
Lojze Peterle je nato odvrnil, da je počaščen, da lahko preži-
vi nekaj časa med prijatelji, kajti politik mora biti veliko med 
ljudmi. Misli, da predsednik lahko prispeva k temu, da so drža-
vljani med sabo kulturni ter da mora predsednik delati tisto, 
kar je dobro za vse in tako, da ljudje občutijo da ga imajo na 
svoji strani. Na vprašanje, kakšno stališče ima do proslav, zago-
tavlja, da ne bo na nobeni manjkal, zlasti ne na dan državno-
sti, saj Slovenijo že zdaj s ponosom zastopa v evropskem par-
lamentu. Niti Evrope niti Slovenije se ne da izdelati po naročilu 
in Evropa se mora še bolj združiti, ker pa smo skupaj v evropski 

državi narodov, želi, da bi s sosedi živeli v miru in da bi Sloveniji 
Hrvaška čimprej sledila, saj državi nista imeli nikoli trde meje. 
Če bo predsednik, ne bo z nikomer tekmoval, pravi, saj si lju-
dje ne želijo konfliktov. 
Kljub temu, da ga je preganjal čas, je na orglice zaigral evrop-
sko himno, ni pa sledil Baronu Moškonu v izvedbi KUD Odskočna 
deska in tudi ne drugemu delu izvrstnega koncertnega nastopa 
ločkih godbenikov. N. Jenko S.

foto: T. Grabrijan

načeloma strinjali, vsi po vr-
sti pa opozarjali na specifi-
ko Posavja, ki nima izrazi-
tega središča, pač pa se je 
doslej razvijalo policentrič-
no, kar bi veljalo zagotoviti 
tudi v bodoče. Tako brežiški 
župan Ivan Molan kot mini-
ster Andrej Vizjak sta izra-
zila pomisleke glede prena-

šanja državnih pristojnosti 
na pokrajine, kar bi po nju-
nem mnenju pokrajine pre-
več obremenilo z birokra-
cijo. Župan občine Radeče 
Matjaž Han je podvomil, 
da bo ustanovitev pokrajin 

možno obdržati v sedanjem 
javnofinančnem okvirju. Kr-
ški župan Franc Bogovič 
meni, da bodo pokrajine za 
svoj razvoj bolj odgovorne 
same in da ne bodo več vse-
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Ustanovitev pokrajin je za 
nadaljnji razvoj Slovenije 
izredno pomembna, meni 
minister dr. Ivan Žagar, saj 
želimo z njimi doseči enako-
mernejši razvoj Slovenije. 
Občine zdaj upravljajo s 5 % 
BDP-ja, pokrajine pa bodo 
imele na voljo enkrat več 
denarja oz. 10 do 11 % na-

cionalnega produkta, kar bo 
primerljivo z ostalimi evrop-
skimi državami. Na pokraji-
ne se bodo prenesle nekate-
re pristojnosti iz državnega 
nivoja in z upravnih enot, 
prenos pristojnosti občin pa 
ni predviden. „Rešitve gredo 
v smeri t.i. enotirnega siste-
ma, da ne bi podvajali ad-
ministracije,“ je poudaril 
Žagar. Pokrajine bodo vodi-
li po proporcionalnem siste-
mu voljeni pokrajinski sve-
ti s petletnim mandatom, ki 
bodo izmed svojih članov iz-
volili predsednike pokrajin. 
Z javnofinančnega vidika naj 
bi bila ustanovitev pokrajin 
po Žagarjevih besedah nev-
tralna oz. naj ne bi prinesla 
nove administracije in no-
vih stroškov. Pokrajinska za-
konodaja naj bi bila spreje-
ta še letos, sicer pokrajin ne 
bo mogoče ustanoviti v man-
datu te vlade, je svojo pred-
stavitev zaključil Žagar.

Župani in ostali udeležen-
ci tribune so se z Žagarjem 

Javna	tribuna	o	ustanavljanju	pokrajin

Vsi	so	za	somestje	
in	delitev	ustanov		
KRŠKO - V tukajšnjem Kulturnem domu je prejšnji četrtek potekala javna tri-
buna o ustanovitvi pokrajin v Sloveniji, na kateri je ta velik projekt kar števil-
nemu občinstvu predstavil minister za lokalno samoupravo in regionalno politi-
ko dr. Ivan Žagar. Udeleženci tribune, med njimi tudi vseh šest županov občin, 
ki želijo biti del bodoče pokrajine Posavje, in minister za gospodarstvo mag. 
Andrej Vizjak, podpirajo načrt regionalizacije Slovenije, po pričakovanjih pa 
je bilo polemično predvsem v razpravi o posavskem središču. Načelno soglas-
je, da je potrebno tudi v bodoče zagotoviti policentričen razvoj Posavja, ob-
staja, to pa naj bi dosegli s somestjem Sevnice, Krškega in Brežic kot središča 
Posavja. Sedež in naslov bodoče pokrajine pa bo, kot kaže, vendarle v Krškem.

ga krivi v Ljubljani, sevniški 
župan Kristijan Janc pa pri-
čakuje, da se bodo v regio-
nalizirani Sloveniji tudi ura-
dniki iz Ljubljane vozili v 
službo denimo v Krško in ne 
več le obratno.

Po pričakovanjih se je bolj 
polemična razprava vnela 

šele, ko je poslanec SDS Bo-
jan Rugelj župane in mini-
stra izzval z vprašanjem, ka-
kšno je njihovo mnenje do 
predloga, da bi kot posavsko 
središče opredelili somestje 
Sevnice, Krškega in Brežic, s 
čimer bi zaobšli enotirni sis-
tem. S porazdelitvijo pokra-
jinskih ustanov so se načelo-
ma strinjali vsi razpravljalci, 
Bogovič pa je ob tem opozo-
ril, da bo pokrajina nekje 
vendarle morala imeti sedež 
in naslov. Minister vizjak ne 
bi imel nič proti, če bi bil ta 
sedež na CKŽ v Krškem, ob 
tem pa upa, da ne bo težav, 
če bo sedež upravnega okra-
ja na CPB v Brežicah. Peter 
Žigante je krškega in breži-
škega župana pozval, naj se 
vendarle dogovorita glede 
središča, sicer bo posavska 
regija zopet propadla, Me-
tod Šonc iz krške SDS pa je 
skeptičen do predloga some-
stja, ki je zanj urbanistič-
ni in razvojni pojem, ne pa 
upravni in politični pojem.

Peter Pavlovič 

Na javni tribuni o pokrajinah so za isto mizo sedli direktor RRA Posavje Robert 
Ostrelič, ki je moderiral razpravo, župani Matjaž Han (Radeče), Ivan Molan Brežice) 
in Franc Bogovič (Krško), minister dr. Ivan Žagar, župani Kristijan Janc (Sevnica), 
Jožef Pregrad (Bistrica ob Sotli) in Mojmir Pustoslemšek (Kostanjevica an Krki); 
kasneje se jim je pridružil še minister mag. Andrej Vizjak. 

vladni predlog razdelitve 
Slovenije na 14 pokrajin, ki 
je do 24. julija v javni raz-
pravi,  sicer za pokrajino 
Posavje predvideva le štiri 
občine (Brežice, Kostanje-
vica na Krki, Krško in Sev-
nica), željo po priključitvi 
k Posavju pa sta jasno iz-
razili tudi občini Bistrica 
ob Sotli in Radeče, ki sta 
medtem že postali del po-
savske razvojne regije. Ta-
kšna pokrajina bi imela 968 
km2 površine in 76.338 pre-
bivalcev.

Peterle	od	Radeč	
do	Mihalovca
BREŽICE – Prvo julijsko soboto se je od Radeč do Mihalovca s 
spremstvom mudil evropski poslanec in predsedniški kandidat 
Lojze Peterle. Nazadnje se je ustavil tudi v Brežicah, kjer ga je 
v poslovnem centru Gasa pozdravila podžupanja Patricia Čular 
rekoč, da so občina tudi ljudje, ki ustvarjajo kulturo. Z delč-
kom brežiške ljubiteljske kulture je gosta sprejel in seznanil 
Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentom Danielom Ivšo.

Peterle je obisk Posavja začel v občini Radeče, kjer ga je spre-
jel župan Matjaž Han, ogledal pa si je tudi tamkajšnjo papir-
nico. Nato se je Peterle srečal s sevniškim županom Kristija-
nom Jancem in poslancem Bojanom Rugljem (na sliki zgoraj 
skupaj s predsednikom Regijskega odbora NSi Andrejem Haf-
nerjem) in si ogledal kmečko tržnico v Sevnici, nato pa je obi-
skal še Dom upokojencev impoljca. v Kostanjevici na Krki se je 
udeležil kosila z nekaterimi gospodarstveniki Posavja in župa-
nom Mojmirjem Pustoslemškom, nato pa prireditve na vzleti-
šču Mihalovec pri Dobovi. Sledil je sprejem pri krškem županu 
Francu Bogoviču, zvečer pa še srečanje z občani v poslovnem 
centru gasa v Brežicah. 

MESTNI ATRIJ 
BREŽICE:

Zadnja stran, 
str. 16

Ogenj in led v 
Mestnem atriju

MIHALOVEC – Z izvedbo sobotnega letalskega mitinga 
in družabnim srečanjem na vzletišču Mihalovec so v 
KS Dobova zaključili letošnje praznovanje krajevnega 
praznika. Ob obletnici rojstva pionirja slovenskega 
letalstva Edvarda Rusjana so pripravili zanimiv letalski 
program. (Foto: Lucijan Kranjc)
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Zadnjo junijsko soboto je 
ekipa jamskih reševalcev Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik od-
prla vpadnika ter z ostalimi 

strokovnjaki odvzela vzorce 
sedimentov, zraka in vode iz 
vpadnikov ter iz opazovalnih 
vrtin in vodotokov v okolici. 
v rov so v spremstvu jam-
skih reševalcev vstopili tudi 
predstavniki lokalne javno-
sti, ki so ves čas spremljali 
s kamero snemane aktivno-
sti na zaslonu. 

Prve	meritve	kažejo,	da	sevanja	ni
DEČNO SELO - Lokalno partnerstvo Brežice je z Odborom Dečno selo  30. junija izvedlo odpiranje vpadnikov v 
raziskovalna rova Dečno selo, z namenom, da bi odvzeli vzorce in tako zadostili sumom nekaterih krajanov, da 
so v rudniku konec 80-tih let odloženi radioaktivni ali kaki drugi odpadki. V rov so vstopili tudi krajani. 

Prve terenske meritve niso 
pokazale prisotnosti radio-
aktivnega ali kakega druge-
ga sevanja, tudi prisotnosti 

strupov ne, laboratorijske 
analize pa bodo javnosti 
predstavljene po dopustih, 
predvidoma septembra. 
vodja ELME z inštituta Jožef 
Stefan Dušan Žigon je poja-
snil: “Oba vpadnika, ki sta 

bila odprta, sta bila analizi-
rana najprej zaradi potreb 
intervencijskih ekip, da so 
lahko ljudje vstopali v jamo 
dokaj varno in brez nevar-
nosti za ogrožanje svojega 
zdravja. Pa tudi podatki pri-
dobljeni s priročnimi teren-
skimi inštrumenti pokažejo, 
da je sama vsebnost nevar-
nih snovi v zraku in pa v vodi 
v jami v nizkih koncentraci-
jah, pod mejo detekcije, to-
rej niso bile zabeležene pri-
sotnosti kemijskih bojnih 
strupov, nevarnih hlapnih 
kemikalij ali drugih nevar-
nih snovi. Kolegi z  Zavoda 
za varstvo pri delu Ljublja-
na tudi pri radioloških meri-
tvah notranjosti vpadnikov 
niso zaznali sevanj“.
Po besedah predsednika 
vodstvenega odbora Lokal-
nega partnerstva Brežice 
Staneta Preskarja je par-

Jožica Kožar iz Dečne-
ga sela: Zanima nas, kaj se 
dogaja v naši bližnji okoli-
ci. Upamo, da ni nič, a dvo-
mi so. Želim se prepričati, 
videti notranjost. v dana-
šnjem času, ko je toliko 
onesnaženja, nam ni vse-
eno, v kakšnem okolju ži-
vimo in nas skrbi za priho-
dnost otrok. 

Franc Volčanšek iz Artič: 
v krajevni skupnosti smo 
odpiranje pozdravili, ko je 
civilna iniciativa sprožila 
govorice, smo bili za razi-
skave, saj gre za izjemno 
priložnost da pridemo resni-
ci do dna.Tudi na svetu KS 
artiče smo bili za raziskave 
primernosti terena, čeprav 
vemo, da teren ni prime-
ren, a smo želeli doseči od-
piranje raziskovalnih jaškov 
za odvzem vzorcev.

