišo.

Župan je odličnjakom in odlič-
njakinjam čestital za dosedanji 
uspeh in jim zaželel uspešno 
nadaljevanje izobraževanja 
ter veliko uspeha na nadaljnji 
poti. kot je dejal, občina kr-
ško veliko pozornosti posveča 
razvoju človeških virov, v ka-

terih obstaja osnovni potencial 
za gospodarski in siceršnji ra-
zvoj regije Posavje. 
razvoj človeških virov je žu-
pan označil kot eno prvih pri-
oritet, ki jo občina zasleduje 
tudi z vložki v nove in sodob-
nejše prostore šol ter z usta-
navljanjem visokošolskih in-
stitucij. obstoječi Fakulteti 
za logistiko tako pridružuje-
mo Fakulteto za energetiko, 
ki bo že v naslednjem aka-
demskem letu vpisala prvo ge-
neracijo študentov.  na po-
dročju osnovnega šolstva si 
občina krško najbolj prizade-
va za razrešitev prostorske sti-

Svetnik Liberalne demokracije Slovenije Rudi Smodič je na 
6. seji občinskega sveta izpostavil problematiko odlagališča 
plastike podjetja koplast v Brestanici. oddelek za okolje in 
prostor na občini krško pojasnjuje, da je območni inšpekto-
rat rs za okolje in prostor lani maja izdal odločbo, ki podje-
tje koplast in njegovega lastnika evalda vodopivca zavezu-
je, da odpadno plastiko, ki se nahaja na njegovem območju 
ustrezno odstrani. ker gre za večjo količino odpadne plasti-
ke (po oceni 360 ton) je občina krško ocenila, da jo bo pod-
jetje samo težko odstranilo zato je Ministrstvo za okolje in 
prostor rs zaprosila za zagotovitev finančnih sredstev. vlo-
go so ti v nadaljnje reševanje odstopili tajništvu generalne-
ga direktorja Ministrstva za okolje in prostor. v tem mesecu 
bo rra Posavje objavila javni razpis za dolgoročne investicij-
ske kredite pod ugodnejšimi pogoji in garancije, ki so name-
njeni za pospeševanje razvoja podjetij in samostojnih pod-
jetnikov. Prav tako je v sprejemu Pravilnik o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v občini krško v okviru katerega si bo med drugim 
možno pridobiti sredstva za nakup nove proizvajalne in sto-
ritvene opreme. s prijavo na omenjene razpise si tudi obrav-
navano podjetje lahko pridobi del sredstev, ki jih bo nameni-
lo za ureditev svoje dejavnosti.  

Svetnica liste za prihodnost mladih Vilma Jan Špiler je na 
9. seji predlagala, da se v okviru ene od osnovnih šol v obči-
ni organizira varstvo otrok, ki obiskujejo 1.-4. razred osnovne 
šole. Ministrstvo za šolstvo je šolsko obveznost uvedlo s šesti-
mi leti, skrbi pa jo kam s temi malimi otroci v času počitnic, 
ko so starši v službi. oddelek za družbene dejavnosti občine 
krško bo na osnovi omenjene pobude pripravil vprašalnike v 
zvezi s problematiko varstva šoloobveznih otrok v času letnih 
počitnic in na podlagi rezultatov poskušal najti najboljšo reši-
tev za uresničitev te pobude v naslednjem šolskem letu. 

Obisk krškega župana v ZDA
Župan občine Krško se je nedavno vrnil iz delovnega obiska Združenih držav Amerike. Tam ga je v de-
legaciji 18. predstavnikov različnih držav sveta gostila ameriška Vlada, ki ga je povabila na priporočilo 
veleposlanika ZDA v Sloveniji Thomasa Robertsona.

v štirih ameriških mestih: Wa-
shington, Cincinnati, san Fran-
cisco in denver so gostje pod 
okriljem inštituta za medna-
rodno izobraževanje spozna-
li ureditev na federalni ravni, 
na ravni držav (state's) in na lo-

kalnem nivoju. ob tem pa se 
je delegacija imela priložnost 
srečati z mladimi v srednji šoli 
v Lakoti, na univerzi Maryland, 
Berkeley in stanford, sestali so 
se tudi s črnskim aktivistom, 
z vodjem združenja muslima-
nov v Zda, z etično komisijo, 
z vodjem emigrantske skupi-
ne, s predstavnicami Lige žen-
skih volivk, ki vzpodbujajo k 
vključevanju v politiko, z me-
ščani in predstavniki medijev. 
Številne vtise župan zaključu-
je s spoznanjem, da je ameri-
ška družba drugačna od tiste o 
kateri smo si mnenje ustvarili 
na podlagi tega kar zasledimo 
v medijih, kjer izstopa najprej 
vojna in vpliv Združenih držav 
na svetovni mir. ko Zda doživiš 

od znotraj si zapomniš pred-
vsem veliko gostoljubnost lju-
di na vsakem koraku, njihovo 
odprtost in pripravljenost po-
moči, dodaja župan in nadalju-
je, da je ena od pozitivnih po-
sebnosti tudi prostovoljstvo, ki 

množice posameznikov zdru-
žuje pri družbeno koristnem 
delu. velikih kritik pa je dele-
žna zunanja politika, ki ustvar-
ja negativno podobo. 

Zda je dežela, ki ponuja ve-
liko priložnosti, odgovor-
nost zase pa mora prevze-
ti vsak sam, kar se odraža 
tudi v zdravstvenem in so-
cialnem sistemu. kar 35 mio 
američanov je namreč brez 
zdravstvenega zavarovanja, 
v enem najbogatejših mest, 
v san Franciscu, pa živi kar 
10.000 brezdomcev. Je pa 
lepo vidna sprejemljivost ra-
znolikosti, ki naši družbi še 
vedno manjka. v Zda, kjer 
živijo ljudje s vsega sveta, so 

to zgodbo že davno prešli. 

v delegaciji povabljenih so 
bili poleg župana občine kr-
ško še predstavniki argentine, 
Bahraina, Burme, kambodže, 
ekvadorja, estonije, nemči-

je, grenlandije, Libanona, 
nigerije, Poljske, Južne afri-
ke, Španije, Šri Lanke, Ugan-
de, Ukrajine in Palestine. 

Povabilo ameriške vlade žu-
panu Francu Bogoviču je 
tako zanj kot za občino, ki 
jo vodi, velika čast. Zaupa-
nje ameriškega veleposlani-
ka potrjuje, da je v doseda-
njem delu in načrtih občine 
krško prepoznal razvojni za-
gon, ki ga velja predstavi-
ti svetu. spoznanja in oseb-
ne vezi, pa tudi širok pogled 
na demokratično dojemanje 
vseh vidikov družbe pa bo 
župan lahko koristno upora-
bil pri nadaljnjem vodenju 
občine. 

Župan občine Krško sprejel 
učence z odličnim uspehom
Župan občine Krško Franc Bogovič je v prostorih občine Krško sprejel osmošolce in dijake, ki so vsa leta 
šolanja izdelali z odličnim uspehom. Sprejema se je udeležilo 63 odličnjakov iz sedmih osnovnih šol v 
občini Krško in Srednješolskega centra Krško – Sevnica. 

ske v oŠ Leskovec pri krškem, 
oŠ raka in oŠ Jurija dalmati-
na. Jeseni, ko bo znano, če bo 
dinamika, ki jo bo predvidelo 
Ministrstvo za šolstvo in šport 
dovolj hitra ali bo potrebno 
ustrezne pogoje šolam zago-
toviti po drugi poti, se bomo 

odločali o nadaljnjih korakih, 
je poudaril župan. 
ob koncu srečanja je uspešnim 
učencem poklonil še celovit 
vodnik za odkrivanje naravnih 
in kulturnih lepot naše dežele 
- »slovenija turistični vodnik«.  
Čestital jim je za prehojeno 
pot in jim zaželel, da bi sledi-
li takšnim ciljem, na osnovi ka-
terih bodo zmogli uspešno skr-
beti za svojo usodo pa tudi za 
razvoj in sooblikovanje okolja 
v prostoru kjer živijo.  
sprejema so se udeležili učen-
ci iz oŠ Xiv. divizije senovo, oŠ 
raka, oŠ Jurija dalmatina kr-
ško, oŠ koprivnica, oŠ Lesko-

vec pri krškem, oŠ Podbočje, 
oŠ adama Bohoriča Brestanica 
in srednješolskega centra kr-
ško-sevnica.  

Učenci, ki so bili odlični vseh 
osem let osnovne šole in vsa 
štiri leta srednje šole: 

osnovna ŠoLa Xiv. diviZiJe 
senovo: Jeličić Mateja, Ka-
všek Matej, Kladošek Tja-
ša, Delavska, Kozole Jerica, 
Omerzel Teja, Perc Urška, 
Štih Ana, Kožar Gregor, Ci-
gler Petra

osnovna ŠoLa raka: Kerin 
Primož, Češnovar Matic, Žni-
daršič Monika, 

osnovna ŠoLa koPrivniCa: 
Maja Jankovič 

osnovna ŠoLa JUriJa daLMa-
tina krŠko: Bernardič Urša, 
Gligič Lara, Klenovšek Lau-

ra, Gomilšek Dona, Krošelj 
Neža, Kumar Vanja, Žigan-
te Domen, Šober Blaž, Bizjak 
Simona, Regali – Knez Ajda, 
Novak Ambrož, Žarn Kristi-
an, Štiglic Jan, Janc Urška, 
Pavkovič Anamarija, Pleter-
ski Ana, Vovčko Katja, Žarn 
Natalija, Podbršček Tina, 
Zorko Ina, Glas Urška, Barlek 
Nives, Neuwirth Laura, Dru-
govič Matic, Stibrič Rok

osnovna ŠoLa LeskoveC Pri 
krŠkeM:  Marinič Tjaša, Str-
gar Mojca, Kramar Anja, Va-
kselj Jerneja, Cener Maja, 
Češnjevar Ana, Rostohar Ed-
vard, Abram Lovro, Baršek 
Severin, Bizjak Klavdija, Div-
jak Žiga, Škrabec Monika, 
Troha Lucijan

osnovna ŠoLa PodBoČJe: 
Hribar Iris, Martinčič Ana, So-
kolovič Barbara, Zorko Tina

osnovna ŠoLa adaMa Bo-
HoriČa BrestaniCa: Dro-
zg Miha, Ferlan Magdalena, 
Habinc Matic, Komar Ema, 
Krajnc Anja, Turk Urška, 
Umek Hana

srednJeŠoLski Center kr-
Ško – sevniCa: Bizjak Aleš

Odgovori	na	pobude,	predloge	
in	vprašanja	svetnikov	OS

nedavno zaprtje Mercatorjeve trgovine v starem mestnem 
jedru je med meščani sprožilo skrb, da bodo po osnovne ži-
vljenjske potrebščine morali v bolj oddaljene trgovske centre. 
občina krško je takrat pristojne pozvala k ponovni preučitvi 
možnosti za nadaljnje delovanje trgovine.

Mercator je med razlogi za zaprtje izpostavil negativno po-
slovanje hkrati pa pokazal pripravljenost za skupno reševanje 
problematike. občina krško je zato pozvala Podjetniški center, 
da skuša poiskati morebitne interesente za franšizo, najem ali 
odkup trgovine. do sedaj se na poziv ni odzval nihče. glede na 
to, da v neposredni bližini nekdanje Mercatorjeve trgovine de-
luje tudi trgovina Hardi, sta jo obiskala vodja oddelka za go-
spodarske dejavnosti občine krško mag. Jože Knez in pred-
sednica ks krško Jožica Mikulanc ter pregledala njihovo zelo 
široko ponudbo. ocenila sta, da je ta raznolika in zadostuje 
zadovoljitvi osnovnih življenjskih potreb, saj nudijo poleg pre-
hrambenih izdelkov tudi izdelke za širšo potrošnjo. 

glede na to, da je v tem delu mesta potrošnja majhna, je tež-
ko pričakovati, da bi lahko dve trgovini s podobno ponudbo 
pozitivno poslovali. v kolikor pa se bo vseeno pojavil kakšen 
interesent, ki bi v trenutno zaprti trgovini videl poslovno prilo-
žnost, bo vsekakor dobrodošel.

Trgovina	v	starem	mestnem	
jedru

Občina Krško je pred 25. leti podpisala Listino o pobratenju z 
nemško občino Obrigheim, pred 32. leti pa z Bajino Bašto iz 
Srbije. Različne izkušnje in prakse, ki smo jih izmenjali v vseh 
teh letih so velik doprinos v prid sodelovanja med narodi. Sre-
brni jubilej so počastili z osrednjo prireditvijo, ki je konec mi-
nulega tedna potekala v Kulturnem domu Krško.

trideset članska delegacija iz obrigheima je prispela v četrtek, 
21. junija, prav tako tista iz Bajine Bašte, na dan praznika pa so 
se pridružili tudi gostje francoskega mesta Chathepiej. goste iz 
nemčije je vodil župan Roland Lauer, goste iz srbije župan Mi-
livoje Savić, na slovesnosti pa so bili prisotni tudi gostje iz, z 
obrigheimom pobratenega, francoskega mesta Chantepiej z žu-
panom Michelom Loretom. 
Potem, ko sta leta 1982 takratni župan občine obrigheim Roland 
Zimmermann in predsednik skupščine občine krško Silvo Go-
renc, podpisala Listino prijateljstva in sodelovanja obeh občin, 
so se med občinskimi svetniki, pevskimi zbori, gasilskimi društvi, 
rezervisti, aktivom kmečkih žena, športniki, osnovnimi in srednji-
mi šolami stkale neprecenljive vezi, ki so postavile temelje za 
dolgo demokratično tradicijo, za kulturno in gospodarsko sodelo-
vanje ter tako presegle prvotni razlog pobratenja – življenje z je-
drskim objektom. občina krško je namreč  v tistem času v svoje 
okolje sprejemala nuklearni objekt, s katerim so v obrigheimu že 
živeli. Partnerstvo se je krepilo tudi v času osamosvojitvene voj-
ne, ko je doprineslo  k še tesnejšim osebnim vezem in kontak-
tom ter povezanosti obeh občin. ravno težki časi so pogosto pri-
ložnost, da se potrdi trdnost prijateljskega odnosa. 
kulturni program so oblikovali Moški pevski zbor svoboda Bresta-
nica, ki z zborom iz obrigheima sodeluje že od vsega začetka, 
Plesni orkester, Folklorna skupina senovo, citrarka Tanja Lekše, 
Planinski orli in voditeljica Mojca Mavec. 