Minister je poudaril, da je 
podpis dober primer civilno 
vojaškega sodelovanja in ve-
lik dogodek tako za občino 
kot za ministrstvo oz. Sloven-
sko vojsko. Cerklje bodo osre-
dnje vojaško letališče kljub 
temu, da k vojaškemu delu, 
vrednem 70 milijonov evrov 
Zveza Nato prispeva 38 mili-
jonov, pa letališče ne bo Nato 

baza. Zavezniki naj bi ga upo-
rabljali občasno, ob pojavu 
kriz v bližini regije, kar pa po 
ministrovem prepričanju ni 
veliko verjetno. Ministrstvo 
do leta 2015 načrtuje nakup 
dveh srednjih transportnih le-
tal, ki bosta imeli bazni cen-
ter v Cerkljah, minister upa, 
da bo prvo letalo na našem le-
tališču že prihodnje leto. Prav 
tako, kot še poudarja, poso-
dobitev vojaškega dela letali-
šča prinaša 200 novih delov-
nih mest.
S sporazumom, ki je v pre-
teklih mesecih buril brežiško 
javnost in so ga občinski sve-
tniki sprejeli na junijski seji, 

Podpisan	sporazum	
o	letališču
BREŽICE - Obrambni minister Karl Erjavec in brežiški 
župan Ivan Molan sta 3. julija v poročni dvorani breži-
škega gradu podpisala sporazum o medsebojnem so-
delovanju pri posodobitvi letališča Cerklje ob Krki. 

občina letno dobi do 600.000 
evrov, letos le delež 150.000 
ter 10.000 PgD Pirošica, štiri 
prazna vojaška stanovanja ter 
zamenjavo nekaterih parcel 
na letališču oziroma bodoči in-
dustrijski coni v Slovenski vasi. 
Omenjena sredstva za komu-
nalno infrastrukturo, ki jih 
bodo pridobivali s tripartitnimi 
pogodbami, pa naj bi namenili 

krajevnima skupnostima Cer-
klje ob Krki in Skopice.
Župan Molan poudarja, da 
gre za prvi sporazum o sode-
lovanju, ki dopušča tudi spre-
membe in verjame, da se ga 
bosta držali obe strani. 
Podpisu je prisostvoval načel-
nik generalštaba general pod-
polkovnik Albin Gutman z 
delegacijo, predsednika Kra-
jevnih skupnosti Skopice Ire-
na Rudman in Cerkelj ob Krki 
Darko Udovič, predsednika s 
Krške vasi, ki želi v sporazu-
mu tudi sodelovati oziroma 
požeti koristi od njega, pa to 
ni dosegla, pa ne. 

S. Vahtarič

S podpisa sporazuma

Mala in mlada občina se lah-
ko pohvali z velikimi projek-
ti in zagnanimi posamezniki, 
ki s sodelovanjem sokraja-
nov izvedejo še tako težak 
projekt. Tem se je župan Jo-
žef Pregrad zahvalil z občin-
skimi priznanji. Dosežkov pa 
je bilo po županovih bese-
dah med lanskim in letošnjim 
praznikom veliko, vsekakor 
je največji prenovljena stara 
šola  za potrebe prve triade 
s podzemnim veznim hodni-
kom do nove šole in ureje-
ne zelene in parkirne površi-
ne v okolici, v vrednosti 300 
milijonov tolarjev, kjer je ob-
čina prispevala 40 odstotkov 
investicije. Državna sredstva 
so pritegnili tudi za ličen na-
domestni objekt športnega 
doma s fitnes centrom tik ob 
šoli, pa za prizidek kulturne-
mu domu, kjer bodo svoj se-
dež dobila vsa društva. Ob 
številnih infrastrukturnih vla-
ganjih bodo kmalu položili te-
meljni kamen za 12 novih sta-
novanj v središču naselja ob 
občinski zgradbi in še letos 
pričeli z ureditvijo industrij-

Praznik	občine	Bistrica	ob	Sotli
BISTRICA OB SOTLI - 29. junija na Petrovo Šempetrani obeležujejo svoj praznik. Na svečani seji z boga-
tim kulturnim programom, na katero so se odzvali predstavniki vseh posavskih in obsotelskih občin, mi-
nister dr. Milan Zver, predstavniki pobratene občine in šole iz Avstrije in sosednjega Kumrovca s Hrva-
ške ter številni drugi, je župan Jožef Pregrad podelil občinska priznanja in nagrade, sledilo je odprtje 
obnovljene stare šole, ki je s podzemnim hodnikom povezana z novo šolo. 

ske cone, ki obeta nova de-
lovna mesta. 
Svojevrstno priznanje obči-
ni so bile tudi besede drž. 
sekretarja v kabinetu pred-
sednika vlade dr. Vinka Gore-

njaka, sicer domačina, ki je 
dejal, da iz leta v leto opaža 
napredek teh krajev. 
Po svečani seji so se preselili 
na dvorišče šole, kjer je mini-
ster dr. Milan Zver z županom 
in ravnateljem Jožetom Urši-
čem namenu svečano predal 

obnovljeno staro šolo s pod-
zemnim veznim hodnikom, ki 
bo namenjena prvi triadi. Mi-
nister dr. Zver je ob odprtju 
dejal, da je tradicionalno do-
bro razvito slovensko šolstvo 

po osamostvojitvi še na boljši 
poti, saj so lokalne skupnosti 
še boljše skrbnice kot drža-
va in kot sicer dober paradoks 
izpostavil, da se zadnja leta 
bolj razvijajo manjše pode-
želske šole in se ljudje izse-
ljujejo iz mest na podeželja, 

ki jim nudi dodano vrednost. 
Tako svečano sejo kot otvori-
tev stare šole pa so z bogatim 
kulturnim programom števil-
nim gostom in obiskovalcem 
polepšali domači kulturniki in 
učenci. 

Suzana Vahtarič 

Priznanje občine sta za iz-
redna prizadevanja na kul-
turnem in drugih področjih 
udejstvovanju prejela Jože 
Babič in Franci Kunst, pla-
keto pa Darja Babič Dra-
šler. Dosedanji ravnatelj 
Jože Uršič, ki odhaja v po-
koj in s septembrom šolo 
predaja Bogomilu Marčin-
koviću, je imenovan za ča-
stnega občana. 
Turistični krožek OŠ pod 
mentorstvom Zdenke Iva-
čič , ki je v šestih letih iz-
delal šest projektov, vsi pa 
so prejeli najvišja regij-
ska in državna priznanja, 
je dobil denarno nagrado. 
Tudi zadnji projekt “Z mo-
stovi prijateljstva razvija-
mo turizem” je prejel zla-
to regijsko priznanje. 

Z otvoritve, v tej svečano odprti šoli je leta 1901  
5. razred OŠ obiskoval Josip Broz Tito. 

V BREŽICAH SMO ZA VAS
ZGRADILI

NOVA STANOVANJA
Na izjemni lokaciji v Brežicah v bližini trgovskega centra, 
vrtca, zdravstvenega doma, bolnišnice, avtopostaje smo 
zgradili zdrava stanovanja z izjemno toplotno izolacijo, 

podzemnimi garažami in dvigali. 
Velikost od 47 m2 do 91 m2. 

PROSTIH JE ŠE NEKAJ STANOVANJ.
Cena stanovanj z garažnimi prostori 

od 74.500 EUR do 136.200 EUR.

Informacije:

Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
MDB 2a, 8273 Leskovec pri Krškem
tel.: 07 490 22 60, fax: 07 490 22 63

www.sl-inzeniring.si

BREŽiCE - Občinski svet Brežice se je v ponedeljek, 9. ju-
lija, sestal na 7. redni seji, ki jo je vodila podžupanja Pa-
tricia Čular. Obravnavali so 13 točk dnevnega reda. Med 
drugim so sprejeli tudi lokacijski načrt za čistilno napra-
vo globoko, odločali o razporeditvi dodatnih proračunskih 
sredstev, ki so jih pridobili s prodajo nekaterih nepremičnin 
kot npr. na cerkljanskem letališču ter se odločili, da jih na-
menijo za ureditev Ceste prvih borcev in Kržičnikove ulice 
ter vodovoda Prilipe-Žejno. Potrdili so investicijski projekt 
za izgradnjo športne dvorane s podkletitvijo na lokaciji ob 
brežiški osnovni šoli, nadstandardno sistemizacijo v breži-
ških vrtcih, pravilnik o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja 
kmetijstva, pa tudi pooblastili župana Ivana Molana za po-
dajo ocen ter soglasij k delovni uspešnosti direktorjev oz. 
ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. sou-
stanoviteljica je bila občina, obenem pa ga zadolžili da en-
krat letno o tem obvešča Občinski svet. Svetniki in svetnice 
so podali tudi soglasje k dozidavi in delni prenovi brežiške-
ga Zdravstvenega doma.  

M. K. M.

Svetniki	o	čistilni	napravi	
Globoko	in	brežiški	športni	
dvorani

tnerstvo z odvzemom vzor-
cev izpolnilo pričakovanja 
in želje krajanov po odpira-
nju vpadnikov. Kot je dejal, 
je bilo v odpiranje vloženo 
veliko dela, stroški pa bodo 
nekaj več kot 20.000 evrov 
in so v ta namen rezervira-
ni v okviru sredstev lokalne-
ga partnerstva za neodvisne 
raziskave. 
Domačinka z Odbora Deč-
no selo Jožica Levar je, kot 
pravi, želela govoricam priti 
do konca: “Podpiram ljudi, 
ki so želeli, da se rovi odpre-
jo. Kar se je na videz videlo 
pri odpiranju me je zadovo-
ljilo, laboratorijske raziska-
ve bodo to še dokončno po-
kazale in nam odgovorile, 
koga pa še naprej zanima, 
naj vloži kapital in naprej 
raziskuje.“

Suzana Vahtarič 

Na 129. seji je vlada Republike Slovenije razrešila Mitjo 
Drobniča z mesta vršilca dolžnosti generalnega sekretarja 
Ministrstva za zunanje zadeve in za novega vršilca dolžno-
sti imenovala Igorja Jukiča. Drobnič bo v okviru Ministrstva 
za zunanje zadeve prevzel druge delovne naloge. 

Razrešili	Drobniča

O	pokrajinski	zakonodaji
KOSTaNJEviCa Na KRKi, KRŠKO – Danes, 12. julija, se na 11. 
redni seji sestaja kostanjeviški občinski svet in med drugim 
obravnava poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polle-
tju in paket pokrajinskih zakonov, pa tudi predstavitev ce-
lostne podobe občine. v četrtek, 19. julija, pa se bodo na 
12. redni seji sešli krški občinski svetniki in prav tako podali 
mnenje k vladnemu predlogu o ustanovitvi pokrajine Posav-
je. Na dnevnem redu sta tudi sklepa, s katerima bi podžu-
panji Ani Somrak odobrili poklicno opravljanje funkcije od 
1. septembra dalje ter izdali soglasje k imenovanju Mirjane 
Klinec za direktorico Mladinskega centra Krško.  

P. P.
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gaBROviCa, HRvaŠKa - Krajevna organizacija Zveze borcev Slo-
venska vas je v spomin na soborce, ob dnevu borcev, ki smo ga obe-
leževali 4. julija, v gabrovici na hrvaški strani odkrila prenovljeno 
spominsko obeležje trem soborcem 13. proletarskega bataljona. Ti 
so izgubili življenja 27. marca 1943 v veliki sovražnikovi ofenzivi na 

Žumberg. Predsednik Franc Golobič se je s člani poklonil spominu 
na padle tovariše, od katerih sta dva tam tudi pokopana. Spomin-
sko obeležje je sicer stalo že prej, a so ga vandali poškodovali.
Slovesnosti so prisostvovali tudi 
predstavniki Zveze borcev obči-
ne Samobor, tamkajšnji predse-
dnik Alojz Cvetkovič pa se je 
zahvalil sotovarišem iz Sloven-
ske vasi za obnovitev obeležja 
in vsakoletno skupno počastitev 
spomina na vseh 24. obeležjih, 
ki jih obhajajo 22. junija, ko na 
hrvaškem obeležujejo dan anti-
fašističnega boja. Po položitvi 
venca so druženje z obujanjem 
spominov nadaljevali v Domu 
zveze borcev v Slovenski vasi.
 S.V.

Obnovili	spominsko	obeležje

V zadnjem času intenzivno 
obiskujete kraje po Sloveni-
ji. Vam je to v napor ali še 
vedno v veselje?
Meni je bilo to zmeraj v ve-
selje kot politiku, kot geo-
grafu, kot zgodovinarju ali 
pa čisto preprosto kot  pre-
bivalcu Slovenije. Uživam 
v tej slovenski raznolikosti, 
pa tudi, ko vidim, kako obči-
ne pospešujejo razvoj, kako 
zlasti v novih manjših obči-
nah dejansko oživljajo ra-
zvojno Slovenijo. vedno me 
zanima, v čem je pokrajina 
napredovala, vesel sem no-
vih pobud in novih projektov 
in vidim, da se dejansko veli-
ko dogaja.  

Poleg ustanavljanja novih 
občin je v teku tudi regiona-
lizacija Slovenije. Posavje je 
v vladnem predlogu ena 14 
bodočih pokrajin. Se strinja-
te z načrtovano regionaliza-
cijo ali imate ob tem kakšne 
pomisleke, morda preveliko 
drobljenje Slovenije?
Tega ne gledam skozi vpraša-
nje, ali je pokrajin preveč ali 
premalo. Zanima me taka re-
gionalizacija, ki bo pomeni-
la dodatno razvojno vzpod-
budo za same regije in za 
celo Slovenijo. Želel bi si, 
da se stranke poenotijo, naj-
bolj vesel bi bil soglasja, ki 
je verjetno nemogoče. Do-
bro bi bilo, da bi se dogovori-
li za take pristojnosti, način 
financiranja in delovanja po-
krajin, da bi to pomenilo do-
dano vrednost, ne pa 14 ma-
lih Slovenij. Upam, da bo do 
teh skupnih imenovalcev pri-
šlo, vendar zdajle še vidim 
določene konceptualne raz-
like. 

Posavje je in še bolj bo ener-
getski bazen Slovenije (NEK, 
HE, TEB...), tukaj bo odla-
gališče radioaktivnih odpad-
kov, ob tem pa imamo še vo-
jaško letališče… Kaj to, da je 
na tako majhnem prostoru 
toliko prostorsko obreme-
njujočih objektov, lahko po-
meni za prihodnost regije?

Lojze	Peterle	v	pogovoru	za	Posavski	obzornik

»Nisem	za	konkurenco	na	vrhu,	
ampak	za	sodelovanje«
Lojze Peterle bo v zgodovino zapisan kot prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji, kasneje je bil dva-
krat zunanji minister, trenutno pa je poslanec v evropskem parlamentu. Kandidaturo na letošnjih predse-
dniških volitvah, ki jo namerava vložiti s podporo državljanov, podporo pa so mu izrazile tudi stranke slo-
venske pomladi, je najavil že novembra lani, tako da je njegova kampanja že globoko v teku. V okviru 
sobotnega obiska v Posavju si je po kosilu v Kostanjevici na Krki vzel čas za pogovor za naš časopis.

To je nasledstvo nekega ra-
zvoja, vključno z letališčem. 
Mislim, da je treba infra-
strukturo, pa tudi kadre in 
znanje, ki je tukaj, znati po-

vezati v razvojni koncept, v 
katerem morajo biti ekolo-
ške varovalke tako visoko po-
stavljene, da ne bo prihajalo 
do zadev, ki bi slabšale kva-
liteto okolja. Kar zadeva ra-
dioaktivnih odpadkov, je to 
vprašanje, ki presega to oko-
lje in tudi Slovenijo, z njim bi 
se kazalo ukvarjati v evrop-
skem okviru. Tukaj je treba 
vse znanje uporabiti zato, da 
se ne bi nikjer in nikoli  zgo-
dilo kaj nepredvidljivega ali 
škodljivega. vidimo, kako za-
pleteno je to vprašanje v od-
nosih s sosednjo Hrvaško. 
Regiji bi želel, da izkoristi 
svoje primerjalne prednosti, 
da gre tudi v energetskem 
smislu v novo kakovost in da 
znanje, ki smo ga podedova-
li, izkoristimo za čim boljši 
razvoj.

Ste naklonjeni podaljšanju 
jedrske opcije v Sloveni-
ji oziroma kako vidite našo 
energetsko prihodnost? 
Mnogi pravijo, da brez jedr-
ske energije ne bo šlo…
To je danes evropsko prepri-
čanje, čeprav ga ne delijo v 
vseh državah. Ob vzposta-

vljeni energetski odvisnosti 
in po tem, kar je pokazala 
Rusija na področju energet-
ske politike, Evropa seveda 
teži k večjemu obsegu sa-

mooskrbe ozi-
roma lastne 
pro izvodnje 
energije. Tu-
kaj se jedrska 
energija kaže 
priročen iz-
hod. 
Mislim, da bo 
naša druž-
ba glede tega 
ostala delje-
na. Jaz osebno 
bi raje videl, 
da bi pridobili 
več energije iz 
drugih, alter-
nativnih virov. 
Čudim se, da 
je v Sloveni-
ji tako majhna 
izkoriščenost 

solarne energije, skratka, 
morali bi se močno odpreti v 
smeri alternative oz. nekon-
vencionalnih virov energije. 
Ugotoviti je potrebno tudi, 
do katere mere lahko gozd 
uporabljamo v te namene, 
tudi tukaj so različni pogle-
di. Skratka, menim, da pri-
haja čas močnejše energet-
ske in okoljske občutljivosti. 

Kako pa vse to, o čemer sva 
sedaj govorila, uskladiti z 
razvojem turizma, ki sicer 
je pomembna panoga v Po-
savju, želimo pa, da bi bila 
še bolj?
Ohraniti moramo tisto, kar 
je bistven del naše turistič-
ne ponudbe, pri čemer je ob 
nekaterih velikih turističnih 
centrih podeželje še izrazi-
to neizkoriščeno, na kar nas 
opozarjajo tudi tuji obisko-
valci, območja, ki so tako ali 
drugače onesnažena, pa sa-
nirati. 
Dolenjska in Posavje sta izra-
zito podcenjena z vidika turi-
stičnega razvoja oziroma po-
deželske ponudbe. Kogarkoli 
sem kdaj spravil v kakšno zi-
danico v teh krajih, je našo 

deželo vzljubil in začutil ti-
sto, česar v velikih turistič-
nih centrih ne doživiš. Tudi v 
turizmu bi bili Slovenci lahko 
veliki v majhnem.

Svojo predsedniško kam-
panjo ste začeli relativno 
zgodaj, medtem ko se vaši 
tekmeci še odločajo o kandi-
daturi. Je to vaša prednost?
Mislim, da je v tem nekaj 
prednosti: ljudje to jemljejo 
za pozitivno, nihče me še ni 
kritiziral zaradi zgodnje naja-
ve kandidature. Ugotavljam, 
da je Slovenija za politika 
velika država, saj ne morem 
slediti številnim vabilom. ve-
sel sem, da lahko s tolikšnim 
številom državljanov, gospo-
darstvenikov, šolnikov, soci-
alnih delavcev obravnavam 
razvojna vprašanja Sloveni-
je, ker mislim, da predsednik 
mora poznati utrip Slovenije, 
pričakovanja ljudi, nove po-
bude, pa tudi kakšno boleči-
no, ki se jo lahko reši s pravo 
razvojno politiko.

Kaj bo rdeča nit vašega 
predsedovanja, če boste iz-
voljeni?
Moj namen je biti predsednik 
vseh državljank in državlja-
nov Republike Slovenije z že-
ljo povezovanja ustvarjalnih 
potencialov za novo kakovost 
sožitja. Želim, da bi bolj dr-
žali skupaj, ker svet postaja 
tak, da to narekuje, da se ne 
bi po nepotrebnem ukvarjali 
s samim seboj, da bi dvignili 
nivo politične kulture, pred-
vsem si pa želim, da bi eno-
tno delovala slovenska poli-
tična konica, ki zaenkrat ne 
deluje ravno tako. Predse-
dnik lahko precej prispeva k 
temu, da ljudje čutijo to ko-
nico s pravo smerjo in nabo-
jem. Nisem za konkurenco 
na vrhu, ampak za sodelo-
vanje. Če bi bil predsednik, 
ne bi želel konkurirati pred-
sedniku vlade ali zunanjemu 
ministru, temveč da vsi sku-
paj vodimo državo v smer, od 
katere bomo vsi nekaj imeli.

Peter Pavlovič

BiSTRiCa OB SOTLi – Tamkajšnji minuli konec tedna je bil razgi-
ban. Društvo prijateljev mladine je v sobotnem popoldnevu pri-
pravilo prireditev za predšolske in šolske otroke, ki so se zaba-
vali pred šolo, rajali so in se šli različne igrice. Navdušil jih je 
prikaz spretnosti dresiranih policijskih psov. Predsednik društva 

Danilo Reher je pojasnil, da gre že za peto tovrstno prireditev, 
na katere privabijo do 80 mladih. 
Skozi ves teden pa sta mladinsko društvo in Klub Metulj izvaja-
la mednarodni tabor. vodja tabora Irena Rudolf je pojasnila, da 
so z okoli 40 udeleženci iz Finske, Estonije, italije,Turčije in do-
mačinov ustvarjali v različnih delavnicah na temo »meje«. S.V.

BiZELJSKO – Lepote kraja, kot so bizeljski grad, cerkev sv. Lovren-
ca s stalno razstavo naravne in kulturne dediščine kraja in Slom-
škova soba, znamenite Najgerjeve in Kovačičeve repnice, ko-
cjanovo gostišče ter Klet penin istenič si je ogledal odbor Zveze 

srednjih šol in dijaških domov ter Društva ravnateljev, ki so v svoji 
sredi sicer pogrešali ministra dr. Milana Zvera s sodelavci. Ravna-
telje je na delovno srečanje povabil predsednik omenjene zveze 
Franci Erjavec. Obiskovalci so bili nad krajem navdušeni, v gradu 
jih je pozdravil predsednik krajevne skupnosti Franci Kelher, po 
okolici pa vodila Vesna Kunej iz turističnega društva.  S.V.

Razgibana	Bistrica

Malčki so rajali Ob ogledu gradu

Ravnatelji	na	obisku

BREŽiCE - Osrednja brežiška ulica je 5. julija, dan pred otvo-
ritvijo Festivala Brežice, dobila še košček asfalta na odseku 
od glasbene šole do gradu, vendar pa celostna ureditev še ni 
zaključena. S 16. julijem naj bi se začela arheološka dela pri 
gradu, na t.i. južnih vratih in srednjeveškem obzidju, vredna 
okoli 400.000 evrov. Trajala naj bi predvidoma 7 tednov.
Trenutno potekajo zaključna dela na tlakovanju ene strani 
pločnikov v celotni dolžini osrednje ulice, delavci pa so se ju-
nija preselili tudi na ureditev Kržičnikove ulice mimo cerkve, 

ki zaradi različnih nivojev objektov in cerkve povzroča ne-
všečnosti pri izvedbi in zahteva poglobitev ulice.
Pred objektom nekdanje Postrežbe, nasproti cerkve, je na 
pločniku vhod v dolg hodnik in dvorano veliko 40 krat 6,5 me-

tra, ki je nekdaj služila kot skladišče splavarjem. »Podze-
mlje«, kjer rastejo tudi kapniki, so si ogledali predstavniki 
občine z nadzornim nad deli Darkom Stajnkom in lastnikom 
objekta, podjetnikom Petelincem. Kot je dejala pomočnica 
vodje oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Mateja Su-
šin Brence, bodo s Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane in ob 
podpori lastnika objekta skušali tem in podobnim podzemnim 
znamenitostim Brežic na delavnicah že to jesen poiskati vse-
bine. gre za evropski projekt Evropan, v sklopu katerega so že 
lani reševali problem odpiranja zahodne mestne fasade. 
  S. V.

Brežiško	“podzemlje”	skriva	
bogastvo

Kržičnikova je veliko gradbišče

»Občinarji« pri ogledu podzemlja
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PODBOČJE – Lansko jesen je pod okriljem Kulturnega društva 
Stane Kerin Podbočje nastala plesna skupina L'orange. Dekle-
ta so od takrat opravila že nekaj nastopov na lokalnih priredi-

tvah, v nedeljo, 1. julija, pa so pripravila samostojno plesno 
predstavo z naslovom Barve. 
Pet plesalk (Kristina Urbanč, Špela Hosta, Mateja Dimc in Ka-
tarina Kraševec z mentorico in koreografinjo Alenko Colner 
na čelu) si je za ime izbralo francoski izraz za oranžno barvo, 
„ker jim zveni mehko, svetovljansko in posebno. Oranžna bar-
va predstavlja obliko energije, dobre volje, smeha, večnega 
poletja, tudi užitek do plesa...“ Polnemu podboškemu kultur-
nemu domu – mnogo obiskovalcev je prišlo v oranžnih oblačilih 
ali z oranžnim dodatkom! - so so se plesalke predstavile z de-
setimi plesnimi točkami na temo barv, zaplesale pa so različne 
plese, od modernega jazza, show dancea, hip-hopa do sodob-
nih plesnih tehnik. Premore v živahnem plesnem večeru je za-
polnjevala povezovalka Ivanka Černelič Jurečič, z glasbenimi 
vložki pa tudi domači rockerji. 
 P.P.

Oranžen	plesni	večer

L'orange na odru

KOSTaNJEviCa Na KRKi - v petek, 29. junija, so v Lamutovem li-
kovnem salonu odprli razstavo Blaža de Glerie z naslovom Di-
gitalna risba. v Brežicah rojeni de gleria (letnik 1952) je naj-
prej končal študij geografije in sociologije na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani, nato pa še študij slikarstva na akademiji za likovno 
umetnost. Svoja dela le redko predstavlja javnosti in še to pred-
vsem na skupinskih razstavah. Je eden od pobudnikov mednaro-
dnega kulturnega simpozija Kreart v Loki pri Zidanem mostu, si-
cer pa živi in dela v Ljubljani. 
Na otvoritvi razstave ga je predstavila kustosinja Barbara Ru-
pel, ki je povedala, da je de gleria v svojih risbah združuje 
klasično tehniko z novo tehnologijo: „Blaž de gleria sodi med 
maloštevilne likovne umetnike, ki se v današnjem času s tako in-
tenziteto posvečajo tako prvinski likovni izraznosti, kot je risba. 
S svojim najnovejšim opusom digitalnih risb je dokazal, da se da 
s povsem klasično likovno izrazno tehniko, izvedeno s pomočjo 
sodobne tehnologije, učinkovito soustvarjati zgodovino likovne 
umetnosti tudi na začetku 21. stoletja.“ v otvoritvenem progra-
mu sta sodelovala Petra Božič na violini in Branko Rožman na 
harmoniki. Razstava bo na ogled do 19. avgusta.  P.P.

Digitalna	risba	de	Glerie

PODSREDa - v nedeljo, 1. julija, so v Kozjanskem parku priče-
li s privim od štirih mednarodnih glasbenih seminarjev v okvi-
ru glasbenega poletja na gradu Podsreda, ki ga izvajajo že od 
leta 1995. Prvi seminar je bil seminar za trobento pod vod-
stvom profesorja Stanka Arnolda. Seminar se je zaključil v če-
trtek, 5. julija, s koncertom slušateljev seminarja na gradu 
Podsreda. v nedeljo, 8. julija, pa se je z uvodnim koncertom 
profesorjev pričel seminar za prečno flavto, ki ga vodita Liza 
Hawlina Prešiček in Milena Lipovšek. Tudi ta seminar bodo v 
nedeljo, 15. julija, ob 18. uri na gradu Podsreda zaključili s 
koncertom slušateljev seminarja. vstop je prost.