25 let pobratenja občine Krško 
in občine Obrigheim

Skupinska slika na kapitolskem griču
Bogovič z urednikom časopisa San Francisco Bay 
Guardian
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občina sevnica razpisuje 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO DOPOLNJE-
NEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTOR-
SKEGA NAČRTA ZA POSLOVNO-TRGOVSKI CENTER OB 

KVEDROVI CESTI V SEVNICI.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala v 
času uradnih ur od torka, 26. junija 2007 do srede, 25. 
julija 2007, v prostorih oddelka za okolje in prostor ob-
čine sevnica, glavni trg 19a, 8290  sevnica, in v prosto-
rih krajevne skupnosti sevnica, naselje heroja Maroka 24, 
8290 sevnica.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka pa bo v sredo, 
18. julija 2007, ob 18. uri, v kulturni dvorani gasilskega 
doma sevnica.
v času javne razgrnitve in obravnave 
lahko na dopolnjeni osnutek podajo 
pripombe in predloge vsi zainteresira-
ni organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge se lahko poda pi-
sno ali v ustni obliki na javni obravna-
vi ali kot zapis v knjigo pripomb in pre-
dlogov na mestih javne razgrnitve do 
konca javne razgrnitve.

Občinski svet omogočil izgradnjo 
Mercator	centra
Župan Kristijan Janc in pod-
župan Srečko Ocvirk sta se 
pred sejo občinskega sveta 
sestala s članom uprave Mer-
catorja, odgovornim za in-

vesticije Stanislavom Bro-
dnjakom. Pogovarjali so se 
o investiciji v Poslovni center 
Mercatorja v dolenjem Bošta-
nju in o pogojih komunalne-

ga opremljanja zemljišča ter 
o plačilu sorazmernega dela 
stroškov komunalnega opre-
mljanja za dela, ki jih je v 
novonastajajočo obrtno cono 

pred leti vložila občina sev-
nica. Usklajen dogovor je bil 
osnova za obravnavo odloka o 
programu komunalnega opre-
mljanja poslovne cone Bo-

štanj za trgovski center Mer-
cator na četrtkovi izredni seji 
občinskega sveta. občinski 
svet je odlok sprejel in s tem 
Mercatorju omogočil izgra-

dnjo centra in urejanja ko-
munalne in cestne infrastruk-
ture na ureditvenem območju 
še v tem letu.
na izredni seji pa je občin-
ski svet sprejel tudi pravilnik 

o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in pode-
želja v občini sevnica za pro-
gramsko obdobje 2007-2013, 
na podlagi katerega bodo ob-

javljeni javni razpisi za pri-
dobitev nepovratnih sredstev 
v obliki dotacij in subvencio-
niranih storitev ter obresti iz 
občinskega proračuna. 

Lokacija bodočega Mercatorjevega centra v Boštanju 
(foto: V. Zupančič)

Sevniški svetniki na izredni seji (foto: V. Zupančič)

na posameznih odsekih lokal-
ne ceste Blanca – Poklek se 
zaključujejo sanacijska dela 
na vozišču, urejujejo se bre-
žine potoka Blanščice, gradi-
jo in obnavljajo se oporni zi-
dovi, izvaja se odvodnjavanje 
meteornih vod, nameščajo se 
zaščitne ograje na nevarnih 
odsekih, ki jih je poškodova-
lo neurje iz leta 2005. izvaja-
lec del je CgP d.d. novo me-
sto, izbrani izvajalec del po 
koncesijski pogodbi za vzdr-
ževanje lokalnih cest.
na lokalni cesti Blanca – kraj-
na Brda se končujejo dela na 
poškodovanem odseku. Za 
varno prevoznost ceste se je 
zgradil oporni zid, namešče-
na bo zaščitna ograja in re-
konstruirano vozišče,z novo 
asfaltno prevleko, ureje-
no odvodnjavanje meteornih 
vod v dolžini 140 m. vrednost 
investicije je 25.037 eUr (6 
mio sit). izvajalec del je na 
podlagi koncesijske pogodbe 

Izvajanje investicij na področju 
cestne	infrastrukture

CgP d.d. novo mesto.
na javni poti JP Poklek – 
gračka gora – Čanje se bo v 
drugi polovici junija priče-

la sanacija zemeljskega pla-
zu na odseku klemenčič. iz-
brani izvajalec del bo izbran 
na podlagi zbiranja ponudb 
in ki bo ponudil najugodnejšo 
ceno za izvedbo sanacijskih 

del. vrednost del je ocenjena 
na 20.800 eUr (4.9 mio sit).
dokončno se bodo uredila 
tudi sanacijska dela na ze-

meljskem plazu na javni poti 
JP odsek drenovec (ks Zabu-
kovje). izvedena bodo asfal-
terska dela na vozišču in od-
vodnjavanje meteornih vod. 
dela so ocenjena v višini 
6.259 eUr. 
na podlagi že pripravljene 

dokumentacije je v pripravi 
izbor izvajalca za rekonstruk-
cijo lokalne ceste LC Planina 
– križ v dolžini 1650 m. vre-
dnost investicije je na pod-
lagi popisa del ocenjena na 
166.726 eUr (40 mio sit). 
dela se bodo pričela izvajati 
v mesecu juliju in avgustu.
v fazi zbiranja ponudb je po-
stopek za izbor izvajalca del 
za rekonstrukcijo lokalne ce-
ste Šentjanž – kal, na odse-
ku Šentjanž – gabrce v dolži-
ni 600 m. ocenjena vrednost 
del je 24.000 eUr (5,7 mio 
sit).
na lokalni cesti krmelj - ga-
brijele (pri deponiji), se bodo 
v prvi polovici junija priče-
la geološka raziskovanja, ki 
bodo podlaga za sanacijo ze-
meljskega plazu. sanacija 
plazu je predvidena v mese-
cu juliju in avgustu. vrednost 
del je ocenjena na 22.951 
eUr (5,5 mio sit). izvajalec 
del bo izbran na podlagi zbi-
ranja ponudb.

Odsek Krmelj - Gabrijele (foto: J. Žvar)

občina sevnica je za krajane, ki živijo v vplivnem območju 
izgradnje He Blanca in za občinske svetnike skupaj s Hol-
dingom slovenske elektrarne pripravila ogled gradbišča He 

Blanca. odgovorni vodje projekta so predstavili dosedanje 
posege v prostor in izgradnjo objekta in načrte za dokonča-
nje ter urejanje spremljajoče infrastrukture. glede na izka-
zan interes bodo ogledi lahko organizirani tudi v prihodnje.

Ogled gradbišča HE Blanca

Ogled gradbišča HE Blanca (foto: V. Zupančič)

Predstavniki občine sevnica in Javnega podjetja infra so se 
seznanili z idejnim projektom urejanja vodotokov v delu, ki 
je izven vplivnega območja izgradnje hidroelektrarne Blan-
ca in izven območja državnega lokacijskega načrta. dodatne 
ureditve vodotokov so določene v dodatnem sklepu vlade 
sprejetem na pobudo občine sevnica. na osnovi izdelane-
ga idejnega projekta bo potrebno uskladiti še nekatere teh-
nične rešitve in pripraviti operativni program za uspešno na-
daljevanje projekta. sredstva za dodatne ureditve enajstih 
vodotokov mora zagotoviti država. občina si bo prizadevala, 
da bodo ureditve izvedene v času izgradnje He Blanca.

Ureditve	vodotokov	izven	
vplivnega območja HE Blanca

občina sevnica pripravlja odlok o programu opremljanja ze-
mljišč za gradnjo na območju lokacijskega načrta za gra-
dnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objek-
ti na drožanjski cesti, s katerim bodo določena podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka, ki ga bodo plača-
li bodoči investitorji. občina pripravlja tudi program proda-
je gradbenih parcel. občina je v fazi pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja za izvedbo komunalne opremljenosti tega 
območja ter v postopku izbire izvajalca del. odlok in pro-
gram prodaje bo obravnaval občinski svet predvidoma na 
naslednji seji.

Priprava	parcel	za	gradnjo	na	
Drožanjski cesti

Županov sprejem odličnjakov
Župan Kristijan Janc je že deveto leto zapored sprejel naj-
bolj uspešne učence iz sedmih osnovnih šol in glasbene šole 
sevnica. Letošnjega sprejema, ki je potekal na sevniškem 
gradu, se je udeležilo 25 učenk in učencev devetih razre-

dov osnovnih šol, ki so vsa leta šolanja na osnovni šoli za-
ključili z odličnim učnim uspehom, ter dve učenki glasbene 
šole sevnica, ki sta dosegli izredne uspehe na glasbenih tek-
movanjih in bosta šolanje nadaljevali na srednji šoli glasbe-
ne smeri. kulturni program na sprejemu je izvedla glasbena 
šola sevnica, učenci pa so poleg pisnih pohval občine sevni-
ca prejeli še knjižno darilo.

Župan z odličnjaki in ravnatelji šol (foto: Foto Asja)

Investicije na področju šolstva 
in	predšolske	vzgoje
Župan Kristijan Janc se je s  podžupanoma Srečkom Ocvir-
kom in Rudijem Dobnikom ter strokovnimi delavci občinske 
uprave pogovarjal o nadaljevanju investicij na področju šolstva 
in predšolske vzgoje v občini sevnici ter o predlogih priorite-
tnega vrstnega reda izvajanja. ker je občina pridobila sredstva 
ministrstva za šolstvo in šport za reševanje urgentnih zadev, 
se že izvaja dograditev osnovne šole Loka za potrebe vrtca. Z 
osnovno šolo tržišče in krajevno skupnostjo tržišče je usklaje-
na idejna zasnova nove šole v tržišču, ki bo prijavljena na raz-
pis ministrstva za pridobitev državnih sredstev. Z ministrstvom 
je usklajeno sofinanciranje izgradnje novega vrtca Ciciban v 
sevnici. Potrebe šol po sredstvih investicijskega vzdrževanja in 
sredstvih za investicije so velike, zato bo občinski svet na eni 
od prihodnjih sej odločal o nadaljnjem vrstnem redu investicij 
v občini s tega področja.

Ureditve	v	KS	Blanca
Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal s predsednikom krajevne 
skupnosti Blanca Slavkom Peklarjem. Pogovarjala sta se o sode-
lovanju krajevne skupnosti in občine pri načrtovanju in izvajanju 
infrastrukturnih ureditev ob izgradnji He Blanca ter o posodobi-
tvi javne razsvetljave istočasno s kabliranjem električnih vodov, 
ki ga izvajajo delavci elektra. Podžupan je na sestanku z elek-
trom izpostavil tudi nihanja električne napetosti v nekaterih na-
seljih ks Blanca. občina izvaja skupaj s komunalo novogradnje in 
obnovo vodovodnih sistemov, ki jim je potrebno zagotoviti tudi 
ustrezne elektro priključke, zato so na sestanku iskali primerne 
rešitve za izvedbo elektro priključkov za črpališča.

NOVA PRIDOBITEV ZA PGD LOKA - Gasilci iz Loke so 
pripravili tradicionalno tekmovanje v veslanju na reki 
Savi in ob priložnostni slovesnosti prevzeli v uporabo 
nove gasilsko vozilo. (foto: V. Zupančič)
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v ponedeljek, 11. junija 2007, je župan Ivan Molan obiskal dom 
upokojencev Brežice in voščil vse najboljše za 100. rojstni dan 
gospe Alojziji Zadnikar.
ob visokem jubileju je župan gospe alojziji zaželel zdravja in 
vitalnosti ter mnogo zadovoljstva v krogu ostalih oskrbovancev 

doma upokojencev in družine. Župan je dejal, da se rad udele-
žuje takšnih dogodkov, saj so ljudje najpomembnejši  del občine 
Brežice in da smo lahko ponosni na častitljiva leta naše občanke. 
ogledal si je tudi zanimiv kulturni program, ki so ga v domu upo-
kojencev pripravili v čast slavljenki. 
gospa alojzija se je rodila 11. 6. 1907 na notranjskem, leta 1961 
pa se je preselila v Brežice k hčerki in njeni družini, kjer je bivala 
vse do leta 2006. Še vedno čila gospa rada bere in posluša radio, 
razveselijo pa jo tudi vsakodnevno obiski hčerke. 