Glasbeno	poletje	že	poteka

LESKOvEC PRi KRŠKEM - v četrtek, 28. junija, smo imeli v var-
stveno delovnem centru Krško - Leskovec že tradicionalno 3. 
srečanje s policijo. S policistom policijske postaje Krško D. Pir-
cem smo v obliki delavnice obnovili znanje o vedenju na cesti, 
predvsem o pravilih, ki veljajo za pešce in kolesarje ter o ravna-
nju v primeru, če nas ustavi policija in želi ugotoviti našo iden-
titeto. Ogledali smo si in preizkusili pripomočke, ki jih ima po-
licist kot del opreme, ko opravlja svoje delo (uniforma, lisice, 
lopar, luč, test alkoholiziranosti,…). Posebno doživetje za naj-
bolj pogumne pa je bila kratka vožnja z »marico« v zadnjem 
delu avtomobila. Ugotovili smo, da je vožnja zelo neprijetna. 
Zaradi trdih sedežev in teme v avtomobilu smo si želeli čimprej 
»na svobodo«.  N. R.

Srečanje	s	policijo

RaKOvEC – Tudi tamkajšnji gasilci so obeležili 80 let, odkar 
so se vaščani Rakovca in Jereslavca odločili, da je ob poža-
rih potrebna organizirana pomoč. Ustanovni občni zbor je 
20 članov izvedlo januarja 1927 s pomočjo takratnega župa-
na Občine Kapele Franca Radanoviča.

Pred drugo svetovno vojno so bili dobro organizirani, delo-
vala je tudi dramska skupina, ki je še leta 1950 uprizorila 
igro “Matiček se ženi” in tako pomagala zbirati sredstva za 
gasilski dom, ki je zrasel ob 30. obletnici društva 1957 leta. 
Ponoven zagon društva so dosegli mladi leta 1973. 
Dobrodošlico je izrekel predsednik PgD Vinko Cvetkovič, 
med gosti sta bila predstavnik gasilske zveze (gZ) Slovenije 
Alojz Tirgošek in predsednik PgD Kapele in poveljnika gZ 
Brežice Franc Urek, predstavniki okoliških PgD-jev, RCO in 
pobrateni gasilci iz Marije gorice s Hrvaške. Svečanost ob 
visokem jubileju je vodila tajnica društva Maja Novoselc. 
Ob praznovanju so podelili društvena priznanja, priznaja gZ 
Brežice je prejelo 10 gasilk in gasilcev, gZ Slovenije je po-
delila 9 priznanj ter odlikovanje za posebne zasluge povelj-
niku društva Jožetu Volčanjku.

S. V.

80.	jubilej	tudi	za	Rakovčane

Upravni odbor PGD Rakovec

Dovoljenji	pravnomočni
KRŠKO – iz Upravne enote Krško so sporočili, da sta v me-
secu juniju postali pravnomočni dve gradbeni dovoljenji, in 
sicer za izgradnjo kanalizacije Krško in za nadomestno gra-
dnjo poslovnega objekta na Raki. 

TRŽiŠČE - v ponedeljek, 25. junija, je v organizaciji Turistič-
nega društva Tržišče in Društva vinogradnikov Malkovec pote-
kal drugi cvičkov pohod. Pohodnikov, ki so svojo pot začeli v 
Tržišču, je bilo približno 140, med potjo pa so se jim pridruži-
li še novi ljubitelji hoje. istočasno kot pohodniki pa sta na dol-
go pot do gadove Peči do novega kralja cvička krenila tekača 
Jože Jere in Jože Plahuta. v Tržišču je župnik Marko Ja-
pelj blagoslovil križ ter pohodnikom zaželel srečno pot. Mar-

jan Pirc, lanskoletni kralj cvička, je tudi letos pohodnikom 
skupaj s sovaščani pripravil domače dobrote in rujno kapljico 
v njegovi domači Kaplji vasi. Pot jih je nato vodila na Skrov-
nik, kjer so jim domačini prikazali pravi zgodovinski pregled 
življenja v tej vasi, pika na i pa je bila razstava starih listin, 
slik in predmetov. Domačini Skrovnika so na pobudo Janežiče-
ve mame obnovili vaški studenec, ki ga je blagoslovil župnik. 
Kljub temu, da je pohod dobil ime po priljubljeni dolenjski ka-
pljici, pa so vsi pohodniki radi poskusili vodo iz studenca. Za 
osvežitev je na Petelinjeku poskrbela družina Hočevar, v Pavli 
vasi je udeležence pohoda  pričakala družina Suhadolčan, ki 
je pripravila okrepčilo, poleg tega so si pohodniki lahko ogle-
dali še na novo postavljeno znamenje križa, ki ga je skupaj s 
sovaščani, v zahvalo po težko dobljeni bitki z boleznijo, posta-
vil Milan Suhadolčan. Drugi cvičkov pohod je bil sklenjen pri 
Škoporčevem hramu v Pavli vasi. Na koncu so pohodniki dobi-
li še topel obrok, ki so ga pripravili v gostilni Jelen Malus, ter 
poskusili Škoporčev cviček.

Saša Kralj

KaPELE – Tamkajšnji godbeniki so zadnjo junijsko soboto pri-
pravili že 5. maraton godb, ki so ga tokrat popestrili z nogome-
tno tekmo med politiki in muzikanti. Zmago so slavili politiki, 
med katerima sta za žogo letala tako brežiški župan Ivan Molan 
kot minister Andrej Vizjak. Za pisano razpoloženje so skrbeli 

ansambel Franca Ocvirka, Zdravice s sosednje Hrvaške, kvintet 
Jožeta Balažica in Jožica Kališnik. 
Na maratonu godb pa so pod z obiskovalci nabitim šotorom dol-
go v noč igrali Štajerska godba iz Maribora, Rudarska godba iz 
Hrastnika, Pihalni orkester Zarja iz Šoštanja, Pihalni orkester 
Tržič in v vlogi gostiteljev Pihalni orkester Kapele. Obiskovalci 
so pete brusili ob zabavi ansambla gregorji. 

S.V.

Maraton	pihalnih	godb

Domači godbeniki

Drugi	cvičkov	pohod

Udeleženci cvičkovega pohoda

Popravek
v članku »Kdo gre z nami« na »Postajo« v prejšnji številki Po-
savskega obzornika je prišlo do neljube pomote. Knjižici Anti-
ce Marijanac »Kdo gre z nami« je ljubke ilustracije prispevala 
Zinka Žnideršič in ne Merica Žnideršič; avtorici ilustracij Zin-
ki Žnideršič se avtorica članka iskreno opravičujem.

N.J.S. 

BREŽiCE – v MC Brežice se je 6. julija s svojo prvo razsta-
vo, naslovljeno Umetnost služi življenju, predstavil mladi 
fotograf Lucijan Kranjc. 19 fotografij, različnih dimenzij in 
v različnih tehnikah, priča o Lucijanovem izrednem tehnič-
nem čutu in smislu za podrobnosti. Razstavljene fotografi-
je so dokaz o interesu mladega človeka in raziskovanju vseh 
možnih fotografskih tehnik: portret, indie, still life, arhi-
tekturna fotografija, abstraktna in nadrealna fotografija. 
Lucijan Kranjc je rojen 1991 in bo jeseni v 3. letniku gim-
nazije Brežice. S fotografijo se ukvarja šele leto in pol, po-
leg tega pa ga lahko vidite na vseh večjih brežiških prire-
ditvah, ukvarja pa se še z bordanjem, web dizajnom, je 
pevec skupine Big Bend gimnazije Brežice, aktivno sodelu-
je pri dejavnostih Društva študentov Brežice in je član mla-
dih aktivistov Mladinskega centra Brežice. 

Prva	Lucijanova	razstava

V TERMAH TUDI GUSARSKI STOLP - Na poletni Termalni 
rivieri v Termah Čatež se ponašajo z adrenalinsko 
novostjo – desetmetrskim gusarskim stolpom. V eni 
uri lahko novo atrakcijo preizkusi kar 300 oseb, saj 
v prostem padu, ki traja od 90 sekund do 2 minuti, 
uživa 12 oseb hkrati (hitrost spusta je 3,5 do 5 m/s). 
V Termah Čatež so sicer tudi v lanskem letu ponudili 
številne novosti na poletni Termalni rivieri, ki jih 
obiskovalci z navdušenjem preizkušajo. Najmlajše 
gotovo še vedno najbolj privlači gusarski otok, pa tudi 
450-metrska počasna reka. 

KRŠKO - Moto klub s Senovega, ki so ga ljubitelji dvokolesnih je-
klenih konjičkov ustanovili pred dvema letoma, si je nadel ime 
Peklene ose. Poleg posameznih in skupnih panoramskih voženj 
so si motoristi zastavili tudi nekaj delovnih aktivnosti, med ka-
tere spadajo organizirana potovanja ter najrazličnejša druženja 
pod njihovim zaščitnim znakom. Eno izmed takih se je dogajalo 
zadnji junijski dan na hipodromu Brege, prireditev pa so poime-
novali 1st. bikers meeting, Zbralo se približno 500 motoristov iz 
52 klubov, ki so se pripeljali tudi iz tujine, obiskovalcev na sho-
du pa je bilo po oceni organizatorjev še enkrat več. Na progra-
mu so bile motoristične igre, predstavili so se rabljeni motor-
ji, manjkala pa ni niti stojnica z najrazličnejšimi motorističnimi 
dodatki. Poskrbljeno je bilo za pijačo in jedačo, zabave željnim 
so ubirale rock ritme glasbene skupine Rock band XXX, Resonan-
ca ter domačini iz Podbočja Snowblind. Zanimiva točka pa je bil 
tudi nepogrešljivi striptiz.  M. K. M. 

Motoristične	Peklene	ose

KRŠKO - Nastanek The fool cool orchestra sega v leto 2000. 
Še vedno ga vodi Izidor Leitinger, ki je bil tudi pobudnik za 
ustanovitev. Takratni študentje, mladi talentirani glasbeniki, 
so združili svoje ustvarjalne niti in jih med sabo povezali v or-
kester. v njihovih vrstah srečamo tudi Posavce, kot so Janez 
Gabrič, Aleš Suša, Lovro Ravbar, Matej Hotko in Rok Lopatič. 
Prvi julijski večer so gostovali v krškem Kulturnem domu in v 
svojem glasbenem repertoarju izvedli bogato paleto ritmov, ki 
sta jih nadgradila še solista kitarist Vlatko Stefanovski in vir-
tuoz na harmoniki Simone Zanchini. 

M. K. M. 

The	fool	cool	orchestra	
navdušil
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Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
V bistvu sem zelo naivna. Verjamem, 
da so ljudje večinoma dobri in pošte-
ni... in  da jim lahko zaupam. »Pa 
kje si ti gor rastla«, me sprašujejo 
kolegi, ko naletijo na mojo dobrosrč-
no noto. 

Verjamem tudi, da so naši zdravniki 
dobri. Strokovno usposobljeni in od-
govorni. Verjetno to drži za mnoge 
izmed njih, žal pa ne za vse... Ko je 
moj mož Blaž, takratni fant, dal Hipokratovo prisego, sem 
bila zraven. Bila sem resnično ganjena. Zdravniki res izpol-
njujejo poslanstvo. Pomagajo bolnim. So sočutni, prijazni 
spremljevalci naših tegob. Vedo, kaj reči, kako ravnati in 
predvsem nas vedno znajo potolažiti. Ko sedimo s kupom 
izvidov in poslušamo tuje izraze za naše težave, rečejo, da 
bo vse v redu. Da bo vse v redu!! In takrat vemo, da smo v 
dobrih rokah.

Najbolj me je prizemljilo dejstvo, da vsi zdravniki res niso ne 
vem kako prijazni. Pa mi je čisto vseeno, če imajo polno am-
bulanto, če so ponoči dežurali, ali pa če jim je žena rekla, da 
tako več ne gre. Ko pridem k zdravniku, si želim človeškega 
odnosa. Pika. Pa ne planite zdaj zdravniki po meni, da je bolj 
pomembno, da te pregledajo strokovno korektno in da je nji-
hov odnos do mene odvisen od mojega odnosa do njih. Ja, se-
veda. To je dejstvo. In povsem logično je, da bodo zdravni-
ki svoje delo opravili korektno. O tem niti ne bi debatirala. 
Rada pa bi, da me obravnavajo tako, kot si zaslužim.

Zadnjič sem šla na neko preiskavo,  bilo me je strah in ve-
sela sem bila, da je šel Blaž z menoj. V ambulanti sem mu 
razlagala, kako nenavadno je, da ti zdravnik, ki ga vidiš pr-
vič, nikoli ne da roke. Da bi se predstavila. Tako, po člove-
ško. Ker ne utegnejo vsem stiskat roke. Saj je mogoče to res 
trapasto, če prideš kirurgu, da ti da tri šive. 

Če pa greš na pregled, ki je zate izjemnega pomena, bi se 
mi to zdelo lepo. In prav. Zdravnik naju je sprejel po zdrav-
niško. Bil je hladen in navajal nama je kup znanstvenih dej-
stev in podatkov, da se mi je kmalu začelo vrteti od vseh 
možnih tveganj. Ko sva izrazila najino mnenje o neki prei-
skavi, naju je pobil s tehtnimi, odločnimi argumenti. Nisem 
mogla zadržati joka. Uničil naju je s sterilno, znanstveno 
razlago vseh možnih zapletov. Čeprav je le opravljal svoje 
delo. Ni pa upošteval najpomembnejšega vidika  med paci-
entom in zdravnikom. Človeškega. Čustvenega.  Nismo vsi 
enaki. Ne razmišljamo vsi le skozi matematično dokazljive 
funkcije. Nekateri zaupamo svojemu notranjemu občutku, 
nekateri smo prepričani, da  je naše čustveno ravnovesje 
največjega pomena pri zdravljenju. Zdravnik, pri katerem 
sva bila, mi ga je dodobra porušil... Prepričana sem, da v 
dobri veri, da nama je povedal tisto, kar je nujno, kar mo-
rava res vedeti... 

Zdravniki morajo pomagati bolnikom. Jim nuditi pomoč, 
lajšati bolečine, razumeti, kaj se z njimi dogaja. In me ne 
briga nič drugega. Tudi če je na urgenci dvesto bolnikov in 
so vse ambulante polne. Zdravnik ne more pustiti bolnika, 
da umre sredi nabite čakalnice. Tako, da ga vsi gledajo. Pa 
čeprav ima bolezen v zadnjem stadiju. Vsi si zaslužimo do-
stojanstveno smrt. Vsi.

Vem, da idealiziram. Vem, da imajo zdravniki res veliko 
dela, da primanjkuje medicinskih sester, ki so slabo pla-
čane, vem, da znajo biti tudi bolniki težki, obremenjujoči, 
prepričani, da je njihova tegoba najhujša. Pa je, veste! Vsa-
ka težava, ki jo imamo, je za nas najhujša možna. Pa čeprav 
gre za ruvanje zoba. To je takrat naša največja rana. In to 
bi morali vedeti tudi zdravniki.

Idealizem in naivnost gor ali dol. Biti zdravnik je poslan-
stvo! Pomagati bolnim je čudežno opravilo. Ki včasih za 
uspešno zdravljenje potrebuje le ujeti pogled, ko pridemo 
v ambulanto, nasmeh in občutek, da smo v dobrih rokah. 
Samo to.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

v zvezi z gradnjo kanali-
zacije v Žadovinku je zbor 
krajanov po pestri razpra-
vi sprejel sklep, da se bo v 
okviru del, vezanih na ka-
nalizacijo, poskušalo urediti 
tudi plinifikacijo, za katero 
je zainteresirana približno 
tretjina krajanov, in vodo-
vod. Po zagotovilih občinske 
uprave bo primarni izkop za 
kanalizacijo potekal po sre-
dini ceste, naredili bodo 
tudi sekundarne vode, hi-
šne priključke pa bodo ure-
dili krajani sami. Ko bo vsa 
predvidena infrastruktura 
urejena, bodo cesto v celo-
ti znižali in sanirali z novo 
utrditvijo in asfaltom. Dela 
pri gradnji kanalizacije naj 
bi se zaključila naslednje 
leto.

O tematiki ceste na Krško 
- Brežice oziroma obvozni-
ce Žadovinek so krajani že 
razpravljali na prvem zboru 
krajanov. Podali so zahteve 
na svet KS Leskovec, ki je na 
tej podlagi sprejel sklep in 
ga posredoval občinskemu 
svetu, ko je le-ta sprejemal 
smernice za cestno poveza-
vo Krško – Brežice, vendar 
ga pri tem ni upošteval. Žu-
pan Franc Bogovič je kraja-
nom zagotovil, da bo celo-

V	Žadovinku	povzdignili	glas
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na pobudo vaškega odbora Žadovinek je Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem v 
gasilskem domu Leskovec sklicala zbor krajanov naselja Žadovinek. Razpravljali so o problematičnih točkah, 
ki žulijo krajane Žadovinka: o kanalizaciji, cestni povezavi od Krškega do Brežic oz. obvoznici Žadovinek, o 
gradnji vrtnega centra in o mejah krajevne skupnosti. Zbora se je poleg vodstva KS Leskovec z Bojanom Peta-
nom na čelu udeležil tudi župan Občine Krško Franc Bogovič z nekaterimi sodelavci.

tna trasa cestne povezave 
od Krškega do Brežic zaklju-
čena leta 2010, do takrat 
bodo našli tudi ustrezne re-
šitve za Žadovinek, Brege 
in tudi za obrtno cono MDB, 

trenutno pa je še vse odpr-
to. Zbor krajanov je tako 
sklenil, da se bodo po prido-
bljenih variantnih rešitvah 
pričela nadaljnja usklajeva-
nja glede cestne povezave 
in obvoznice cestnega kra-
ka – obvoznice Žadovinek na 
relaciji Krško – Brežice.

Krajane Žadovinka je raz-
burila tudi gradnja vrtnega 
centra Rotar, na katero po 
besedah predsednika sveta 
KS Leskovec Bojana Peta-

na niso imeli nobenega vpli-
va. Krajani so z nezadovolj-
ni tudi zaradi zapore ceste, 
ki je s strani investitorja po-
trebna pri gradnji vrtne-
ga centra. Dostop do nase-

lja ter izhod iz Žadovinka 
je zato zelo otežen. Z žu-
panom so se dogovorili, da 
bo poskušal z lastnikom vr-
tnega centra Rotar urediti 
izgradnjo škarpe na igrišču 
v Žadovinku, občinske služ-
be pa bodo strokovne pod-
lage, vezane na vrtni center 
Rotar, posredovale krajevni 
skupnosti Leskovec.

PiŠECE - v minulem petkovem popoldnevu so krajevni praznik 
obeležili Pišečani, ki so jim v bogatem kulturnem programu v cen-
tru naselja pri spomeniku padlim zapeli ženski pevski zbor, ljud-
ski pevci in Oktet Orlica ter zaigrala domača godba, v program pa 
prispevali tudi šolarji. Navzoče je pozdravil predsednik KS Peter 
Skrivalnik in novi predsednik območnega združenja borcev NOB 
Roman Zakšek. Župan Ivan Molan je v telegramu opravičil svojo 
odsotnost in zaželel vse dobro. Predstavnik borcev Franc Černelč 

je z učenkama položil venec k spomeniku, s katerim obeležuje-
jo spomin na skupno borbo kozjanskih in hrvatskih partizanov fe-
bruarja 1943, padlo Srečevo četo kozjanskega bataljona in kmeč-
ki punt 1573. 
Priznanje krajevne skupnosti je prejel presenečeni Ivan Šeler, ki 
mu domačini priznavajo udejstvovanje v svetu KS in društvenem 
življenju kraja. v sklopu praznovanja so izvedli številne športne 
aktivnosti, na dan praznovanja pa so se predstavili tudi gasilci s 
svojo opremo.  S.V. 

Krajevni	praznik	v	Pišecah

Polaganje venca k spomeniku

BREŽiCE - Dijaki ekonomske gimnazije gimnazije Brežice 
so v minulem šolskem letu prvič sodelovali v mednarodnem 
projektu Mladina, šola in gospodarstvo v dialogu, ki ga je or-
ganiziral inštitut iZOP iz aachna, financirala pa Deutsch Bank 
Stiftung iz Frankfurta na Majni. Z nemško partnersko šolo, 
ekonomsko gimnazijo Heimschule Lender Sasbach, so razi-
skovali vinogradništvo. Bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš so 
primerjali z vinorodnim okolišem Ortenau, ki leži v zvezni 
državi Baden Württemberg, z gospodarskega, geografskega, 
zgodovinskega, sociološkega in biološkega vidika.
Dijakinje Valentina Baznik, Ana Milekić, Janja Petan in Da-
mjana Žmavc so primerjale zgodovino vinske trte našega po-
dročja z okolišem Ortenau v Nemčiji, Sanja Berend, Katja 
Malus in Luka Žigante pa so raziskovali uporabo fitofarma-
cevtskih sredstev v vinogradništvu. Mentorica in koordinato-
rica projekta je bila prof. Irena Papac.  P. P.

Primerjali	naše	in	nemško	
vinogradništvo

Krajevna skupnost Blanca, 
ki šteje okoli 1000 ljudi, leži 
v sevniški občini in je zna-
na kot rodovitno območje z 
jabolki. Kljub temu, da se 

število prebivalcev ne po-
večuje, imajo krajani vizijo 
razvoja in veliko željo, da bi 

se po dvajsetih letih na Blan-
ci spet zidala kakšna hiša. 
Kljub temu, da vodstvu kra-
jevne skupnosti in občine ob 
gradnji hidroelektrarne ni 
uspelo izpogajati tudi tako 

Praznik	KS	Blanca
BLANCA –  V krajevni skupnosti Blanca so tudi letos obele-
žili svoj krajevni praznik s proslavo, koncertom Blanških 
vinogradnikov in gasilsko veselico. 

željeno infrastrukturno ure-
ditev Brezovega in Blance, se 
veselijo bodočega mostu, ki 
bo odigral pomembno vlogo 
v povezovanju levega brega 
Save z desnim. Po besedah 
Slavka Peklarja, predsedni-
ka krajevne skupnosti, se le-
tos obeta izgradnja čistilne 
naprave na Brezovem, izde-
lava projekta za naselje Bre-
zovo, 1200 metrov ceste do 
Osredka, 800 metrov ceste 
na Handiji ter ureditev javne 
razsvetljave na Blanci. 

Ob krajevnem prazniku, ki 
je 10. julija (spomin na par-
tizanski napad na žandar-
marijski štab, ki je zasedal 
v tamkajšnji šoli), je kraja-
nom čestitala tudi podžupa-
nja Breda Drenek Sotošek, 
s kulturnim programom pa 
so krajevno proslavo oboga-
tili blanški osnovnošolci, har-

monikarji in ljudski pevci. Po 
samostojnem koncertu Blan-
ških vinogradnikov so se kra-
jani zabavali na gasilski ve-
selici.

Tanja Grabrijan

Predsednik KS Blanca 
Slavko Peklar

Petan je izpostavil tudi pro-
blem mej KS Leskovec, saj 
se meje Krškega nenehno in 
vedno bolj zajedajo v obmo-
čje krajevnih meja Leskov-
ca. Tako je del Žadovinka že 
v Krškem, zato so občinske 
službe zaprosili, da pregle-
dajo te stvari ter ugotovi-
jo dejanske meje krajevnih 
skupnosti.

Krajan Žadovinka je med 
drugim predlagal, naj se s 
sredstvi, ki jih občina prej-
me iz naslova sobivanja z 
NEK, uredijo priključki za 
kanalizacijo do vsake posa-
mezne hiše. Bogovič je ob-
razložil, da če bi se vseh 5,5 
mio evrov letno iz tega na-
slova razdelilo kot individu-
alna renta, bi na posame-
znika prišlo cca. 167 evrov, 
kar pa je premalo za pre-
dlagano ureditev. Krajani so 
opozorili tudi na problem iz-
liva gnojnice iz farme ihan 
na Pristavi, na kar opozarja-
jo tudi v sosednjih krajevnih 
skupnostih. 

P. Pavlovič

Boštjan Povše s harmonikarji

Za krajane Žadovinka sporna gradnja vrtnega centra
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Predstavitev	
Programa	
razvoja	
podeželja	
Regionalna razvojna 
agencija Posavje in 
Kmet i j sko-gozdarska 
zbornica Slovenije, 
Območna enota Brežice, 
bosta v torek, 17. julija, 
s pričetkom ob 9.30 uri v 
mali dvorani Kulturnega 
doma Krško organizirala 
predstavitev Programa 
razvoja podeželja za 
obdobje 2007-2013, to je 
ukrepov, ki bodo predmet 
sofinanciranja s strani 
države in Evropskega 
kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Na 
dogodek vabljeni nosilci 
kmetijskih gospodarstev, 
predstavniki občinskih 
uprav, zadrug in živilsko-
predelovalnih podjetij ter 
drugi nosilci kmetijskih in 
podjetniških dejavnosti 
na podeželju.

KRŠKa vaS - Podjetje ino Brežice iz Krške vasi je zadnji ju-
nijski petek predstavilo osrednji proizvodni program z ino-
vacijskimi konstrukcijskimi rešitvami, v katerih prednjačijo 
z mulčerji in razsipalniki. Predstavitev novosti s strani ra-
zvojnega kadra podjetja je bila namenjena poslovnim par-

tnerjem in kupcem iz širše Evrope, vse nekdanje skupne 
države, do Rusije in Moldavije. Direktor Branko Kos je po-
vedal, da imajo v programu 250 mulčerjev in inovacije za-
ščitene s petimi patenti, v zadnjem času so za inovacije do-
bili dve veliki zlati medalji v Novem Sadu in Nemčiji. 
Po predstavitvi na sedežu podjetja so izvedli še praktičen 
prikaz na kmetijskih površinah domačije Jarkovič v gadovi 
peči, kjer je goste zabavala Natalija Verboten. 

S. V.

Demo	Ino	2007

Odprli	vpadnika	in	odvzeli	
vzorce	za	analizo

Dela na vpadnikih so bila 
dvodnevna, v petek so po-
tekala pripravljalna dela z 
odkopom vpadnikov, v so-
boto 30. 6. 2007 pa odpr-

tje obeh vpadnikov, odvzem 
vzorcev sedimentov in zraka 
ter vzorcev vode iz vpadni-
kov in iz opazovalnih vrtin 
ter vodotokov v okolici. Po 
odvzemih so izvedli še zapr-
tje vhodov v oba vpadnika. 
Na prvem vpadniku so prišle 
strokovne ekipe do vode na 
118 m, na drugem vpadniku 
je bila voda na 90 m. 
v rova so v spremstvu ekipe 
jamskih reševalcev Rudni-
ka Trbovlje - Hrastnik lahko 
vstopili tudi predstavniki lo-
kalne javnosti, skozi cel dan 
se jih je zvrstilo okoli 30, ti 
so lahko ves čas spremlja-
li aktivnosti na zaslonu pred 
vpadnikoma, vseskozi so bili 
prisotni tudi predstavniki lo-
kalnega partnerstva in člani 
njegovega pododbora Deč-
no selo. 