Župan voščil 100. rojstni dan 
slavljenki Alojziji Zadnikar

v občini Brežice, natančneje v 
Cerkljah ob krki se je vojaško 
letališče nahajalo že pred dru-
go svetovno vojno. in prvič se 
je zgodilo, da je Mors pripra-
vljen skleniti dogovor z obči-
no Brežice, ki prinaša možno-
sti za razvoj tega območja. 

sporazum predvideva, da ob-
čina Brežice neodplačno prido-
bi štiri stanovanja, funkcional-
no zemljišče ob bivšem domu 
JLa v Brežicah ter poti v nek-
danjem kompleksu trZ Bre-
gana oziroma poslovno indu-
strijski coni slovenska vas. v 
občini je precej mladih družin 
in socialno ogroženih družin in 
občina bo pridobljena stano-
vanja namenila za te družine. 
Pridobitev funkcionalnega ze-
mljišča pri domu JLa je za ob-
čino pomembna zaradi zara-
di bodoče obnove tega doma, 
ki ga nameravamo urediti kot 
mladinsko krožišče. Pridobi-
tev poti v poslovni industrijski 
coni slovenska vas bo omogo-
čila ureditev parcel v tej indu-
strijski coni, kar v prihodnosti 
pomeni parcelacijo teh nepre-
mičnin in razvoj industrijske 
cone, saj bodoči investitor-
ji nebi mogli pridobiti gradbe-
nega dovoljenja brez neposre-
dnega dostopa do parcele, kar 
bo omogočila ravno pridobitev 
teh nepremičnin. v dogovoru 
je predvidena tudi možnost 
dodatnega prenosa nepremič-
nin iz Mors na občino. 

Poleg navedenega se je Mors 
v dogovoru zavezal, da bo 

Dogovor med Občino 
Brežice in MORS
Občina Brežice in MORS sta pripravila usklajen dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projek-
tom posodobitve Vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki prinaša velike razvojne možnosti  tako za kra-
jevne skupnosti, ki so v neposredni bližini letališča, kot tudi za celotno Občino Brežice. 

skupaj z občino Brežice ob-
navljal infrastrukturo, kot so 
ceste, vodovod, kanalizaci-
jo ipd. Predvideno je, da bo 
Mors zaradi obremenjeno-
sti občinske lokalne ceste, ko-
munalne in druge infrastruk-
ture vsako leto sofinanciral do 
600.000 eUr za letne progra-
me potrebnih del in vlaganj v 
to infrastrukturo, kar pomeni, 
da se bodo vlaganja poveča-
la v krajevne skupnosti pove-
čala za več kot 5x. Prav tako 
bo Mors pri prisojnem mini-
strstvu podprl uvrstitev rekon-
strukcije ceste od Čateža do 
Cerkelj ob krki. 

s pristojnimi organi bo Mors 
uredil tudi dostop na avtoce-
sto, kar bo omogočilo nadalj-
nji razvoj projekta PHeniX. ta 
projekt omogoča ureditev ci-
vilnega letališča logističnega 
centra v bližnji prihodnosti pa 
tudi dolgoročno zaposlitev za 
1500 ljudi. 

s sporazumom je predvidena 
tudi vzpostavitev informacij-
skih točk, kjer bodo predstav-
niki Mors na razpolago za vse 
informacije, vezane na ta pro-
jekt. 

Mors bo sodeloval z gasilski-
mi društvi pri opremljanju le 
teh in pri načrtovanju požar-
ne varnosti, rekreacijske po-
vršine na območju letališča bo 
lahko uporabljalo tudi lokal-
no prebivalstvo, Mors bo tudi 
v bodoče zagotavljal možnost 
uporabe letališča za dejav-

nost JgZ Letalski center Cer-
klje. Še posebej je potrebno 
poudariti, da se je ministrstvo 
zavezalo upoštevati vse oko-
ljevarstvene predpise in stan-
darde. 

v primeru, da bi v prihodno-
sti prišlo do večje obreme-
nitve okolja zaradi izvajanja 
dejavnosti na letališču, se je 
ministrstvo pripravljeno po-
novno pogajati in skleniti nov 
dogovor. Posodobitev vojaške-
ga letališča je pomembno tudi 
zaradi možnosti razvoja civil-
nega letalstva.

v občini se med krajani poja-
vlja bojazen, da bo v prihodno-
sti na območju vojaškega leta-
lišča vzpostavljena stalna nato 
baza. v dogovoru je predvide-
no, da v kolikor bi v prihodno-
sti prišlo do spremembe na-
membnosti letališča, se bosta 
pred tem Mors in občina pred-
hodno uskladila. 

v dogovoru je tudi nakazana 
možnost nadaljnjih dogovo-
rov, v kolikor se bodo pokaza-
la nova dejstva. tudi krajevne 
skupnosti, ki so v neposredni 
bližini letališča, podpirajo ta 
dogovor med občino in Mors, 
saj je to zanje prva možnost, 
da bodo zaradi vojaškega leta-
lišča, ki že dolgo let obstaja v 
njihovi bližini končno tudi oni 
nekaj pridobili.

tudi sam bi želel, da bi spo-
razum vseboval še več pozitiv-
nih stvari za krajane bližnjih 
naselij in občane občine Bre-
žice, vendar menim, da smo 
z usklajevanjem in pogajanji 
dosegli precej ugodnosti. ve-
sel sem, da so svetniki podprli 
dogovor z 2/3 večino, kar kaže 
na to, da podpirajo vsebino le-
tega. 

Župan Občine Brežice
Ivan Molan 

v letu 2006 je občina Brežice skupaj s soinvestitorji pri-
stopila k obnovi in vgradnji  komunalne infrastrukture ter 
prenovi Ceste prvih borcev. v okviru načrtovanih obnovi-
tvenih del so bila med stavbo sodišča in lokalom vrtnica 
izvedena tudi arheološka izkopavanja, kjer je bil odkrit 
srednjeveški vhodni stolp na severni strani obzidja. 

dela na Cesti prvih borcev so ves čas potekala tudi pod ar-
heološkim nadzorom. 
sprva je bilo med obnovitvenimi deli planirana tudi zame-
njava kanalizacije, vendar le od Černelčeve ceste do pr-
vega križanja s Ulico stare pravde. v tem času je bilo s 
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine slovenije iz-
vedeno georadarsko kartiranje, kot je bilo dogovorjeno 
v okviru projekta obnove ulice CPB. Zaradi ugotovljene-
ga slabega stanja kanalizacije, ki ga predhodne raziska-
ve niso pokazale, je bilo naknadno odločeno, da se obno-
vi kanalizacijski sistem na celotnem območju Ceste prvih 
borcev.

Pri zamenjavi kanalizacijske cevi na odseku pod gradom 
Brežice je 12.06.2007 nepričakovano prišlo do odkritja 
vhodnega stolpa srednjeveškega obzidja na južnem delu 
mesta. odkrito obzidje je nadaljevanje zgodbe o stavbni 
zgodovini mesta Brežice, ki poleg natančne raziskave za-
služi tudi neko obliko predstavitve. obzidje namreč pred-
stavlja redek dokument o utrjevanju naših najstarejših 
mest v času turških vpadov, ki so bila v kasnejših zgodo-
vinskih obdobjih v večini primerov popolnoma  uničena. 
nepričakovano odkrito obzidje bo potrebno zavarovalno 
izkopati in v skladu s priporočili standardov in stroke do-
kumentirati v dogovoru z Zvkd. 

v zadnjih dneh je prišlo do odkritja še enega zidu, za ka-
terega bo potrebno opraviti še dodatne arheološke razi-
skave. 

srednjeveško mestno obzidje je nedvomno znamenitost 
svoje vrste, saj bo njegovo poznavanje ter prezentacija 
pomembno dopolnila brežiško kulturno dediščino.
občina Brežice se zaveda, da bodo ta arheološka izkopa-
vanja za določen čas podaljšala rok dokončanja obnove 
CPB. računamo tudi na maksimalno kooperativnost Zvkd, 
tako kot je bilo izkazano že v času teka celotnega projek-
ta obnove. v tem času pa bo občina Brežice poiskala dru-
ge možnosti za vzpostavitev prometa, predvidoma bo ob-
voz urejen po možnih ulicah.

razen ustavitve del na delu gradbišča med stavbo gradu in 
Prešernovo cesto, se bodo ostala dela na CPB nadaljeva-
la. Začenja se tlakovanje pločnikov z granitnimi ploščami, 
v kratkem času se bo postavljena tudi javna razsvetljava 
in ostale pripadajoče ureditve. odsek ceste med glasbe-
no šolo in gradom Brežice bo asfaltiran, vendar ne bo do-
končno urejen pred koncem arheoloških raziskav.

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice

Napredovanje del na Cesti 
prvih borcev v Brežicah

BreŽiCe – na povabilo župana Ivana Molana se je na obisku v Bre-
žicah mudil ameriški veleposlanik Thomas Robertson z vojaškim 
atašejem Keithom Harringtonom in sodelavcem ambasade Pau-
lom Beekmanom. Podžupanja Patricia Čular je gostom predstavi-
la občino skozi statistične podatke in večje projekte. veleposlanik 
Posavje in Brežice pozna, saj je bil leta 2004 na otvoritvi Festivala 

Brežice, tu je kolesaril in ima prijatelje, zakonca Boyd sta se sre-
čanja udeležila. veleposlanika so zanimala področja črpanja sred-
stev eU, romska problematika, turistična naravnanost občine in 
med večjimi projekti posodobitev letališča Cerklje ob krki, gospo-
darski program Phoenix ter gradnja hidroelektrarn. ameriški ataše 
je glede letališča povedal, da se ta posodablja za potrebe sv in ne 
bo nato baza, so pa res soinvestitor, ker naj bi ga uporabljali pri-
ložnostno. gostje so si ogledali in spoznali delo upravne enote in 
Posavski muzej, kjer so jih pričakali člani Združenja slovenskih ča-
stnikov Brežice s predstavniki lokalnih skupnosti. ogledal si je še 
letališče Cerklje ob krki, obisk pa nadaljeval na kmetiji zakoncev 
Boyd. namen obiska je bil predstavitev občine v turističnem, ra-
zvojnem in gospodarskem vidiku.                                           S.V.

Na	obisku	ameriški	
veleposlanik

Gostje v županovem uradu

BreŽiCe - sevniCa - Župan Ivan Molan je s podžupanjo Patri-
cio Čular gostil predstavnike Zaprešiča, samobora, Brdovca, 
velike gorice in Zagrebške županije. srečanje je bilo name-
njeno krepitvi čezmejnega sodelovanja in načrtovanja pro-
jektov za pridobivanje sredstev eU. Po županovih besedah ob 

pozdravu gostom se državna politika spreminja, prebivalci na 
obeh straneh državne meje pa doživljamo drugačno politič-
no resničnost. 
Udeleženci srečanja so na gradu sevnica, kjer jih je sprejel 
tamkajšnji župan Kristijan Janc, prisluhnili predstavitvi pro-
jekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji savi, hidroe-
lektrarno Boštanj pa so si tudi ogledali. Po vrnitvi v Brežice je 
podžupanja gostom predstavila možnosti črpanja sredstev iz 
evropskih skladov.  S.V.

Krepitev čezmejnega 
sodelovanja

Hrvaški obisk

BreŽiCe – Js rs za kulturne dejavnosti – oi Brežice je podprl 
študijsko razstavo, ki je potekala pod mentorstvom akadem-
skega slikarja Rajka Čubra, otvoritev razstave pa je organizi-
ral v dvorani savice Zorko v knjižnici Brežice. na ogled so po-
stavljena likovna dela petnajstih ljubiteljskih slikarjev, ki v 

večini izhajajo iz društva likovnikov Brežice, društva likovni-
kov oko krško in Likovne družine kd Franc Bogovič dobova.

tokratna razstava z nazivom sproščenost z barvo je plod li-
kovnega izobraževanja, letos drugega po vrsti, delavnice so 
potekale od februarja do konca aprila, vsebovale pa so 30-
urno ustvarjalno druženje ljubiteljskih likovnikov. namen 
delavnic je bil izobraževanje posameznikov s poudarkom na 
nadgradnji tistega, kar so udeleženci ustvarjali že na podob-
ni delavnici v lanskem  letu pod istim mentorjem. Udele-
ženci lanskih delavnic so bili nad izobraževanjem navduše-
ni, zato so brežiškemu skladu dali podbudo, da organizirajo 
še nadaljevanje začetega. Udeleženci niso bili omejeni niti v 
tehniki niti v temi. največ del je nastalo po nekaterih vizu-
alnih predlogah, nekatera dela pa so bila ustvarjena z lastno 
domišljijo in idejo, vsa pa z akrilnimi barvami. vodja sklada 
Simona Rožman Strnad je  avtorjem del in mentorju izrazila 
zahvalo in čestitke, otvoritev razstave pa je glasbeno oboga-
tila močno okrnjena skupina MePZ viva, a je kljub temu pri-
jetno presenetila. N.J.S.