In kaj so prva dognanja? 
Prve terenske meritve niso 
pokazale prisotnosti radio-
aktivnega ali kakega druge-
ga sevanja, tudi prisotnosti 
strupov ne. vodja kemijske-

ga dela Ekološkega laborato-
rija z mobilno enoto inštituta 
Jožef Stefan Dušan Žigon je 
na novinarski konferenci po-
jasnil, da sta bila oba odpr-

ta vpadnika pred vstopom in-
tervencijskih ekip analizirana. 
Priročni terenski inštrumenti 
so pokazali, da je sama vseb-

nost nevarnih snovi v zraku in 
pa v vodi v jami v nizkih kon-
centracijah pod mejo detekci-
je, torej niso bile zabeležene 
prisotnosti kemijskih bojnih 
strupov, nevarnih hlapnih ke-
mikalij ali drugih industrijskih 
kemikalij in snovi, ki bi lahko 
ogrožale zdravje. Kolegi Zavo-
da za varstvo pri delu Ljublja-
na so opravili radiološke me-
ritve notranjosti vpadnikov in 
niso zaznali sevanj.

LP zadovoljno, kaj pa lju-
dje?
vO Lokalnega partnerstva 
Brežice je 5.7. 2007 na 6. re-
dni seji podal oceno izvedbe 
omenjenega projekta, pred-
sednik Stane Preskar meni, 
da je partnerstvo v okviru 
katerega deluje Odbor Deč-
no selo z odvzemom vzorcev 
izpolnilo pričakovanja kraja-
nov po odpiranju vpadnikov 
zaradi suma, da so bil konec 
80-tih let vanje odloženi ne-
varni odpadki. vesel je, do-
brega odziva krajanov, ki so 
spremljali dela in odvzeme 
vzorcev, razočaran pa nad 
v preteklosti glasnimi pripa-
dniki civilne iniciative, ki jih 
ni bilo, razen tistih, ki so se 
vključili v delovanja podod-
bora Dečno selo.
Stroške odprtja rudnika Deč-

no selo ocenjujejo na okoli 
20.000 evrov. 

več si oglejte na spletni stra-
ni www.lokalnopartnerstvo.
si in v KS globoko in Šentle-
nart, kjer si lahko ogledate 
tudi potek odpiranja vpadni-
kov v rova Dečno selo. 

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Lokalno partnerstvo Brežice je z Odborom Dečno selo 
30. junija izvedlo projekt odpiranje vpadnikov v raz-
iskovalna rova Dečno selo. In sicer z namenom, da bi 
odvzeli vzorce zraka, vode in sedimentov in tako enkrat za vselej odgovo-
rili na govorice, da so v rudniku odloženi radioaktivni ali drugi nevarni od-
padki. Prve analize so te sume ovrgle, rezultate laboratorijskih preiskav 
bomo javnosti predstavili septembra. 

Lisca Sevnica je delniška 
družba s sedežem v Sevnici, 
kjer je zaposlenih 350 lju-
di, v hčerinskih podjetjih pa 
še 200. Največji proizvodni 
obrat je v Srbiji, v Babušni-
ci, manjša dva sta v Turčiji 
in na Kitajskem. Načrtuje-

jo nove zaposlitve predvsem 
na področju trženja in raz-
voja. v teku so tudi dogovori 
o priključitvi k Posavski šti-

pendijski shemi. Dosežene 
rezultate za preteklo kole-
darsko leto in za prvo polo-
vico leta 2007 je na tiskovni 
konferenci predstavil gene-
ralni direktor podjetja Li-
sca, d. d., Goran Kodelja; 
o novostih v kolekciji jesen-
zima 2007 in o najbolj pre-
poznavnih linijah ter blagov-

Otvoritev	prenovljene	
prodajalne	Lisca	v	Sevnici
SEVNICA – V četrtek, 5. julija, je svoja vrata na 200 kvadratnim metrih povr-
šine odprla prenovljena prodajalna Lisca v Sevnici. Lisca, d.d., Modna oblači-
la Sevnica je znana po izdelavi kakovostnega spodnjega perila, kopalk, bluz 
in spalnega programa. Otvoritve se  je udeležila tudi Tadeja Ternar, Miss Slo-
venije 2007, ki je ta laskavi naslov osvojila 23. junija letos, kjer se  je 12 fi-
nalistk v posebnem izhodu predstavilo tudi v kopalkah Lisce Sevnice. Po 
otvoritvi je sledila tiskovna konferenca v prostorih podjetja.

nih znamkah je spregovorila 
direktorica razvoja Dragica 
Gantar. Poslovanje družbe 
Lisca je v prvi polovici leto-
šnjega leta prineslo zelo do-
bre finančne rezultate - čisti 
dobiček v prvih petih mese-
cih leta 2007 je štirikrat viš-

ji kot v enakem obdobju lani 
in znaša 1.041.000 EUR. Pro-
daja se je v Sloveniji v prvih 
šestih mesecih letošnjega 

leta (v primerjavi z enakim 
obdobjem lani) povečala za 
28 odstotkov, vrednost pro-
daje je znašala 2,8 milijona 
EUR.  Lisca s svojimi modni-
mi izdelki, ki so namenjeni 
predvsem drzni, samozave-
stni ženski, ki želi izžareva-
ti svojo ženskost, ki želi biti 
elegantna in modna, nasto-

pa v več kot 15-ih državah 
sveta. Najmočnejši trg je 
na Hrvaškem, v Nemčiji in v 
Sloveniji, prodrla pa je celo 
v izrael. Lisca, d.d., se želi 
tudi v prihodnosti ukvarjati 
z razvojem lastnih blagovnih 
znamk, kar je doslej pred-
stavljalo 87-odstotni delež 
prodaje, a do leta 2010 naj 
bi Lisca z lastnimi blagovni-
mi znamkami realizirala že 
celotno prodajo. Priznano in 
v svetu uveljavljeno podje-
tje si prizadeva tudi posodo-
biti in razširiti lastno in fran-
šizno maloprodajno mrežo 
– tako naj bi bilo do konca 
leta 2007 na novo odprtih in 
celostno preurejenih okoli 
20 prodajnih mest (doma in 
v tujini), od katerih je pre-
novljena prodajalna v Sev-
nici največja, saj je na 200 
kvadratnih metrih predsta-
vljena najširša ponudba Li-
scinih izdelkov. v mesecu 
septembru naj bi »luč sve-
ta« zagledala še nova brez-
plačne revija Lifestyle, ki bo 
izhajala dvakrat letno in bo 
poleg modnih trendov, foto-
grafij in zanimivosti ponudi-
la tudi kakšen koristen na-
svet. Ne smemo pa pozabiti 
na še en zaščitni znak Lisce – 
na lepa dekleta! Novoizbrani 
Miss Slovenije 2007, 19-letni 
Prekmurčanki Tadeji Ternar 
bo pripravila potovalni kov-
ček za svetovni izbor na Ki-
tajskem in hkrati skrbela za 
njeno podobo vse leto nje-
nega mandata. Blagovno 
znamko Cheek by Lisca bo v 
prihajajoči sezoni predsta-
vljala simpatična in igriva 
Sanja Grohar, letošnja Miss 
Universe Tjaša Kokalj pa bo 
krasila brošuro Liscinih bluz 
in tunik za jesen-zima 2007.

Smilja Radi, 
foto: Maja Grabrijan

Predstavnica za stike z javnostjo, Miss Slovenije 
Tadeja Ternar, generalni direktor Goran Kodelja in 
direktorica razvoja Dragica Gantar.

Iz nove prodajalne

vELiKa vaS - Podjetje Willy 
Stadler je praznovalo 10-le-
tnico delovanja v Sloveniji. 
Podjetje, ki se ukvarja s proi-

zvodnjo jeklenih konstrukcij, 
denimo opažev za tunele, na-
prav za sortiranje in recikli-
ranje komunalnih odpadkov 
in podobno, ima v slovenski 
podružnici podjetja 33 zapo-
slenih, zaradi velikega števi-
la naročil pa še 15 sposojenih 
delavcev. Leta 1997 so zače-
li delovati v skromnih pro-
storskih razmerah, od takrat 
pa v nekdanji gramoznici pri 
veliki vasi zgradili štiri proi-
zvodne hale. v slovensko po-
družnico podjetja, ki sicer iz-
haja iz južne Nemčije, kjer 

10	let	podjetja	Willy	Stadler

Willy Stadler ml.

deluje že od leta 1791, so v 
zadnjih desetih letih inve-
stirali tri milijone evrov, od 
tega polovico v stavbe  in ze-
mljišča, polovico pa v tehni-
ko. Direktor in lastnik podje-
tja Willy Stadler ml. je zelo 
zadovoljen z lokacijo in ra-
zvojem podjetja v Sloveniji, 
odprto pa pušča tudi možnost 
nadaljnje širitve in novih za-
poslitev. Stadler je zadovo-
ljen tudi s slovenskimi delav-
ci, ki jih je označil za pridne 
in fleksibilne, pa tudi s sode-
lovanjem s krško občino ozi-
roma županom Francem Bo-
govičem. Desetletnico so v 
podjetju proslavili z družab-
nim srečanjem zaposlenih. 

P. Pavlovič

vlada RS je na 129 redni seji 
sprejela Poslovni načrt Ru-
dnika Senovo v zapiranju, d. 
o. o. za leto 2007, v kate-
rem je za program zapiral-
nih del zagotovila sredstva 
v višini 2.576.903,60 evrov, 
manjkajoča sredstva v višini 
257.933,40 evrov pa bo zago-
tovil rudnik iz lastnih prihod-
kov. Predsednik nadzorne-
ga sveta družbe je po sklepu 
vlade  upravičen do sejnine 
v bruto znesku 390,00 evrov, 
člani nadzornega sveta pa 
300,00 evrov. Zapiralna dela 
v jami naj bi bila končana v 
letu 2007. Po likvidaciji druž-
be pa bosta ostala še dostop 
do črpališča pitne vode in  ja-
šek, ki naj bi služil kot skladi-
šče plina. aktivnosti ekološko 
prostorske sanacije površi-
ne bodo usmerjene v sanaci-
jo degradiranih območij, li-
kvidacijo opuščenih rudarskih 
objektov, izdelavo dveh vrtin 
za izvajanje monitoringa, od-
kup degradiranih zemljišč in 
izplačilo odškodnin za pov-
zročeno rudarsko škodo. v za-
četku leta 2007 je bilo v Ru-
dniku Senovo zaposlenih še 39 
delavcev. 

Sprejeli	poslovni	
načrt	Rudnika
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BREŽiCE – Združenje Delovnih invalidov Brežice je konec ju-
nija priredilo odprto tekmovanje v streljanju z zračno puško 
in osvojilo odlično prvo mesto med osmimi ekipami iz vzho-
dne Slovenije. 

Za vsako ekipo so tekmovali štirje strelci, med domačini pred-
sednik združenja Edvard Tršavec ter Suzana Vršič, Andrej 

Štefanič in Ivan Krošelj. Dru-
štva invalidov preko zveze in-
valid prirejajo različna špor-
tna tekmovanja vsak mesec, 
Brežičani pa se jih redno ude-
ležujejo. Športni duh je pre-
poznaven tudi v lani osvo-
jenem drugem mestu med 
petnajstimi ekipami na od-
prtem tekmovanju v pikadu v 
velenju, v avgustu pa se pri-
pravljajo na dve tekmovanji, 
v pikadu v vuzenici in ruskem 
kegljanju v Podveliki.  S.V. 

SEvNiCa – v ponedeljek, 2. julija, so se na igrišču pri Špor-
tnem domu Sevnica predstavili člani brežiških Sokolov z go-
sti z Danske. Po lanskoletnem gostovanju Sokolov iz Brežic 

na Danskem (v kraju Fraugde) so le-ti obisk letos vrnili in se 
predstavili s samostojnimi telovadnimi nastopi  ter za za-
ključek še skupaj z Brežičani na čudoviti športni predstavi v 
Sevnici. gledalci so uživali ob akrobatskih vragolijah breži-
ških in danskih gimnastičark ter gimnastičarjev, občudovali 
usklajenost gibov v ritmičnem plesu, zadrževali dih pri sko-
kih s ponjave in močno zaploskali ob prikazanem »breake 
dancu«. Danci so v svoj športni program uvrstili še zgodbo 
o speči deklici, ki sanja s plišastim medvedkom v objemu. 
Telovadci so s svojim bogatim in zanimivim programom na-
stopili še v nekaterih drugih slovenskih krajih. Brežiški So-
koli so skupaj z Danskimi kolegi navdušili tudi občinstvo na 
mariborskem Lentu in na Tartinijevem trgu v Piranu, kjer so 
gostovali v minulih dneh.

Smilja Radi, foto: Tanja Grabrijan 

Športni	spektakel	v	Sevnici

Med	invalidi	uspešni	športniki

SEvNiCa – v soboto, 7. julija, se je na igriščih osnovne šole v 
Sevnici odvijal prvi turnir Poletnih športnih vikendov 2007. So-
delovalo je devet ekip v malem nogometu, devet ekip v košarki, 
v odbojki na mivki pa 29 ekip (17 moških in 12 ženskih parov). 
Nogometni turnir so dobili Slabiči pred Steklarstvom Lekše in ŠD 
Žalost, košarkarskega Ecopab Dioniz pred Tržiščem in Brežica-
mi 2, v odbojki na mivki za ženske je zmagala ekipa ŠD Zrkov-

ci pred Maxx sportom in Đezvo, v odbojki na mivki za moške pa 
Rdeča kapica in 7 palčkov pred ekipama gocop in P & g. Orga-
nizatorji so sprva pričakovali večje število ekip, vendar so kljub 
temu izpeljali uspešen turnir, saj so bile sodelujoče ekipe zelo 
močne. Sledijo turnirji Reaktor v Brestanici (14. julija), Bomba 
v Krškem (21. julija), Švic v Brestanici (28. julija), nato pa še fi-
nalni turnir Zvezda ponovno v Brestanici (18. avgusta).

Začeli	so	se	Poletni	športni	
vikendi	2007

Prizor s turnirja v odbojki na mivki (foto: T. Grabrijan)

KRŠKO - Član Triatlon kluba Krško Bruno Glaser se je 24. juni-
ja v Švici udeležil kraljevske triatlonske discipline – ironmana. 
S 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja ter s 42 kilometri teka 
je opravil v času 10 ur in 28 minut, kar je med več kot 2000 
nastopajočimi pomenilo 310. mesto. Največji problem tako 

dolgih vzdržljivostnih 
tekmovanj je pravil-
na razporeditev moči 
ter pravilno prehra-
njevanje med samim 
tekmovanjem. Prav 
tako mu je predvsem 
v plavalnem delu pre-
cej preglavic povzro-
čala tudi izredna gne-
ča, zaradi katere je 
prejel precej (seve-
da nenamernih) udar-
cev. Kolesarski del je 
kljub izredno razgi-
bani trasi opravil so-

lidno in tako je o rezultatu, kot vedno, odločal tek. Preteči 
maraton je že samo po sebi dovolj velik problem, preteči ma-
raton po več kot uri plavanja ter petih urah kolesarjenja pa 
je popolnoma druga dimenzija. Bruno se je teka lotil nadvse 
pametno in ga prestal brez večjih težav ter maraton končal v 
času pod štirimi urami. glede na to, da je bila to njegova prva 
preizkušnja na tako dolgi dirki, je ta rezultat več kot zadovo-
ljil vsa pričakovanja.

Bruno	Glaser	opravil	z	
Ironmanom

KRaŠČE, KRŠKO – Ribiško državno prvenstvo s plovcem za 
mladince se je odvijalo na jezeru pri Kraščah na goričkem 
v času od zadnjega junija do prvega julija. Krška ekipa Ri-
biške družine Brestanica-Krško v zasedbi Dejan Petakovič, 

Vesna Alegro, Valter Alegro in Žan Levičar je delovala sku-
paj s članoma RD Črnomelj Tomažem Štefaničem in Manue-
lom Levajem ter si prilovila tretje mesto. Za napredovanje 
v državno reprezentanco pa se je poleg obeh Črnomeljča-
nov uvrstil Krčan Petakovič, ki si bo poskušal priboriti mesto 
za potovanje na svetovno prvenstvo na Češko. 

M. Kalčič M.

Mladi	ribiči	s	kolajno

Krški ribiči niso skrivali veselja nad tretjim mestom.

BREŽiCE – Brežiški strelci so nastopili na 17. državnem pr-
venstvu v streljanju z malokalibrsko pištolo na razdalji 25 
metrov. Mladinec Tadej Sečen je v disciplini hitrostrelna 
pištola osvojil drugo mesto, absolutno pa je bil šesti. Ka-
zalo mu je še bolje, saj so mu po treh serijah v hrbet pre-
senetljivo gledali celo vsi najboljši slovenski člani, v zadnji 
seriji pa je dosegel dve ničli in državni mladinski rekord 
zgrešil za vsega tri kroge. v disciplini  standardna maloka-
librska pištola je brežiška članska ekipa zasedla 5. mesto. 
Posamično je Matej Krajnčič zasedel visoko 6. mesto, Sreč-
ko Vidmar je bil 12., Robert Ferenčak pa 16. Mladinka Ga-
brijela Pešec v svoji starostni kategoriji  ni imela dostoj-
ne tekmice, v absolutni konkurenci pa je z zanjo skromnim 
dosežkom  487 krogov zasedla 7. mesto in tako ni ubranila 
brona s preteklega prvenstva.  

Dobri	dosežki	posavskih	
atletov
SEvNiCa, BREŽiCE – Posavski atleti so tekmovali na držav-
nem prvenstvu za mlajše člane in članice na Ptuju. Sevničan-
ka Maja Teraž je odlično tekla na 3000 m zapreke in z osebnim 
rekordom 11:26,49 osvojila 2. mesto, na 1500 m pa je osvoji-
la bronasto medaljo. Član aK Fit Brežice Rok Deržanič je zma-
gal v skoku v daljino z rezultatom 698 cm, v teku na 200 m pa 
je dosegel normo za evropsko prvenstvo z rezultatom 21,83. 
Medalje v metu kladiva sta osvojila Tomaž Bogovič (59,30 m) 
ter Lucija Križnik (55,84 m). Maja Petan je bila 2. na ovirah 
(14.22) ter v teku na 400 m ovire (1.02). Na državnem prven-
stvu za starejše mladince, ki je potekalo na Ravnah na Koro-
škem, pa je bila med atleti aK Sevnica najboljša Maja Teraž, 
ki je osvojila srebrno medaljo na 3000 m zapreke. izkazal se 
je tudi Miha Povšič, ki je na  5000 m osvojil 4. mesto in za več 
kot minuto izboljšal osebni rekord. 

Badminton	v	Pišecah
PiŠECE - v okviru prireditev ob krajevnem prazniku in 5. 
obletnici delovanja badminton kluba je 7. julija potekalo 
6. mednarodno odprto prvenstvo Pišec v badmintonu, ka-
terega se je udeležilo 25 igralcev in igralk iz 6 klubov. Med 
moškimi je zmagal Jure Kelher (BK Celje), ki je v finalu v 
napeti tekmi premagal Ivana Bambiča (BK Brežice). Tre-
tje mesto je osvojil domačin Tadej Škof (BK Pišece). Med 
ženskami je premoč pokazala domačinka Maja Sušin, ki je 
tako zaključila izvrstno sezono, v kateri se uvršča med pet 
najboljših igralk v svoji kategoriji v Sloveniji. Tekmovanje 
si je ogledalo veliko število gledalcev, rezultati igralcev in 
igralk BK Pišece pa kažejo, da je klub na pravi poti in da 
lahko v prihodnje pričakujejo odlične rezultate tudi v član-
ski kategoriji.

Grilc	potrdil	talent
KRŠKO - Član KK Olimp 2004 Krško Rok Grilc, ki letos tekmu-
je z licenco KK adria Mobil, se je v Polhovem gradcu udeležil 
državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu in v kategoriji sta-
rejših mladincev osvojil odlično 2. mesto.

Sečen	in	Peščeva	do	medalje

KRŠKO - Plavalci krškega Celulozarja so nastopili na med-
narodnem plavalnem tekmovanju za pokal veronika v Ka-
mniku, kjer so v konkurenci 350 tekmovalcev potrdili dvig 
forme pred državnimi prvenstvi. Leon Deržič, ki v letošnji 
sezoni napreduje z velikimi koraki, se je med mlajšimi deč-
ki zavihtel kar na 2. mesto v disciplini 50 m prosto, obenem 
pa je bil še 5. na 50 m hrbtno in 6. na 100 m hrbtno. 5. me-
sto je med starejšimi dečki osvojil tudi Haris Ameti na 100 
m hrbtno, s 6. mestom pa se lahko pohvalita Krešo Radu-
novič na 50 m hrbtno v absolutni konkurenci in Bine Bajc 
med ml. dečki na 100 m delfin. Krešo je bil tudi 7. na 100 m 
delfin. Okoli deseterice so se v svojih kategorijah uvrstili še  
Jernej Glas, Rudi Deržič in Nejc Zakšek. Dva krška plaval-
ca sta se udeležila tudi plavalnega maratona na Jarunu v Za-
grebu. Rok Kerin je v absolutni konkurenci med 71 tekmo-
valci zaostal le za rojakom Ojsterškom in osvojil 2. mesto, 
proge pa se je pogumno lotil tudi Jaka Kramaršič in tekmo-
vanje končal na 9. mestu, v kategoriji do 19 let pa osvojil 
izvrstno 2. mesto. 

Dobra	forma	plavalcev

Sokoli s svojimi akrobacijami navdušujejo na nastopih 
po Sloveniji.
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Ste z mislimi že pri poletju in razmišljate o letnem dopustu? O 
počitnicah na morju, v gorah ali toplicah? Morda načrtujete ve-
čji nakup? Bi radi izpolnili željo sebi ali drugim ali pa zgolj po-
trebujete nekaj gotovine?

Za vas smo pripravili posebno ponudbo NLB Osebnih kredi-
tov, ki so namenjeni prav vam in vašim užitkom.

Pot do NLB Osebnega kredita je hitra in enostavna. Za naše 
stranke, ki vsaj šest mesecev prejemate plačo ali pokojnino na 
NLB Osebni račun in poslujete z vsaj eno NLB Plačilno karti-
co, smo pripravili ponudbo NLB Osebnih kreditov brez zava-
rovanja. Če se oglasite v kateri koli NLB Poslovalnici, je lahko 
znesek do 4.172,93 EUR na vašem računu že isti dan. Za viš-
ji znesek pa se oglasite v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun. 
Prednost kredita brez zavarovanja ni le hitrost, temveč tudi pre-
prost postopek; zanj ne potrebujete dodatne dokumentacije, le 
ustrezne identifikacijske dokumente.

Vabimo vas, da si za več informacij ogledate naše spletne stra-
ni www.osebnikredit.si, kjer si lahko tudi izračunate kredit po 
svoji meri. Pri izbiri vam bodo z veseljem svetovali strokov-
njaki v vseh NLB Poslovalnicah in poslovalnicah NLB Sku-
pine. Za vse informacije o kreditih nas lahko tudi pokličete na 
brezplačno telefonsko številko 080 15 85.

Privoščite si nepozabne počitnice! Privoščite si enkratne naku-
pe! Privoščite si vse to z NLB Osebnim kreditom!

Vzemimo si čas za denar
Prišlo je poletje. To je čas, ko nas večina ugo-
tovi, da imamo več želja kot zmožnosti, da
jih uresničimo. To je tudi čas, ko lahko raz-
mislimo o tem, da je marsikatero željo mo-
goče uresničiti malce kasneje. S skrbnim
ravnanjem s svojimi sredstvi lahko to dose-
žemo brez velikih odrekanj.

V NLB ponujamo pestro izbiro varčevalnih in
naložbenih produktov, s katerimi lahko stranke za
svoja sredstva poskrbijo optimalno v okviru njiho-
vih želja in zmožnosti.

Ena od zanesljivejših in varnejših naložb denarja je
NLB Postopno varčevanje z mesečnimi vplačili.
Stranke se lahko odločijo za NLB Postopno varče-
vanje s spremenljivo ali nespremenljivo obrestno
mero. Dovolj je že polog 20 evrov na mesec; seveda
pa se lahko odločijo tudi za višje zneske, pač glede
na to, za kaj bodo varčevale: za nov avto, računal-
nik, dodatek k pokojnini, šolanje otrok, sanjske
počitnice ali kaj drugega. Ne glede na to, ali vlagajo
velike ali majhne vsote, se njihovo premoženje
vztrajno povečuje iz meseca v mesec.

Za zagotovitev varne finančne prihodnosti sebi ali
svojim bližnjim je primerna oblika postopnega
varčevanja NLB Rentno varčevanje. Mogoča je

izbira med enkratnim ali mesečnimi vplačili in
prav tako med enkratnim izplačilom ali izplači-
lom v obliki mesečne rente.

Preprosta možnost, s katero je mogoče poskrbeti,
da se sredstva obrestujejo po višji obrestni meri,
kot jo omogoča osebni račun, je NLB Varčevalni
račun. Da je prenos sredstev, ki jih stranke trenut-
no ne potrebujejo, enostavnejši, poskrbi storitev
NLB Plus. Storitev omogoča avtomatski prenos
sredstev med osebnim in varčevalnim računom.

In kaj storiti s privarčevanim denarjem, ko varče-
vanje poteče, ali z večjimi zneski, ki jih stranka v
določenem obdobju ne bo potrebovala? S skleni-
tvijo enega od NLB Depozitov so sredstva v ban-
ki varno vezana in oplemenitena z obrestmi. Na-
čin in čas vezave lahko stranka prilagodi svojim
potrebam.

Strokovnjaki v poslovalnicah NLB svetujejo stran-
ki pri izbiri zanjo najprimernejše oblike varče-
vanja ali naložbe. Tako bo marsikatera želja v
prihodnje laže uresničljiva.
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Privoščite si poletje 
z NLB Osebnim kreditom

30 % POPUST NA KOPALKE, 
DOLOČENE SERIJE PERILA, BLUZE IN SPALNI PROGRAM!

PREDSTAVITEV

Preden gremo na pot, preve-
rimo:

NUJNA POTRDILA
veljavna kartica zdravstve-
nega zavarovanja ali zdra-
vstveno zavarovanje za tu-
jino
potrdilo o uporabi zdravil, 
ki vam ga napiše zdravnik (v 
določenih državah ob preho-
du državne meje zahtevajo 
posebno potrdilo o jemanju 
zdravil npr.: diabetiki)
opravite preventivna ce-
pljenja, če so potrebna (ce-
pljenja potrebujejo določen 
čas, preden začnejo učinko-
vati, tudi ni mogoče izvesti 
vseh naenkrat, zato se sve-
tuje  ambulanto, ki izva-
ja cepljenja, obiskati osem 
tednov pred načrtovano po-
tjo).