Sproščenost z barvo II

Tanja Kržan, Nevenka Rušković, Simona Rožman Strnad 
in Kristina Bevc
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osrednji del prireditve so 
predstavljale karaoke, ki 
pa so bile tokrat zgolj revi-
jalnega značaja – tekmoval-
ni del smo namreč izpelja-
li že aprila in takrat izbrali 
10 tistih, ki so nas prepriča-
li predvsem z glasom in tudi 
nastopom. Z nastopom pa 
so strokovno komisijo aprila 
prepričali tudi učenci obeh 
šolskih folklornih skupin – 
oFs sonček s spletom Bolhe 
in uši in MFs s spletom Lo-
vec, saj jih je komisija uvr-
stila na medobmočno sreča-
nje v Črnomlju, tokrat pa so 
se z obema spletoma pred-
stavili še domači publiki.

seveda pa prireditev ni mi-
nila brez presenečenja in 
posebne gostje. Za prvovr-
stno presenečenje je poskr-
bel sam don Corleone v upo-
dobitvi Matevža Derende, 
ki je požel nemalo občudo-
vanja, in seveda stalna spre-
mljevalka naših prireditev 
Nuša Derenda, ki je za ko-
nec programa s tremi pesmi-
mi dvignila ozračje v dvora-

Dan šole na OŠ Artiče – dan za kroniko
ARTIČE - Junij je mesec prireditev na vseh koncih in krajih in tudi na OŠ Artiče smo že na začetku šolskega 
leta načrtovali, da bomo šolsko leto zaključili s prireditvijo, kjer bomo predstavili vse, kar smo v tem letu do-
segli, in tako uspešno zakorakali v brezskrbne počitnice.

ni do vrhunca. Še posebej so 
uživali učenci naše 1. triade, 
ki so z nušo kar vsi tudi za-
plesali, kar jim bo zagotovo 
ostalo za vedno v spominu.

ker pa šolsko leto ni le za-
bava, petje in ples, ampak 
je to čas, ko vsi, učenci, uči-
telji in vodstvo šole, krepko 
delamo in garamo za različ-

ne uspehe, je ravnateljica v 
nagovoru izpostavila tudi te. 
največji dosežek tega šol-
skega leta je zagotovo pri-
dobitev eko-zastave, ki sta 
jo slovesno razgrnila rav-
nateljica Vesna Bogovič in 
predsednik sveta šole Ferdo 
Pinterič, na drog pred šolo 
pa ponesli naši zlati učenci, 
učenci, ki so vseh 8 let šola-
nja končali z odličnim uspe-
hom. sledili pa so uspehi na 
različnih drugih področjih – 
uspehi na likovnih ali literar-
nih natečajih, uspehi v tek-
movanjih iz znanja – tu sta 
se najbolj izkazala Matic 
Ivanšek z dvema srebrnima 
priznanjema in Bruno Zor-
ko z zlatim stefanovim pri-
znanjem – in športni uspe-
hi, kjer je najbolj odmevala 
uvrstitev naših rokometa-
šic na finalni turnir v roko-
metu za starejše deklice in 
osvojeno 3. mesto v državi. 
vsem omenjenim smo se za 
trud, ki so ga vložili, in po-
sledično za promocijo šole 
v dobrem smislu zahvalili s 
spominskim darilcem.

Nuša Derenda je povsem 
prepričala s svojim 
petjem in nastopom ter 
dvignila naše najmlajše na 
noge.

senovo - tisti, ki živimo na podeželju, imamo to prednost, da 
lahko od blizu spremljamo prihode in odhode letnih časov in 
vsega lepega, kar nam nudi narava. odvisni smo od pričakova-
nih in nepričakovanih sprememb, ki jih prinaša vreme dvanaj-
stih mesecev. vendar narava je poštena. vedno nam daje to, 
kar ji damo mi. Žal je potrebno vedno več truda, da bi uvide-
li in ohranili lepoto ter bogastvo naše narave. tako smo se tudi 
na ekošoli, oŠ Xiv. divizije senovo, odločili, da bomo z majh-
nimi koraki prispevali k temu, da naravo ohranimo čisto, zdra-
vo in lepo. Učenci 1.a razreda smo se skupaj z mentorico ser-
gejo Habinc vključili v večletni mednarodni projekt drevo = 
življenje, ki ga vodi oŠ Frana kranjca iz Celja. odločitev za 
naslov drevo = življenje je bila sprejeta zato, ker je drevo ne-
pogrešljivi del narave, ker z njim lahko ponazorimo naravno 
in osebno rast, razvoj…, skratka, ker je bil in bo del naših ži-
vljenj za vedno.
v prvem letu projekta smo v okolici šole poiskali najstarejše 
drevo. izbrali smo staro jablano, ki se nahaja v starem šolskem 
sadovnjaku. Je zelo stare sorte z imenom bobovec. Pogosto 
smo jo obiskali, se ob njej igrali, jo tiho opazovali skozi letne 
čase in se ob njej veliko koristnega naučili. Postala je »naša« 
jablana. 4. junija smo jo s pomočjo slike, raziskovalnega lista, 
likovnih izdelkov in pesmice, ki smo jo skupaj sestavili, pred-
stavili v Muzeju novejše zgodovine v Celju.
s pomočjo tega projekta želimo učencem približati vrednote 
trajnostnega razvoja na zanimiv, zabaven način, predvsem pa 
si želimo, da bi te vrednote postale del njihove zavesti. s pro-
jektom smo tako obogatili učni proces s številnimi vsebinami, 
uporabili raznolike oblike in metode dela. Projekt d=Ž ima sta-
tus nacionalnega projekta v Unesco asPnet, kamor je vključe-
na tudi naša šola.

Mentorica projekta Sergeja Habinc

Drevo = življenje

Popoldne so s humornimi 
vložki, ki jih je zanje spisala 
Jana Kovačič, popestrili De-
jan, Jerneja, Nejc in Maja.

dobra ura in pol programa 
je hitro minila. Po priredi-
tvi smo vse goste povabili 
še na ogled razstave po šol-
skih hodnikih, ki so jo ob po-
moči učiteljev pripravili naši 
učenci.

naj si za zaključek izposo-
dim misel številnih naših 
učencev, ki pravijo: »Poči-
tnice imam rad/-a zato, ker 
lahko dolgo spim, ker se lah-
ko dlje družim s prijatelji, 
ker ni šole in učenja in ker ni 
učiteljev, ki bi mi 'težili'…« 
Mislim, da se bo vsem nam 
prilegel premor, da si nabe-
remo novih moči in tako laž-
je zakorakamo v novo šolsko 
leto ter v prihodnosti spet 
pripravimo prireditev, ki bo 
za sabo pustila sledi. 

Mateja Jankovič Čurič,
OŠ Artiče 

LeskoveC Pri krŠkeM - na osnovni šoli Leskovec pri kr-
škem smo imeli v četrtek, 31. 5., dobrodelno prireditev z 
naslovom Z roko v roki za lepši jutri. ideja za prireditev se 
je rodila v prvi triadi. Učiteljica Maša Petan Omejec je pre-
dlagala, da bi z zbranim denarjem od prireditve prepleska-
li učilnice, nabavili oglasne deske, skratka, polepšali učen-

cem vsakdan v šoli. sodelovali smo tako učitelji kot učenci z 
glasbeno-plesnimi točkami. 
Prireditev se je začela z nastopom učiteljskega pevskega 
zbora, ki se je zbral prav za ta namen, in učencev ter učenk 
zadnje triade. skupaj smo zapeli pesem naj bo lep ta dan. 
Pod vodstvom učiteljice Klavdije Mirt so zapeli tudi učenci 
prve triade, na domače viže so zaplesali učenci 2.a razreda, 
videli smo tudi romski ples in plesno igrico Žabe, na pesem 
Pralni stroj so učenci oprali perilo. Prireditev so popestrili 
tudi učitelji, ki so skupaj z ravnateljem zaplesali na ukra-
jinsko evrovizijsko popevko in navdušili občinstvo. Priredi-
tev smo uspešno zaključili s pesmijo vsi za enega, po kateri 
smo vsi zadovoljni in polni dobre volje, da smo naredili ne-
kaj lepega, odšli domov. 

Dženi Rostohar 

Z	roko	v	roki	za	boljši	jutri

BreŽiCe – v brežiškem vrtcu Mavrica so v začetku junija že četr-
tič zapored organizirali zaključno prireditev igrajmo se skupaj. 
najprej se je s himno vrtca pod vodstvom Silvije Jelen predsta-
vil otroški pevski zbor Mavrica. Folklorna skupina srček je zaple-
sala pod mentorstvom Metke Plohl. otroci iz skupin Anice Tom-
še ter Sonje Krulc, Milene Skočaj ter Slavice Jurečič in Jožice 

Pangerčič ter Slavice Budič so prisotne ponesli v tiste čase, ko 
so se najmlajši igrali na prostem ter si izmišljevali razne rajal-
ne igre. gost na prireditvi je bil gorenjec Valentin Zdravko De-
beljak, ki je predstavil bogato zbirko starih glasbil in glasbenih 
naprav, na katere je zaigral, najbolj je navdušila lajna. Zanimi-
vo predstavo je uprizoril tudi zbiratelj starih glasbil iz domačega 
Posavja Černelič, ki je zaigral na trobilo, zraven pa tudi zaple-
sal. v nadaljevanju so se vrtičkarji z veseljem udeležili delavnic 
ter s svojimi vzgojiteljicami izdelovali najrazličnejša brenkala, 
piščali ali bobne. dogodek so popestrili z razstavo, ki so jo poi-
menovali iz časa naših prababic in pradedkov, pa tudi z veselim 
druženjem ob glasbeni skupini Zagmajster.  M. K. M.

Čas naših prababic in 
pradedkov

Utrinek iz plesne točke brežiških vrtičkarjev

krŠko – krški vrtec je v letošnjem šolskem letu prvič pričel 
s plesnimi uricami, ki jih je obiskovalo 70 otrok letnika 2001 
in nekaj mlajših. Plesne urice so potekale kot dodatna dejav-
nost enkrat tedensko pod vodstvom vzgojiteljic Adrijane Sto-
par, Janje Kelhar in Zale Tovšak. otroci so preko igre ter pri-
jetne vokalne in instrumentalne glasbe pridobivali občutek za 
ritem, spoznavali prve plesne korake ter se seznanili z mnogimi 

otroškimi plesi. svoje plesno znanje so vrtičkarji predstavili tudi 
svojim staršem in jim ob glasbeni spremljavi uprizorili muhe, li-
sice, zajčke, žabe in medvede.
Prav tako uspešno so v krškem vrtcu zaključili cicibanove urice, 
ki so namenjene otrokom, ki vrtca ne obiskujejo. Urice so po-
tekale od aprila do začetka junija vsako sredo in četrtek popol-
dan. vodila jih je Zala tovšak. najprej so se otroci prosto igrali z 
igračami, ki so si jih sami izbirali. nato je sledila vodena zaposli-
tev, pri kateri so spoznavali prostore in okolico vrtca, obiskali so 
telovadnico, pa tudi knjižnico, kjer so prebrali pravljico po nji-
hovi izbiri. svojo ustvarjalno domišljijo so sprostili pri likovnem 
ustvarjanju s čopiči, med igro z zdrobom sta se prepletali mate-
matika in narava, seveda pa so upoštevali tudi pravila, ki velja-
jo v skupini ter se nanašajo na področje družbe.   

M. K. M.

Cicibanove in plesne urice

Zaključek plesnih uric

krŠko – v tekmovanju za čiste in zdrave zobe ob zdravi pre-
hrani v šolskem letu 2006/2007, ki ga v sodelovanju z osnovni-
mi šolami prireja Zdravstveni dom krško, so se najbolj izkaza-
li učenci oŠ Podbočje , ki so zmagali tako med šolami (65,5 % 
lepo in 33,8 % delno umitih zob) kot razredi (3. razred učitelji-
ce Mateje kosovan, 76 % umitih zob). Med šolami sta podboški 
sledili oŠ Brestanica (58,2 % lepo in 41,8 % delno umitih zob) 
in oŠ dr. Mihajla rostoharja krško (56,7 % lepo in 39,4 % delno 
umitih zob), med razredi pa 4. razred osemletke oŠ raka (uči-
teljica Jadranka Kržan, 73,3 % umitih zob) in 3.a razred oŠ 
kostanjevica (učiteljica Staša Jordan, 70,9 % umitih zob). 
kot ocenjuje koordinatorka za zobno preventivo v Zd krško 
dr. Blandina Marković Randić, takšno tekmovanje in vse dru-
ge preventivno-vzgojne aktivnosti ne bi pomenile ničesar, če z 
njimi ne bi dosegali dobrih rezultatov stanja zob naših otrok in 
mladine. „Žal trenutno ni tako v sloveniji, ki je pred sedmimi 
leti opustila statistično spremljanje kazalcev zobnega zdravja 
ali bolezni na nivoju države. Zato ni možno, da bi se na tem 
področju primerjali z ostalimi kraji v sloveniji ter tako ugota-
vljali, kako smo uspešni pri našem delu v primerjavi z drugimi. 
Lahko samo upamo, da se bodo razmere kmalu spremenile in 
se bo spremljanje teh kazalcev v celotni sloveniji začelo po-
novno izvajati,“ meni dr. Marković randićeva.  

P.P. 

Za čiste in zdrave zobe

BreŽiCe – knjižnica Brežice je v maju organizirala dve zaključ-
ni podelitvi bralnih priznanj predšolskim in šolskim otrokom v 
občini Brežice – kristijanov nahrbtnik, ki pomeni, da so otroci 
morali prebrati šest knjig in od teh so imeli nalogo, da narišejo 
tri vsebinske ilustracije in iz drugih treh odgovoriti na prilože-
na vsebinska vprašanja po izboru knjižničarja. Za vsako izpol-
njeno nalogo so si otroci pridobili eno nalepko s podobo Želod-
ka kristijana. ko so zbrali vseh šest nalepk, so pustili izpolnjeno 
izkaznico v knjižnici, risbice pa so knjižničarji razstavili na raz-
stavnih prostorih knjižnice, pravilne odgovore pa spravili do za-
ključka. nahrbtnik sam, s kristijanovim znakom, pa je služil 
otrokom samo ob prvem obisku knjižnice kot vzpodbuda za so-
delovanje v tem programu, po prvi izposoji pa so ga morali od-
dati naslednjemu v vrsti.
sodelovali so 503 otroci iz vrtcev in osnovnih šol v brežiški ob-
čini in sicer 23 osnovnošolskih oddelkov od 1. do 3. razreda in 
12 skupin iz vrtcev, sodelovalo pa je tudi 31 otrok pod ozna-
ko »ostali« (želeli so biti samostojni), ki niso bili vpisani niti v 
vrtec niti v šolo. Podelitev je potekala v dveh delih v dvorani 
Prosvetnega doma, prvi skupini je knjižnica Brežice za nagra-
do organizirala predstavo gledališča Unikat Ljubljana »od kod 
si, kruhek?«, druga skupinska nagrada pa jim je prinesla na-
stop klovna Žareta. sicer pa je bistvo projekta kristijanov na-
hrbtnik v tem, da naj predšolskim otrokom starejši bero čimveč 
pravljic, tistim, ki brati že znajo, pa da vsebine sami osvajajo, 
oboji pa si s tem pridobivajo bogat besedni zaklad in razgleda-
nost, kar nenazadnje lahko pokažejo tudi v ilustriranju prebra-
nih vsebin. 1509 risbic (503 – krat 3) izmenoma razstavljajo v 
knjižničnih prostorih.

N.J.S.

Podeljen	Kristijanov	
nahrbtnik

BreŽiCe - osnovna šola Brežice je v svojo vizijo že pred 
leti zapisala, da je ena njenih prednostnih nalog tudi skrb 
za zdravje in dovolj gibanja učencev, zato že vrsto let po-
sveča veliko pozornost športu in vsem oblikam gibanja. ve-
lik poudarek daje gibanju v prvih štirih razredih, pri tem pa 
se strokovni delavci opirajo na učni načrt in program, ki ga 
promovira Fit slovenija. Pri promociji gibanja in športa jim 
pomagajo tudi starši, ki se v popoldanskem času skupaj z 
otroki v velikem številu udeležujejo delavnic gibanja. do-
sledno in množično pa strokovni delavci izvedejo tudi vse 
naloge v okviru nacionalnih programov športa Zlati sonček, 
krpan, naučimo se plavati, Hura, prosti čas in Šolskih špor-
tnih tekmovanj.      
v šolskem letu 2006/07 so učenci sodelovali na 57 športnih 
tekmovanjih na občinskem, regijskem in državnem nivoju. 
dosegli so dve prvi mesti v državi, in sicer iz orientacije in 
lokostrelstva, ter dve zlati priznanji na državnem plesnem 
festivalu. Zato ni naključje, da je bila oŠ Brežice letos že 
tretjič zapovrstjo v skupini petih najuspešnejših šol v slove-
niji, ki promovirajo šport in gibanje. Za to ji je bilo 14. juni-
ja letos na svečani prireditvi Ministrstva za šolstvo in šport v 
Postojni podeljena nagrada in priznanje Športna šola 2007.    

OŠ Brežice – športna šola
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kostanJeviCa na krki – nekaj preko 100 kolesarjev se je 
konec maja udeležilo drugega dobrodelnega kolesarskega 
maratona, ki ga je organiziral časopis Le monde diploma-
tique v slovenščini s pomočjo kolesarskega kluba adria Mobil 
iz novega mesta, turističnega društva kostanjevica na krki 
in galerije Božidar Jakac, kjer je bil štart in cilj maratona. 

Udeleženci so s prijavnino zbirali sredstva za nakup respira-
torja za klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno 
terapijo kirurške klinike kliničnega centra v Ljubljani. Med 
kolesarji, ki so se podali na 53 in 10 km dolgo progo, so bili 
tudi minister za zdravje Andrej Bručan, direktorica klinič-
nega centra Darinka Miklavčič ter nekaj diplomatov, med 
njimi veleposlaniki Zda, Finske, Belgije in nizozemske.  P.P.

Dobrodelni	kolesarski	
maraton

Pred štartom maratona, v sredini (v rdeči majici) 
minister Bručan

krŠko – v nedeljo, 17. junija, je ribiška družina Brestanica – kr-
ško v okviru krškega krajevnega praznika na krškem ribniku na 
resi pripravila ribiško tekmovanje. ribiči, ki se jih je zbralo 17, 
so se merili v ribiških spretnostih in v svoje mreže poskušali ulo-
viti čim več rib ter si z zmago priboriti enega izmed treh poka-

lov. svoje vrste so premerili tudi po starostni lestvici in zabeleži-
li, da je najmlajši ribič sedemletni Žak, najstarejši Alojz pa jih 
šteje preko šestdeset. največji izplen in prvo mesto si je prilo-
vil Ivan Pešec, drugi je bil Marko Pešec, tretje mesto pa je pri-
padlo Urošu Hrovatu.

domačin iz krške stare vasi   se 
je ribičiji zapisal kot majhen de-
ček. spominja se, da je v rosnih 
šestih letih vprašal očeta, tedaj 
so starše še vikali, kako je prišel 
na svet in le-ta mu je odgovoril, 
da ga ni prinesla štorklja, am-
pak ga je v savi ulovil v mrežo. 
odgovor mu je zbudil več kot le 
domišljijo, saj se mu je zdelo 
imenitno, kaj vse se lahko uja-
me v savi. res je, da mu od dalj-
nega leta 1947 kaj drugega kot 
rib tam ni uspelo uloviti, vseeno 
pa s ponosom pove, da je imel 
savski krap 15 kg, som pa celo 

25; nekaj pa šteje tudi ponašanje pred ribiškimi tovariši. Že vr-
sto let je član ribiške družine krško – Brestanica, uporablja si-
cer staro opremo, čeprav se je ribičija, kot pravi, v zadnjih letih 
precej posodobila. Lovljenje rib je valantu eden izmed konjičk-
ov, ki jih goji tudi kot upokojenec. Po njegovih ribiških stopinjah 
pa stopa že tudi vnuk. drugače pa zelo rad šahira, z upokojenci 
igra pikado, spreten pa je tudi v kartanju.

M. K. M. 

Tekmovanje ribičev

Krški ribiči med ribiško akcijo

Alojz Valant

kostanJeviCa na krki - organizacijski odbor kolesarske-
ga maratona „Po deželi cvička“, ki ga vodi Branko Sikošek, 
se je nedavno v kmečkem hramu v kostanjevici na krki se-
stal s kostanjeviškim županom Mojmirjem Pustoslemškom 
in predstavniki prostora, kjer bo prireditev potekala. Mara-
ton bo 19. avgusta potekal po že tradicionalni trasi velikega 
in malega maratona, spremljal pa ga bo pester zabavni pro-
gram. ker je prireditev že tradicionalna, se organizatorji iz 
rkd krško ne bojijo, da se udeleženci ne bi zadovoljni vra-
čali domov. tudi letos jim pomagajo prizadevni pridelovalci 
cvička iz bližnjih vinorodnih okolišev, tako da si želijo le še 
lepega vremena na dan prireditve.

krŠko - v soboto, 16. junija, je na stadionu Matija gubca na 
zaključnem nogometnem turnirju zaigralo kar okoli 270 „no-
gobikcev“. gre za fante in deklice med 6. in 8. letom staro-
sti, ki se skozi šolsko leto preko igre učijo nogometnih prvin 
v otroški nogometni šoli Posavje, ki sta jo pred dvema leto-
ma ustanovila Luka Šebek in Rok Zorko. otroška nogometna 

šola danes deluje na več kot desetih osnovnih šolah v Posav-
ju in tudi izven tega območja, otroke pa poučuje skupno pre-
ko deset trenerjev. na zaključnem turnirju se je pomerilo kar 
42 ekip, in sicer v dopoldanskem delu 24 ekip, sestavljenih 
iz prvošolcev in drugošolcev, ter v popoldanskem delu turnir-
ja 18 ekip, katerih nogobikci obiskujejo tretji razred devet-
letke. Med mlajšimi so si zmagovalni pokal priborili nogobikci 
iz osnovne šole Brestanica, med tretješolci pa je največ no-
gometnih spretnosti prikazala ekipa z osnovne šole Leskovec 
pri krškem.  B. M.

Nogobikci	polnili	gole

Priprave na cvičkov maraton

Žmavčič uspešen na Jarunu, 
Kovačič v Celju
krŠko - v soboto, 23. junija, je na hrvaškem Jarunu poteka-
lo 2. kolo triatlonske lige v sprint triatlonu. tekmovalec Mul-
tisport kluba krško Blaž Žmavčič je zmagal na tekmi 2. kola 
triatlonske lige na hrvaškem Jarunu med mladinci, v absolu-
tni konkurenci pa je bil tretji. skupaj s klubsko kolegico Nino 
Mandl pa se je udeležil evropskega pokala v sprint triatlonu za 
mladince na dunaju v avstriji. nina je osvojila 9. mesto, Blaž 
pa je zaradi poškodbe odstopil. 
Člani triatlon kluba krško pa so nastopili na ekipnem držav-
nem prvenstvu v olimpijskem triatlonu za člane in v akvatlo-
nu za mlajše kategorije, ki je potekalo na Šmartinskem jezeru 
pri Celju. Jaroslav Kovačič je osvojil 5. mesto, Dolores Žič-
kar je v olimpijskem triatlonu (1500 m plavanja, 20 km kole-
sarjenja in 10 km teka) odstopila, Borut Žičkar in Žiga Bajc 
pa sta se prvič udeležila tekme v akvatlonu in se v kategoriji 
dečkov uspešno kosala s svojimi vrstniki.

Aktivni sevniški tekači
sevniCa - atleti ak sevnica so bili zelo aktivni na različnih 
prizoriščih. Borut Veber je nastopil v 1. ligi evropskih repre-
zentanc v Milanu v teku na 800 in 1500 m in prispeval 5 točk 
k odličnemu drugemu mestu slovenije. Maja Teraž  je na ve-
liki nagradi aZs v novemu mestu osvojila 2. mesto s oseb-

nim rekordom na 3000 zapreke. Stojan Švigelj si je v rade-
čah na 3. splavarskem teku pritekel prvo absolutno zmago 
na tekmah za pokal dolenjskega lista, v Celju pa je na 16. 
teku državnosti dodal še 2. mesto na 11 km dolgi progi. Ro-
bert Lendaro, Nina Kranjec in Sara Karlovšek so zmagali 
na različnih tekmah v svojih kategorijah.

Borut Veber v vijoličnem dresu

25	ekip	v	Velikem	Mraševem
veLiko MraŠevo - Športno in rekreacijsko društvo veliko 
Mraševo je v noči iz 24. na 25. junij na tamkajšnjem igrišču 
pripravilo jubilejni 20. tradicionalni malonogometni turnir v 
počastitev dneva državnosti in praznika ks Podbočje. turnir-
ja se je udeležilo kar 25 ekip iz Posavja in dolenjske, zmagala 
pa je ekipa White stars iz dobove. drugo in tretje mesto sta 
zasedli domači ekipi ekten veliko Mraševo in grameks veliko 
Mraševo, četrto mesto pa ekipa Bar grič iz krškega. organiza-
torji so nagradili tudi najboljšega strelca Damirja Popoviča 
iz zmagovalne ekipe (dosegel je sedem golov) in najboljšega 
vratarja Mateja Urbanča iz drugouvrščenega ektena. 

Luka	in	Maja	uspešna	v	Italiji
krŠko - Plesni par Luka Vodlan 
in Maja Omovšek (Pk Lukec) 
se je udeležil mednarodnega 
idsF tekmovanja italija open v 
standardnih in latinsko ameri-
ških plesih v alassiu. v konku-
renci preko 600 plesnih parov 
sta tekmovala v dveh kategori-
jah - pri starejših mladincih in 
med člani. vsak dan sta svojo 
formo stopnjevala in dosegla v 
zadnjih dveh dneh svoj najbolj-
ši rezultat. vrhunsko sta odple-
sala La plese in za las zgrešila 
četrtfinalno uvrstitev, v kombi-
naciji desetih plesov pa sta za-
sedla odlično 10. mesto. 

Brežiški strelci v dobri formi
BreŽiCe - v rečici pri Laškem je potekalo še zadnje pregle-
dno strelsko tekmovanje v pištolskih malokalibrskih 25-metr-
skih disciplinah pred julijskim državnim prvenstvom. tekmoval-
ci strelskega kluba Brežice so pokazali dobro pripravljenost, saj 
so kar trije od petih na tekmovanju dosegli nove osebne rekor-
de, ki so jim zagotovili mesta prav na vrhu. Zmagali so: mladin-
ka Gabrijela Pešec s športno pištolo, mladinec Tadej Sečen s 
hitrostrelno pištolo ter član Srečko Vidmar s standardno pišto-
lo, Matej Krajnčič pa je bil drugi.

Lovili	lisico	na	ribniku
BrestaniCa - radioklub krško je 16. junija v počastitev 
krškega občinskega praznika pripravil odprto prvenstvo v 
„lovu na lisico“ na brestaniškem ribniku. na tekmovanje se 
je prijavilo sedem slovenskih klubov s 26 tekmovalci. v žen-
ski kategoriji so prvih pet mest zasedle Posavke Maja Ma-
rušič, Petra Levičar, Nina Radi, Adrijana Moškon in Cvet-
ka Mavsar. Med juniorji je zmagal sevničan Tomaž Kunšek, 
tretji pa je bil krčan Nejc Deržič. v seniorski konkurenci je 
bil sevničan Niki Žveglič šesti, v veteranski pa krčan Janez 
Kuselj drugi. 
v slovensko reprezentanco pa so se uvrstili: v kategoriji W-
21 Maja Marušič (krško), v kategoriji W-19 adrijana Moškon, 
Petra Levičar (obe krško) in nina radi (sevnica), v katego-
riji M-19 Tomaž Kunšek (sevnica) in nejc deržič (krško) ter 
v kategoriji M-60 Janez kuselj (krško). septembra se bodo 
udeležili evropskega prvenstva na Poljskem.