ZDRAVILA, KI VAM JIH PRED-
PIŠE VAŠ OSEBNI ZDRAVNIK
in jih morate redno jemati: 
povprašajte farmacevta v le-
karni, ali se svetuje sončenje 
ob jemanju določenega zdra-
vila.

•

•

•

Potovalna	lekarna
Da boste na dolgo pričakovani oddih odšli pripravljeni in sproščeni, se pred 
potovanjem primerno oskrbite z zdravili na recept, manjše nevšečnosti pa si 
lahko sami odpravite z zdravili za samozdravljenje. Da vam bolezenske ne-
všečnosti ne bodo skalile trenutkov sprostitve ali zabave, ne bo odveč nekaj 
nasvetov o potovalni lekarni.

ZDRAVILA ZA SAMOZDRAVLJE-
NJE
manjših zdravstvenih težav (če 
vas presenetijo):

zdravila proti slabosti (mor-
ska bolezen, potovalna bo-
lezen)
rehidracijska sol za nado-
meščanje izgubljenih soli in 
vode pri driski, bruhanju, 
močnem znojenju in hudih 
fizičnih naporih
zdravila, ki jih uporabljamo 
pri zastrupitvi s hrano in dri-
ski
zdravila za ublažitev alergij-
skih težav ( preobčutljivost 
na sonce, piki insektov, oži-
galkarjev)
zdravila za primer zaprtja
zdravila za vneto grlo
zdravila za lajšanje želodč-
nih težav
zdravila proti bolečinam v 
mišicah, sklepih, odpravo 
glavobolov, zobobolov, za 
zniževanje povišane telesne 
temperature

S higienskimi ukrepi in previ-
dnostjo pri izbiri hrane in pija-
če lahko sami preprečimo mar-
sikatero težavo.

PRIBOR ZA PRVO POMOČ
Med opremo sodijo razkužilo 
za rane, mazilo za rane, ste-
rilna gaza, povoji, vodoodporni 
obliži, lepilni trak, škarje, pin-
ceta, varnostne sponke, triko-
tna ruta, pinceta za klope, ter-
mometer.

SREDSTVA ZA OSEBNO NEGO
varovalni pripravki za son-
čenje s primernim zaščitnim 
faktorjem

•

•

•

•

•
•
•

•

•

pripravki za nego kože po 
sončenju
sredstva za zaščito proti mr-
česu in klopom

Pri varovalnih pripravkih za 
sončenje bodite pozorni na vo-
doodpornost in vrednost za-
ščitnega faktorja, vsebuje naj 
Uva in UvB filtre. Stalna izpo-
stavljenost Uv žarkom pospe-
šuje staranje kože, Uva žar-
ki prehajajo globlje v kožo, ne 
povzročajo opeklin, so pa pov-
zročitelji prehitrega staranja 
kože in kožnega raka, medtem 
ko UvB žarki ne prodirajo glo-
boko, so pa krivi za opekline.

Kožo je seveda potrebno na-
hraniti tudi po sončenju z vla-
žilno emulzijo, da ji povrne-
mo vlago in pospešimo obnovo 
kože pri morebitnih opeklinah.

Potovalno lekarno pripravimo 
še posebno skrbno, kadar se na 
pot odpravljajo tudi otroci, no-
sečnice ali doječe matere.

SHRANJEVANJE ZDRAVIL NA 
POTI
vsa potovalna zdravila hranimo 
v posebnih torbicah ali škatlah, 
ki ne prepuščajo svetlobe. Tudi 
temperatura naj ne presega 25 
°C (pomagamo si z aluminija-
sto folijo ipd.). potovalno le-
karno shranite na mesto, kjer 
je nedosegljiva otrokom.

Prijetne počitnice in vrnite se 
domov polni energije in lepih 
vtisov!

Alenka Koritnik Dular,
 mag. farm.  

•

•

Počitnice oziroma za malce starejšo populacijo dopust so del letnega časa, ki ga vsi nestrpno 
pričakujemo. Ponavadi za odrasle traja neprekinjeno vsaj štirinajst dni, za otroke in dijake 
pa debela dva meseca! No, v to kategorijo bi lahko uvrstili tudi študente, saj ko odštejemo 
intenzivne priprave na poletno-jesenske izpite, jim ostaneta dobra dva meseca, ki ju pona-
vadi namenijo študentskemu delu in potem zasluženim počitnicam!

Vsako leto dopust nestrpno pričakujemo in ko ta mine, smo že v pričakovanju in planiranju 
novega. Razen, če ne spadate v skupino ljudi, ki sanjski dopust preživljajo doma, na doma-
či terasi. Seveda pa tudi počitnice ne dovolijo popolnega odklopa možganov, saj navdušenje 
nad dopustom hitro splahni, če že na mejnem prehodu ugotovimo, da smo npr. pozabili potni 
list, ali še huje, da je nam ali otrokom potni list potekel! Zato imajo v teh dneh tudi na vseh 
upravnih enotah ogromno dela z »zamudniki«, ki se jim že jutri mudi na dopust!  B.K.

Počitnice

Počitniško	delo
Ta hip pa je zelo aktualno tudi 
počitniško delo. Delo preko 
študentskega servisa je za di-
jake in študente ena od mo-
žnosti preživljanja brezskrb-
nih in šole prostih dni, zraven 
tega pa odlična oblika pridobi-
vanja potrebnih delovnih izku-

šenj. Poklicali smo na Študent-
ski servis POSAVC, kjer nam je 
vodja poslovalnic študentskega 
servisa Branka Denžič poveda-
la, da so delodajalci tako kot 
vsako leto tudi letos že odda-
li svoje ponudbe za potrebo po 
počitniškem delu. Največ dela 
ponujajo v gostinski in turistič-
ni dejavnosti, kmetijstvu in 

proizvodnji. Študenti in dijaki 
so največ interesa pokazali za 
dela v turizmu, in sicer za dela 
na letni termalni rivieri Čatež, 
za dela v proizvodnjah kovinske 
in elektroindustrije, poraslo je 
tudi povpraševanje po računal-
niškem delu in delu v storitve-
nih organizacijah. Pravi, da so 
trenutno še prosta počitniška 
dela v dejavnosti gostinstva in 
turizma ter obrti, predvsem ti-
sta, ki zahtevajo dodatna zna-
nja in izkušnje (npr. znanje 
tujih jezikov, licenco za reše-
valca iz vode, izpit za turistič-
nega vodnika, izpit za croupie-
ra). Nekaj prostih del je ostalo 
tudi pri zasebnikih v barih in 
gostilnah, ki imajo letne terase 
in potrebujejo dodatno delov-
no silo. Dijaki in študenti teh-
ničnih smeri (strojne, elektro) 
pa lahko izbirajo med ponud-
bami vulkanizerskih delavnic, 
bencinskih servisov in gradbe-
nih podjetij. Študenti in dija-
ki praviloma posegajo po tistih 
delih, kjer je urna postavka 
višja. glede na izkušnje iz pre-
teklih let na Študentskem ser-
visu Posavc beležijo  porast po-
nudb za delo v juliju, zato še 
niste prepozni tisti, ki ste  šele 
sedaj začeli razmišljati o poči-
tniškem delu.  

Ne	pozabite	na	
živali
v vročih poletnih dneh pa ne 
smemo pozabiti na naše hišne 
ljubljenčke, saj so živali rav-
no tako občutljive na vroče 
dni, s tem, da so še v slabšem 
položaju kot ljudje, saj so po-
večini odvisni od nas. Psi in 
mačke so veliko bolj občutlji-
vi na vročino kot človek, saj v 
koži nimajo žlez znojnic ozi-
roma se le-te nahajajo le na 
koži blazinic, zato se hladijo 
in oddajajo odvečno tekočino 
preko dihal s pospešenim di-
hanjem, to pa pomeni, da se 
veliko počasneje ohladijo kot 
človek. Zato tudi v brezskrb-
nih dneh ne pozabite na njih 
in jim vodo menjajte večkrat 
na dan!

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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godba Sevnica je  v celo-
ti uspešno zaključila zasta-
vljen program za prvo polle-
tje 2007, tako da se v vodstvu 
godbe že intenzivno pripra-
vljajo na nadaljevanje pro-
grama za preostanek leta 

2007. glasbenice in glasbeni-
ki so v tem obdobju pod vod-
stvom dirigenta Matica Nejca 
Kreče opravili preko 15 na-
stopov, tekmovanj in koncer-
tov. Kot vsako leto so tradicio-
nalno nastopili na prvomajski 
budnici in osrednji proslavi ob 
prazniku dela na Lisci, sode-
lovali na proslavah in drugih 
prireditvah. godba se je ude-
ležila tudi srečanja godb ob 
100-letnici delovanja pobra-
tene godbe Spodnja Polska-
va. Ponosni pa so na Mengeš, 
kjer se je odvijalo sloven-
sko prvenstvo v izvajanju ko-
račnic, od koder se je godba 
Sevnica vrnila z oceno, ki ji 
zagotavlja zlato plaketo. 
Pihalni orkester vsako leto na 
predvečer dneva državnosti 
organizira osrednjo proslavo, 
tokrat s slavnostnim govor-
nikom županom Kristijanom 
Jancem, in ob tem izvede 
samostojen celovečerni kon-
cert. Da je orkestralna glas-
ba v Sevnici vse bolj prilju-

Uspešno	polletje	za	Godbo	
Sevnica
SEVNICA - Mesec junij, bolj natančno predvečer dneva državnosti, je za pi-
halni orkester Godba Sevnica trenutek, ko po uspešno izvedenem koncertu  - 
osrednji proslavi ob dnevu državnosti v občini Sevnica - odložijo inštrumente 
in se podajo na zaslužen oddih.

bljena, kaže tudi velik odziv 
poslušalcev, kljub številnim 
ostalim prireditvam.
Poleg tega je zelo pomemb-
no poudariti, da znotraj god-
be deluje tudi Big band Sevni-
ca pod vodstvom Roka Štirna, 

ki vsako leto navdušuje svoje 
privržence tako v občini Sev-
nica kot širši Sloveniji. Letos 
so ponovno izvedli že tradi-
cionalni gala valentinov ples, 
ponovno pa so napolnili dvo-
rano ob 5-letnici delovanja, 
kjer so izvedli nepozaben 
koncert s pevko Tadejo Mo-
lan in gostjo Alenko Godec.
glasbenice in glasbeniki se 
bodo ponovno zbrali sredi av-
gusta in že takoj nastopili na 
100-letnici gD Šentjanž, sep-
tembra bodo sledile skupne 
priprave za zahtevno tekmo-
vanje evropskih godb, v teku 
pa so tudi že priprave na bo-
žično novoletni koncert, ki 
bo ponovno nepozabno da-
rilo vsem njihovim poslušal-
kam in poslušalcem in nena-
zadnje vsem donatorjem (tu 
še zlasti omenjajo glavna do-
natorja Občino Sevnica in HSE 
Skupni podvig ter KS Sevnica, 
Plinovod Sevnica, Tanin Sev-
nica, Lekarna Sevnica, Rafael 
d.o.o.), katerim se ob tej pri-
ložnosti ponovno iskreno za-

hvaljujejo.
Pod vodstvom predsednika 
godbe Andreja Štriclja že 
potekajo tako organizacijske 
kot strokovne priprave tudi 
za leto 2008, ko bo Sevnica 
praznovala 100 let godbeni-
štva in bo jubilej med drugim 
obeležila tudi z mednarodnim 
festivalom pihalnih orkestrov 
in mažoretk. 

A. Š.

Godba Sevnica med igranjem letošnje prvomajske 
budnice

temu Petru in si tam ogledali 
600 let staro oljarno z etnolo-
ško zbirko, ki jo imenujejo To-
nina hiša, popoldan je sledilo 
kopanje, zvečer pa nočna vo-

žnja z ladjo do Portoroža. Dru-
gi dan je postregel z ogledom 
muzeja podvodnih dejavno-
sti in obisk piranskega akva-

Sekretarka ZPM Krško obenem 
pa tudi vodja programa Vida 
Ban je ob prihodu povedala, 
da je nekajdnevni obisk slo-
venske obale že tradicionalen 
in tudi letos so pripravili bo-
gat ter pester program. Otro-
ci so bili razdeljeni v tri sku-
pine, ki so jih vodili ter zanje 
skrbeli Matej Brezovšek, Ta-
nja Božičnik in Darinka Ke-
rin. Banova je v nadaljevanju  
izpostavila tudi akterje na po-
sameznih področjih. Tako jim 
je lokalna vodička Viktorija 
Štromar pokazala naravno de-
diščino istrskih vasi, profesor 
biologije Danijel Pokleka pa 
slovensko obalo. v zastavlje-
nem programu so sodelovali 
še botaničarka Magda Grašič, 
specialna pedagoginja Bojana 
Bornekar in  kapitana ladje 
Bojan ter Branko Šmon. 
Učenci so se proti morju pope-
ljali z vlakom, nato so se z av-
tobusom odpeljali proti Sve-

Nagradne	počitnice	
uspešnim	učencem
KRŠKO, PIRAN - Krška Zveza prijateljev mladine je od 28. junija do 2. julija organizirala 37 osnovno-
šolcem iz krške občine in dvema z blanške osnovne šole, ki so dosegali najboljše učne uspehe, so imeli 
vzorno vedenje ali bili uspešni na izvenšolskih področjih t.i