Sevničana na evropskem 
prvenstvu
sevniCa - radioamatersko mladinsko reprezentanco slove-
nije do 15 let sta na evropskem prvenstvu v nemčiji, ki je 
potekalo od 8. do 11. junija, zastopala tudi Simon Kolman 
in Leon Kosem iz radiokluba amater sevnica. kolman je za-

sedel 16. in 25. mesto, kosem pa 35. mesto, enkrat pa je 
ostal brez uvrstitve. skupaj z Žigo Batičem iz ajdovščine sta 
sevničana zasedla ekipno 8. in 10. mesto. vodja mladinske 
reprezentance slovenije je bil Jani Kuselj.

Simon Kolman, Leon Kosem, Žiga Batič in Jani Kuselj

Turnir	v	hitropoteznem	šahu
krŠko - Šahovski klub triglav krško je 17. junija v svojih 
prostorih v počastitev praznika ks krško organiziral 11. po 
vrsti turnir v šahu, ki se ga je udeležilo 35 tekmovalcev. 
Zmagal je Robert Rudman, ki je za eno točko ugnal Gora-
zda Novaka, tretji pa je bil Zvonimir Meštrovič. najbolje 
uvrščeni veteran je bil Polde Papež, skupno 13., najbolje 
uvrščena ženska Jelena Topič, skupno 16., najboljši mla-
dinec pa Boris Mitrovič, skupno 6. Med pionirji je bil prvi 
Maks Pečar, drugi Žiga Škvorc in tretja Erika Sluga. 

Kerin	tretji	v	Zagrebu
krŠko - Plavalci krškega Celulozarja so tekmovali na izjemno 
močnem mitingu v Zagrebu, kjer se je z rezultati še posebej iz-
kazal Rok Kerin, ki je v svojem letos prvem nastopu v bazenu 
zasedel 3. mesto na 400 m prosto in bil 6. na 200 m prosto. se-
zono je uspešno začel tudi Jernej Omerzel na 50 m hrbtno, ki 
pa se v izjemni konkurenci ni uvrstil v finale, z osebnima rekor-
doma na 50 in 200 m hrbtno pa se je izkazal tudi kadet Jaka 
Kramaršič. Mlajši del klubskega pogona pa se je med skoraj 400 
udeleženci iz štirih držav meril na pokalu arena na bazenu iliri-
ja v Ljubljani. 11-letni Leon Deržič si je s krepko izboljšanimi 
osebnimi rekordi priplaval 7. mesto na 50 m hrbtno in 9. me-
sto na 50 m prosto. s krepko izboljšanimi osebnimi rekordi in 
uvrstitvami okoli deseterice so se izkazali tudi Matija Omerzel, 
Nejc Zakšek, Ana Bogdanovič, Larisa Vogrinc ter Bine Bajc.



Posavski obzornik - leto Xi, številka 13, četrtek, 28. 6. 2007 21

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE KRŠKO

Je sodobno opremljen učni prostor, kjer se odrasli lah-
ko samostojno organizirano učijo. v prostoru so učna 
mesta, ki so opremljena z različno učno tehnologijo/ av-
dio in video naprave, računalniki, multimedijski pripo-
močki. Udeleženci pridobivajo, utrjujejo, ali nadgrajuje-
jo svoje znanje s pomočjo različnih priročnikov, gradiv in 
multimedijskih programov za samostojno učenje. sami si 
izbirajo ritem in način učenja ter ga prilagajajo lastnim 
interesom in zmožnostim.

Pred začetkom samostojnega učenja udeležencem svetu-
jemo pri izbiri programa in jim nudimo informacije in po-
moč pri izbiri najbolj ustreznega programa in pri uporabi 
učne tehnologije, interneta.

Samostojno se lahko učite računalništva, tujih jezikov, 
slovenščine, naravoslovja, strojepisja. Pregledate lah-
ko dnevne časopise, revije, napišete seminarsko nalo-
go, prošnjo za zaposlitev… Omogočamo tudi računalni-
ško testiranje pri odkrivanju poklicnih interesov.
 
središče deluje v prostorih Ljudske univerze krško, na 
dalmatinovi 6 v krškem. 
rezervirajte si svoje učno mesto: 07/488 11 73 (70) ali 
info@lukrsko.si
informatorka in mentorica: Monika novšak
svetovalka: vida andrejaš
 
deLovni Čas:
Ponedeljek: 8.00 do 18.00
torek: 8.00 do 16.00
sreda: 8.00 do 18.00
Četrtek: 8.00 do 16.00
Petek: 8.00 do 12.00  

Vse storitve so brezplačne!
Pridružite se nam še vi.

	 Vino	Brežice	d.d.
	 Cesta	Bratov	Cerjakov	33
	 8250	BREŽICE
	 tel:	+386	7	466	84	30
	 fax:+	386	7	466	84	32

Zaradi	 povečanega	 obsega	 proizvodnje	 in	 pro-
daje	vabimo	k	sodelovanju	in	razpisujemo	prosta	
delovna	mesta	za:

sodelavca	na	področju	trženja	(m/ž)
strojnika	(m/ž)	
vzdrževalca	(m/ž)
viličarista	(m/ž)
skladiščnika	(m/ž)
sirupista	(m/ž)
večje	število	delavcev	v	proizvodnji	(m/ž)

Delovna	 razmerja	 bomo	 sklenili	 za	 določen	 čas	 6	
mesecev	 z	 možnostjo	 podaljšanja	 oz.spremembe	 v	
nedoločen	čas.

Ponudbe	za	delo	z	dokazili	o	ustrezni	izobrazbi	pošljite	
na	naslov	:	
Vino	 Brežice	 d.d.,	 Cesta	 Bratov	 Cerjakov	 33,	
Brežice.	Rok	za	prijavo	na	razpisana	delovna	mesta	je	
8	dni	od	objave	v	časopisu.

•
•
•
•
•
•
•

MateJ oMerZeL, s.p. 
titova 108, 8281 senovo

Zaposlimo CVETLIČARKO 

za delo v cvetličarni na senovem, 
v krškem ali v Brežicah.

PogoJi:

I. IZOBRAZBA
Potrebna je srednja izobrazba :  
- cvetličar
- vrtnar, vrtnarski tehnik
- prodajalec
- kmetijski tehnik

Lahko je tudi kakršnakoli druga 
srednja izobrazba.

II. DELOVNE IZKUŠNJE
delovne izkušnje so zaželene, niso 
pa pogoj.

delovno razmerje bomo sklenili  za 
nedoločen čas s polnim delovnim 
časom in s poskusnim delom.

Zainteresirani kandidati naj 
pokličejo na mob. št:. 041-727 579, 
omerzel Matej

CVETLIČARNA

OBVESTILA, OD TU IN TAM

na srečanju so se za povorko 
zbrali 103 motoristi, ki so opra-
vil panoramsko vožnjo po bi-

zeljskih pešpoteh, s postankom 
v najgerjevi repnici na Brezovi-
ci in v središču naselja v gosti-
šču Sineka Šekoranja. seveda 
srečanje ne gre brez tradicio-
nalnega blagoslova motoristov, 
ki ga je opravil bizeljski župnik 
Vlado Leskovar, tudi sam je 

Z	motorji	po	bizeljskih	poteh
BIZELJSKO – Društvo ljubiteljev motociklov Vrageci je mesec maj posvetilo dru-
ženju na svojih jeklenih konjičkih. Zbrali so se na gradu Bizeljsko, se v umirjeni 
koloni podali na panoramsko vožnjo po bizeljskih poteh in srečanje nadaljevali z 
druženjem. 25. maja se je skupina Vragecov v počastitev dneva mladosti podala 
na tradicionalni obisk Titovega rojstnega kraja – Kumrovca.

Jože Šekoranja

motorist in se je pripeljal, kot 
se spodobi, z motorjem. Popl-
dne so druženje nadaljevali z 
družabnimi igrami, se zabava-
li ob nastopih ansamblov, pod 
okriljem noči pa jih je ogrel 
moški in ženski striptiz. Zbralo 
se je okoli 500 ljudi, vragecom 
so se pridružil motoristi z dru-

gih klubov iz krškega, novega 
mesta, Šmarja pri Jelšah, Bi-
strice ob sotli, Šentjerneja...
vrageci so se organizirali v dru-
štvo leta 2002, ko so se zalju-
bljencu v motorje Jožetu Še-
koranji v pobudi pridružili še 
Samo Zorko, Sandi Škof in Bo-
štjan Bervar ter drugi bizeljski 
motoristi. na začetku so se do-
bivali v manjšem številu, ka-

kih 30, zdaj pa so se razširili po 
celotni regiji. Že takrat so ob 
25. maju obiskovali kumrovec. 
Lani so prvo moto srečanje pri-
pravili v gostišču predsedni-
ka društva Šekoranja Pri zele-
nem gozdiču in takoj ugotovili, 
da rabijo večji prostor. Zato so 
letos najeli prostor vina Breži-

ce pri gradu, ga počistili in ure-
dili. 
s druženji bodo nadaljevali, 
saj kot pravi predsednik, so za-
radi številnih motoristov v do-
mačem kraju hoteli pokazati, 
da lahko nekaj v dobri luči na-
redijo za kraj in motoriste pri-
kažejo drugačne, kot si večina 
misli o njih. 

Suzana Vahtarič 

Motoristi pri gradu Bizeljsko

tekmovanje namreč obsega vi-
juganje mimo ovir, vožnjo v t. 
i. osmicah, prestavljanje pred-
metov ob poti med vožnjo in 
tudi preizkus nenadnega za-

viranja. v Boštanju se je 35 
udeležencev iz vseh koncev 
slovenije preizkušalo v vseh 
tekmovalnih kategorijah, za-
stopani so bili mlajši in starejši 
vozniki, posebej dobro pa ne-
žnejši spol in juniorji.
na nekaj desetkubičnem mini 
motociklu je svoje znanje v 
kat. do 10 let najbolje poka-
zal Boštajnčan Seven Novšak, 
drugi pa je bil prav tako Bo-
štajnčan Nik Bence. v katego-
riji do 350 ccm je zmagal De-
nis Dolinšek (00:25,58), tretji 
je bil Iztok Bence (oba Mk Po-
savje). Z motorji do 750 ccm 
se je najboljše odrezal član 
aMd Mk trebnje Janez Prose-
nik st., drugi je bil Gregor Vo-
dopivc, tretji pa Tomaž Knez 
(oba Mk Posavje). v najtež-

Motoristi	preizkušali	
spretnosti
BOŠTANJ - Na parkirnem prostoru pred Sava avtom 
d.o.o. v Boštanju pri Sevnici so motoristi resda tek-
movali, hkrati pa so se preizkušali v tehniki varne 
vožnje z motornimi kolesi na prireditvi, ki jo je že 
četrto leto zapored organiziral Moto klub Posavje. 

ji kategoriji nad 750 ccm je 
zmagal član Mk klukhena An-
draž Magdič, na drugo mesto 
se je uvrstil član Mk Posavja 
Rado Hribar, na tretje pa sev-

ničan Darko Radej. v katego-
riji enduro, cross, supermo-
to do 650 ccm je bil najboljši 
tomaž knez, sledil mu je de-
nis dolinšek. Preizkušnjo eno-
tne skupine motorjev chopper 
je dobil denis dolinšek, sledil 
mu je iztok Bence in Toni Ja-
nežič iz tržišča. v skupini lady 
cup, kjer se merijo dekleta na 
motorjih nad 350 ccm, je bila 
med tremi udeleženkami naj-
boljša članica Mk Posavja Kar-
men Rednak (00:46,13). vsi 
udeleženci so pokazali visoko 
raven znanja in ga tudi spro-
ti izboljševali. državno prven-
stvo v spretnostni vožnji ob-
sega več tekem, ki se še bodo 
odvijale drugod po sloveniji. 
 

K.R.

Udeleženci motoristične preizkušnje

najprej je pot udeležence 
ekskurzije vodila v gorenjsko 
vasico Brezje, kjer so si ogle-
dali tamkajšnjo znamenito 

baziliko sv. vida in se v nada-
ljevanju napotili na ogled na-
ravnega rezervata Zelenci, ki 
so poznani kot talni izvir save 
dolinke. Med najbolj poučni-
mi je bil nedvomno ogled že 
skoraj v celoti sanirane stru-
ge Mangartskega potoka, po 
kateri se je 15.11.2000 spro-
žil v kvarternem morenskem 
materialu plaz, ki je s seboj 
odnesel preko 150 m ceste in 
most preko potoka Predeli-
ca, kjer se je ustavil. kakor 
je povedal udeležencem ek-
skurzije poveljnik Pgd Log 
pod Mangartom Drago Čer-
nuta, so obilne padavine za-
tem sprožile še večji plaz, ki 
je združen s prvim v blatno-
gručnatem toku dva dni ka-
sneje ob polnoči zdrsel z vi-
šine 30 metrov v dolino in v 
vas Log pod Mangartom, v 
kateri je odnesel pet stano-
vanjskih hiš, z njimi žal tudi 
sedem smrtnih žrtev med 

Pripadniki krške Civilne 
zaščite v Posočju  
KRŠKO, POSOČJE – Na Občini Krško so 2. junija za pripadnice in pripadnike CZ, re-
ševalce in druge izvajalce nalog zaščite in reševanja organizirali ekskurzijo v Po-
sočje. 50 udeležencev sta vodila Branko Petan, svetovalec župana za področje ci-
vilne zaščite na Občini Krško, in Milan Brecl iz krške Turistične agencije BooM.

domačini in povzročil veliko 
materialno škodo. Po ogle-
du vasi so udeležencin nada-
ljevali pot  v bovško trdnjavo 

kluže nad sotesko koritnice, 
ki je dobila današnjo podo-
bo leta 1882. v trdnjavi se 
jim je ob predstavi s temati-
ko prve svetovne vojne iz so-
ške fronte, ki so jo uprizori-
li člani tamkajšnjega društva 
13.13, pri ogledu in kosilu 
pridružili tudi udeleženci ek-
skurzije, ki jo je istega dne 

organiziiralo Združenje ča-
stnikov krško. sledil je ogled 
slapa Boka, Bovca in od tam 
kobarida, kjer so si ogleda-

li tamkajšnji Muzej prve 1. 
svetovne vojne in se obenem 
srečali tudi s kobariškim žu-
panom Robertom Kavčičem. 
enodnevno ekskurzijo so ude-
leženci zaključili v poznih ve-
černih urah v Logatcu.

Bojana Mavsar

THE FOOL COOL ORCHESTRA 
NA POLETNI TURNEJI Z VLATKOM STEFANOVSKIM

1.7.   Kulturni dom Krško, 21:00 
Predprodaja, prodaja in rezervacije vstopnic v kulturnem domu kr-
ško 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.
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

OBVESTILA, PREJELI SMO

VTISI NAŠIH UČENCEV
Mladinski pihalni orke-
ster je gostoval na Če-
škem od 14. do 16. maja. 
Pred glasbeno šolo smo se 
zbrali v zgodnjih jutranjih 
urah, ter krenili na pot, ki 
je bila dolga, zato smo si 
jo popestrili z gledanjem 
filmov in poslušanjem glasbe. 
vožnja je bila dolga kar 11 ur, zato smo imeli nekaj po-
stankov. v Přestice smo prispeli okol sedme ure zvečer, 
kjer so nas zelo prijazno pričakali naši gostitelji. Po manj-
ši zakuski smo vsak s svojo »češko« družino odšli do njiho-
vih domov. kasneje smo bili sprejeti pri županu, ki nam je 
povedal nekaj zgodovine o njihovem mestu.

Meta Urek

tudi jaz sem gostovala s pihalnim orkestrom na Češkem. 
Zanimiv je bil ogled mesta, živalski vrt, ki je bil poln raz-
ličnih živali. Po kosilu smo v njihovem kulturnem domu 
imeli generalko, po kateri je sledil naš nastop, pred pol-
no dvorano. Mislim, da smo se lepo predstavili češki pu-
bliki. Poleg našega programa so svoje sposobnosti poka-
zali tudi domači pevski zbor. domov smo se vrnili polni 
novih vtisov.

Mojca Sikošek

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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občinski svet je 11.6.2007 obravnaval pogodbo med občino Bre-
žice in Univerzo v Mariboru v zvezi s fakulteto za turizem. Pogod-
ba obremenjuje občino Brežice za brezplačen prenos lastništva 
dijaškega doma Univerzi v Maribor, za pribl. 2.5 milijona evrov 
občinskega proračunskega denarja in pa z zelo spornim zadnjim 
odstavkom v. člena pogodbe. ta namreč določa, da bo morala ob-
čina nositi v bodoče še dodatno finančno breme delovanja fakul-
tete, če je država ne bo financirala. v pogodbi pa ni nobene ga-
rancije o sofinanciranju države! tako ne vemo, niti do kdaj, niti v 
kolikšni višini bo občina nosila zelo veliko finančno breme.
kljub temu je župan takšno pogodbo podpisal in jo je podprla 
tudi večina svetnikov. Če bi se do proračunskega denarja obnaša-
li, tako kot do svojega-kar bi se morali, verjetno nihče ne bi pod-
prl takšne škodljive pogodbe. 
na drugi strani pa čaka veliko pomembnejših občinskih projek-
tov in projektov po krajevnih skupnostih, ki dnevno bremenijo 
naše občane. 
Podpiram fakulteto za turizem, toda po tej pogodbi je enostavno 
veliko predraga. sicer pa spoštovane občanke in občani presodite 
sami-gre za vaš težko prisluženi davkoplačevalski denar!

Ivan Sušin, občinski svetnik SLS

Bistveno	predraga	fakulteta	
za turizem v Brežicah?!

Petrov	sejem
BrestaniCa - turistično društvo Brestanica vabi na Pe-
trov sejem, ki bo v soboto, 30.6., ob 9. uri v trškem je-
dru z bogatim kulturnim programom. Hkrati vabijo vse, 
ki se ukvarjajo z rokodelsko, kramarsko ali kmetijsko-
prehrambeno dejavnostjo, da s svojo prisotnostjo po-
pestrijo ogajanje na sejmu. informacije: Mirko avsenak 
07/49-79-193 ali Bojan Cizel 041-947-417.

PREJELI SMO

v občinskem odboru slovenske demokratske stranke sevnica 
podpiramo aktivnosti s strani JZ kŠtM sevnica ob letošnjem pra-
znovanju dneva državnosti, opozarjamo pa na lepotne napake 
od njihovem izvajanju.

v oo sdM sevnica smo se razveselili, da se JZ kŠtM sevnica pri-
družuje tistim, ki že dolga leta opozarjamo na primerno obe-
ležitev dneva državnosti in ob tem za slovenijo zelo pomemb-
nemu datumu za slovenski narod. ob tem pa bi radi javnost 
seznanili z lepotnimi napakami:

1. vrhunec večdnevnega praznovanja bodo nastopi tujih glas-
benih skupin. oo sdM sevnica menimo, da bi JZ kŠtM sevnica 
moral ob prazniku, ki naj združuje vse slovence, poudariti slo-
venstvo kot eno izmed pomembnejših vrednot in kot vrhunec 
praznovanja povabiti k sodelovanju (slovenske) ansamble, ki se 
zavedajo pomena naše samostojnosti.

2. JZ kŠtM sevnica zaradi svojih finančnih zmožnosti odpira sev-
nici možnost, da se v našo sredino privabi znana imena iz po-
dročij svojega delovanja, toda ob tem (nehote) pri različnih 
društvih in združenjih prihaja do nelagodja glede nadaljnjega 
delovanja, saj imajo občutek, da svoje poslanstvo na raznih po-
dročjih opravljajo prostovoljno oziroma za osebno zadovoljstvo, 
na drugi strani pa se pojavlja »ponudnik«, ki si lahko privošči 
razkošje na vseh nivojih. Mnoga društva tako že razmišljajo o 
korakih, ki bi jih še vedno naredila prepoznavna in konkurenč-
na. v oo sdM sevnica upamo, da bo prišlo do dobrega sodelova-
nja med JZ kŠtM sevnica in društvi, saj sevnica ne sme izgubiti 
društev, saj le-ta občini dajejo posebno težo.

3. oo sdM sevnica pozdravljamo odločitev, da JZ kŠtM sevnica 
ponuja mladim iz sevnice in okolice možnost prisluhniti znanim 
glasbenim skupinam, predvsem v upanju, da to kaže tudi na iz-
boljšanje mišljenja glede prirejanja ostalih koncertov v občini, 
predvsem gr(a)nd rock sevnica.

Slovenska demokratska mladina
Občinski Odbor Sevnica

Matej Renko, predsednik

»Praznovanje	dneva	
državnosti po tujih notah?«

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

PeČiCe - Mladinsko društvo Pečice je v soorganizaciji z dru-
štvom študentov Brežice minuli petek že tretjič pripravilo eno-
dnevni glasbeni festival rock Pečice. na festivalu so se predsta-
vile mlade skupine iz širše okolice; d´neeb, snowblind, nomen 
enigma in že znana novomeška naveza Mama Manka z rock 
otočec Fanti. slednji so s svojim zabavno tematsko obarvanim 
funkom in rock 'n' rollom pod okriljem komičnih vložkov Mame 
Manke ob zaključku večera pod oder privabili tudi največje šte-

vilo rock zabave željnega poslušalstva. občinstvo se je sicer 
predhodno že dodobra ogrelo na ska ritmih d´neeb, heavy me-
talu skupine snowblind in starih rockerskih uspešnic v izvedbi 
nomen enigme, za nameček pa je poleg Mame Manke na oder 
kot gost stopil tudi oče najbolj znanega domačega rock festiva-
la Franci Kek. dogajanje se je tako končalo s pozitivnim odzi-
vom solidnega števila obiskovalcev. ob primankljaju tovrstnih 
glasbenih dogodkov in koncentraciji v urbanih središčih je fe-
stival v Pečicah s svojo tretjo izvedbo pokazal na pomembnosti 
in razsežnosti mladinskega dogajanja v širši okolici. Priložnost, 
da se mlade skupine predstavijo lokalnemu poslušalstvu in da 
le-ta občuti vzdušje rock festivala v lokalnem oziru, pa je več 
kot dobrodošla.

Robert Bobnič, foto: Matjaž Kužner

Rock Pečice v tretje

BreŽiCe - Že drugo leto so se Cerjakovi fantje odpravili na 
Cerjak tour olimje 07. Pot jih je vodila iz krškega preko 
Podsrede in Buč do olimja, kjer so si malo odpočili, po-

veselili in se počasi po isti poti vrnili na začetno pozicijo. 
toura se je udeležilo 16 kolesarjev. organizator Tomi Vo-
glež obljublja naslednje leto tridnevni izlet v Belo krajino 
na kolpo. eno gasilsko so naredili tudi za bralce Posavskega 
obzornika kot spomin na letošnjo »picikliado«.

PaN

Na	kolo	za	boljše	delovno	
vzdušje
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Kino Servis Brežice:
Četrtek, 28. 6., petek, 29. 6., sobota, 30. 6., in nede-
lja, 1. 7.: ob 19.00 komedija Moja slavna indijska neve-
sta (95 min), ob 21.00 triler Favnov labirint (119 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 29. 6., ob 19.00, sobota, 30. 6., ob 20.00, in 
ponedeljek, 2. 7., ob 18.00: avanturistična komedija 
Pirati s karibov – na robu sveta
Sobota, 30. 6., ob 18.00: animirano-igrana družinska 
avantura artur in Minimojčki 
Petek, 6. 7., in nedelja, 8. 7., ob 20.00: športna kome-
dija drkajva skupaj
Sobota, 7. 7., ob 20.00: komedija smo že končali

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 29. 6., ob 19.00: biografska drama o edith Piaf Ži-
vljenje v rožnatem (140 min)
Sobota, 30. 6., ob 20.00: triler Morilca osamljenih src (108 
min)
Petek, 6. 7., ob 17.00: animirano-igrana družinska avantu-
ra artur in Minimojčki (102 min)
Sobota, 7. 7., ob 20.00: triler Zodiak (158 min)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KINO SPOREDI V POSAVJU

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 4. julij. 
Za točnost podatkov v naro-
čenih rubrikah in prilogah od-
govarjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
12. julija 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO 
PRIREDITVAH

Četrtek, 28. 6.
ob 20.00 na gradu rajhenburg: dramatizacija zgodbe Špi-
časta sprava

Petek, 29. 6.
ob 19.00 v domu krajanov na Čatežu ob savi: otvoritev 
razstave del s slikarske kolonije „s Francem na Čatežu
ob 20.00 v MC sevnica: First chance festival 2007 - 9. del
ob 20.00 v Lamutovem likovnem salonu kostanjevica na 
krki: odprtje razstave Blaža de glerie digitalna risba
ob 21.00 v parku sevniškega gradu: premiera predstave Mi-
klova Zala v izvedbi igralske skupine društva trg sevnica

Sobota, 30. 6.
od 9.00 dalje v trškem jedru Brestanice: Petrov sejem
ob 11.00 pri obnovljenem spomeniku na oštrcu: prosla-
va ter srečanje borcev in občanov, slavnostni govornik dr. 
ivan kristan
ob 17.00 v kapelah: maraton pihalnih orkestrov (Štajer-
ska godba iz Maribora, rudarska godba iz Hrastnika, Pi-
halni orkester Zarja iz Šoštanja, Pihalni orkester tržič, 
Pihalni orkester kapele) ob zvokih ans. Franca ocvirka, 
Zdravice (rH), kvinteta Jožeta Balažica in Jožice kali-
šnik, nogometna tekma politiki: muzikanti, sledi zaba-
va z ans. gregorji
ob 17.00 pred gostiščem Janc na studencu: izbor za 27. 
zlato harmoniko Ljubečne
ob 21.00 v parku sevniškega gradu: predstava Miklova Zala 
v izvedbi igralske skupine društva trg sevnica
na hipodromu Brege: srečanje motoristov v organizaciji 
Peklenskih os slovenija

Nedelja, 1. 7.
ob 8.00 na travnatem igrišču na gorici: tradicionalni turnir 
veteranov v malem nogometu
ob 9.00 na strelišču pri lovskem domu Pišece: streljanje 
na glinaste golobe
ob 15.00 v parku sevniškega gradu: viteške igre
ob 20.00 v kulturnem domu Podbočje: plesna predstava 
L'orange 
ob 21.00 v kulturnem domu krško: koncert the Fool Cool 
orchestra z vlatkom stefanovskim

Sreda, 4. 7.
ob 19.00 v klubu kulturnega doma krško: predavanje in 
predstavitev knjige Med šamani v sibiriji avtorja Marja-
na ogorevca

Petek, 6. 7.
od 13.00 do 17.00 pred gasilskim domom Pišece: pred-
stavitev gasilske opreme ter delovanja gd Pišece
ob 18.00 pri spomeniku padlim borcem v Pišecah: pro-
slava ob prazmiku ks Pišece, nastopajo godba Pišece in 
Pleteršnikovi ljudski pevci, po končanem programu dru-
žabno srečanje
ob 20.00 v parku sevniškega gradu: predstava Pod svo-
bodnim soncem v izvedbi igralske skupine društva trg 
sevnica

Sobota, 7. 7.
ob 9.00 v telovadnici oŠ Pišece: 6. mednarodno odprto pr-
venstvi Pišec v badmintonu
ob 16.00 na vzletišču Mihalovec, dobova: predstavitev le-
talske dirke Formula aerobatic race v počastitev obletni-
ce rojstva edvarda rusjana, ob 19.00 zabava z ans. Maga-
zin, ob 24.00 ognjemet
ob 19.00 na igrišču oŠ Pišece: nočni turnir v malem no-
gometu
ob 20.00 v poslovnem centru gasa Brežice: kulturni pro-
gram v izvedbi gasilskega pihalnega orkestra Loče in pred-
stavitev literarnega dela Baron Moscon v izvedbi kUd od-
skočna deska Črnc
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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 

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

www.car.si/kulturni-dom-kk

Predavanje in predstavitev knjige 

MED ŠAMANI V SIBIRIJI,
avtorja Marjana Ogorevca.

sreda, 4.7., ob 19. uri, Klub KDK

VLJUDNO VABLJENI!

THE FOOL COOL ORCHESTRA feat.
VLATKO STEFANOVSKI & SIMONE ZANCHINI

nedelja, 1.7., ob 21. uri

Kupim golfa, opla ali kate-
rega koli drugega diesla, ob-
vezno avtomatika. 
tel.: 041 658 573

Kupim vikend – hišo v okoli-
ci Cerkelj, najraje na desni 
strani krke. 
tel.:  031 893 575

Oddam rabljeno otroško 
opremo in igrače. 
tel.: 051 390 577 

Prodam Polo, letnik 2003, 
skoraj nov. tel.: 031 213 825

Prodam pralni stroj Candy, 
rabljen, cena 100 €, in sta-
rejši računalnik po simbolič-
ni ceni. tel.: 041 949 072

Prodam kosilnico BCs ben-
cin petrolej, letnik 1989, z 
visokimi kolesi, greben 127, 
od prvega lastnika. 
tel.: 040 738 059

Prodam Zetor 7211 l. 90, do-
bro ohranjen, kosilnico BCs 
in lažji cirkular brez elektro 
motorja. Ugodno! 
tel.: 041 552 915

Prodam Hilti pnevmatsko vr-
talno in rušilno kladivo, gen. 
obnovljeno s 6-mesečno ga-
rancijo. tel.:  041 335 440

Prodam stroj in stenj za iz-
delavo nagrobnih sveč. Po-
kličite zvečer. 
tel.: 07 81 42 257

Prodam rabljeno betonsko 
strešno opeko z peščenim 
posipom, format 40 x 33, s 
krajniki in slemenjaki, cca. 
900 kosov. 
tel.: 07 49 67 132

Prodam ugodno lepo ohra-
njen voziček z zimsko vrečo 
in nahrbtnik za nošenje do-
jenčka. tel.: 031 852 545

Prodam nerabljeno črpalko 
za vino, v kompletu. 
tel.: 031 525 582

Prodam star motorni čoln po 
nizki ceni. tel.: 041 826 462

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 dobro ohranjeno 
zamrzovalno skrinjo. 
tel.: 041 587 034

Prodam rezervoar za Und, 
proizvajalec Walter tosto 
italia, l. 1996, testiran na 
pritisk 17,67 bara, vreden 
ogleda. tel.: 031 690 671

Prodam ugodno garderobno 
omaro, regal za dnevno sobo 
in spalnico v beli barvi. Pohi-
štvo je malo rabljeno. 
tel.: 031 474 674

Prodam malo rabljeno ten-
do 3,3 x 2 m, možen elek-
tropogon, možna montaža 
na tri različne pozicije, vre-
dno ogleda. Cena po dogo-
voru. tel.: 07 49 25 108

Prodam kvačkane prte, pr-
tičke, zavese. 
tel.: 031 243 431 

Prodam ugodno belo in 
manjšo količino rdečega 
vina. tel.: 040 869 157

Prodam pšenično slamo in 
seno, balirano v kocke. 
tel.: 041 726 086

Prodam bukova ali mešana 
kratko žagana in razsekana 
drva, za Ck ali kamin. Mo-
žnost dostave. 
tel.: 041 439 908

Prodam nažagana brezova 
drva za kamin ter gabrova 
drva. tel.: 031 550 469

Prodam krmo ter slamo v 
okroglih balah ali kockah. 
tel.: 031 845 064

Prodam slamo v kockah 
(150 kom), krmo v balah (50 
kom), vino cviček ter koruzo 
in ječmen. 
tel.: 041 222 350

Prodam ali menjam rdeče in 
belo vino za bukova drva ali 
40 – 60 kg prašiče. 
tel.: 07 49 51 577

Prodam slamo – razsuto ali 
kocke. tel.: 07 49 20 493

Prodam mladiče – zlati pri-
našalec, čistokrvne, brez ro-
dovnika. Možen ogled obeh 
staršev. Cena ugodna: 130 €. 
tel.: 03 56 81 505

Prodam kozla, starega 3 
leta, srnaste pasme, brez 
rogov, cena po dogovoru. 
tel.: 07 81 42 342

Prodam domače kunce za 
nadaljnjo rejo. 
tel.: 031 213 825

Prodam kravo simentalko, 
brejo šest mesecev, drugo 
tele. tel.: 031 827 482

Prodam bikca ČB, 130 kg, 
cena 2,5 € za kilogram. 
tel.: 031 261 404

Stiki: Če si samska, stara med 
38 – 45 let in znaš uživati ži-
vljenje, te pričakuje 48-letnik 
za klepet. tel.: 051 812 958
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vi. gotovo je bilo tako tudi 
v četrtek, 14. junija, ko so 
v atriju pred številnimi lju-
bitelji sodobne jazz in swing 
glasbe odmevali zvoki Big 

banda krško pod vodstvom 
izkušenega in vsestransko 
delujočega glasbenika Ale-

ša Suše. Prisluhnili smo lah-
ko glasbi avtorjev, kot so 
Maynard Ferguson, Wayne 
Shorter, Josef Zawinul, Mi-

najprej čestitke za opra-
vljeno delo: na akade-
miji za glasbo sta v teh 
dneh diplomirala kar dva 
naturalizirana Brežiča-
na Primož Razboršek iz 
kvinteta dori na klarine-
tu ter znani ga ga-jevec 
Tilen Artač na čelu. oba 
poznamo kot izredna za-
bavljača, hkrati pa sta 
fanta tudi zelo resna pri 

svojemu delu. tudi piše-
ški klarinetistki in sakso-
fonistki prej imenovane 
akademije Jožici Zu-
pančič se je uspelo vpi-
sati na solo petje k zna-
ni pedagoginji Marjetki 
Podgoršek-Horžen. Hor-
ženova pa postaja vse 
bolj soul pevka pri posa-
vskih kUt gas-ih. vsem 
iskreno čestitamo!

na posavskem obzorju se je pojavil nov ansam-
bel. ker narodno-zabavni ansambli veliko na-
stopajo na gasilskih veselicah, teh je na žalost 
vse manj, so si tudi fantje in dekle nadeli ime 
Florjan. sv. Florjan je zaščitnik gasilcev in upa-
mo, da bo tudi Florjane vzel pod svoje okrilje in 
jih obvaroval pred razpadom. ansambel Florjan 
je klasičen kvintet; bariton, klarinet, trobenta, 
kitara in harmonika. Pevsko vlogo so fantje za-
upali pevki, ki prihaja iz Šaleške doline.

Še ena novica je prišla iz pišečkega konca. Fan-
tje iz okteta Orlica spet intenzivno delajo. ok-

tet deluje že od leta 1978, takrat pod vodstvom 
gospoda Franca Baškoviča, ki jih je vodil deset 
let, do petnajstega leta prof. Jurica Grakalič, 
od takrat naprej pa oktet vodi Franc Kene. Za-
radi kadrovskih težav oktet nekaj časa ni delo-
val, danes pa je vse v najlepšem redu. Fantje 
izpod orlice imajo velikov načrtov in verjame-
jo, da se jim bodo vsi uresničili. sicer pa je ok-
tet nastopal skoraj povsod, od Berlina, preko 
sarajeva do splita, od Hvara vse do visa, seve-
da pa ni pozabil slovenskega poslušalstva. Pra-
vijo, da so bili povsod lepo sprejeti, sami pa so 
tudi od tam odnesli lepe spomine. verjamem,  
da bo v deželi najboljših marelic po odprtju pi-
šeškega gradu še mnogo glasbenih prireditev, 
ki bodo popestrile dogajanja v občini in v kra-
ju samem.

ansambel Dobri prijatelji je uresničil svojo ne-
kajletno idejo. v globokem so nastopili skoraj 
vsi člani te velike druščine prijateljev. kar oko-
li 20 se jih je zvrstilo na odru. igrali so po sku-
pinah, kot so nekdaj igrali, na koncu pa so vsi 
skupaj izvedli legendarno golico. v pogovoru z 
nekaterimi člani sem dobil vtis, da se bo takšno 

srečanje še kdaj ponovilo, lepo je bilo videti 
tudi vse tri ustanovne člane: Pilpaha, Hervo-
la in Ferenčaka. Zanima me, kaj bodo fantje in 
dekleta delali sedaj ob sredah. Za ta globoški 
nastop so kar nekaj mesecev vadili ob sredah in 
ne malo kdaj se je vaja končala pozno v noč. v 
tej številki Posavskega obzornika vam prilagam 
prvo in zaenkrat zadnjo fotografijo dobrih do-
brih prijateljev.

v kostanjevici je bilo slišati, da Posavske glas-
bene novičke prebirajo tudi Mladi podboški 
harmonikarji. vidim, da veliko nastopajo ura-
dno in neuradno, ob prebiranju Pgn pa pogre-
šajo prispevke o posavski rap in hip hop sceni. 
Harmonikarji izpod Bočja, prav imate. oblju-
bim, da v naslednji številki napišem tudi ne-
kaj o tem, čeprav mislim, da je posavska scena 
bolj mala. Mogoče se mi oglasijo še kateri, ne-
kaj jih pa tudi osebno poznam. naj vam bo pri-
jetno poletje in naj vam življenje teče v duro-
vskih akordih.

v naslednji številki vam bom postregel z nekaj 
podatki o ansamblu Objem, ki je sicer iz Šen-
tjerneja, včasih pa je bil izredno popularen v 
Posavju. govori se namreč, da se prvotna, usta-
novna ekipa zopet zbira. kako je z objemom 
danes, preberite v naslednjih Posavskih glasbe-
nih novičkah.

oglejte si še eno fotografijo iz črno-belih časov. 
Mogoče boste koga spoznali. od nastanka te fo-
tografije do danes je minilo preko 30 let.

Lepo se imejte, oglasite se kaj in pošljite ka-
kšen morski pozdrav.

piše: 
Andrej Pinterič

POSAVSKE GLASBENE NOVIČKE

Zavod Mestni atrij Brežice v sodelovanju
z Zavodom za podjetništvo in turizem Brežice

vabi na glasbeno prireditev

TRUBADURJI POD OBOKI,
ki bo v petek, 

29. junija 2007, 
ob 20.uri  na terasi 

kavarne Atrij v Brežicah.

vabimo vas, da preživite prijeten poletni 
večer v mirnem ambientu vse bolj 

uveljavljenega kulturnega prizorišča 
sredi starega mestnega jedra.

tokrat se vam bodo predstavili vsaj 
trije kantavtorji – udeležbo so potrdili 
roBert kraLJ, roMan ZUPanČiČ in 

Peter dirnBek iz različnih slovenskih 
krajev.

Za manj poučene naj dodamo, da je 
kantavtor izvajalec lastnih skladb, 
torej skladatelj, pisec besedila in 

pevec hkrati. tipični kantavtor nastopa 
kot solist (pevec), hkrati pa igra tudi 
na kitaro. kantavtorji so se v svetu 
pojavili v šestdesetih, v sloveniji pa 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
trubadurji pod oboki naj bi postali 

tradicionalna prireditev, ki se utegne 
razviti v redna srečanja domačih in tujih kantavtorjev v Brežicah.

kot za vse prireditve v Mestnem atriju doslej tudi tokrat ne bo vstopnine. 

Lepo vabljeni!

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

VSTOPNINE ZA PRIREDITVE V 
MESTNEM ATRIJU NI!

No, pa se je začelo; poletne vročine, prireditve, konec šole, prazniki, pravi raj 
za dopust, obisk prireditev... Nekateri so ob koncu šole veseli, drugi žalostni, 
vsi pa z eno samo mislijo, da bo kmalu bolje. Glasbeniki pa na delo. Sedaj je 
čas za nastope, festivale in nenazadnje tudi za majhen dopust. Danes ne bom 
pisal o dopustu, temveč o delu.

Dobri prijatelji na začetku 
(foto: B. Kovačič)

Primož Razboršek

Tilen Artač

Oktet Orlica

Dobri prijatelji ob srečanju

BreŽiCe – družabno življe-
nje in številni glasbeni, kul-
turni in zabavni dogodki na 
začetku poletja postajajo 
zaščitni znak brežiškega Me-

stnega atrija, ki povezuje 
vrvež mestne ulice in prije-
tno tišino ter petje ptic z vr-

bine. Že več obiskovalcev je 
organizatorjem zaupalo, da 
se na tem mestu prepleta-
jo pozitivni energijski toko-

Vrhunec	junijskih	dogodkov	
v	Mestnem	atriju

chel Camilo in Matt Harris. 
tokratnega koncerta pod mi-
lim nebom sicer ni popestri-
la obetavna mlada pevka Ta-
deja Molan, vendar so bili 
obiskovalci, med njimi tudi 
številni sami glasbeniki, nad 
glasbeno virtuoznostjo krške 
zasedbe, ki se bo z enakim 
programom že čez nekaj dni 
predstavila tudi na maribor-
skem Lentu, več kot očitno 
navdušeni.  P.B.

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE


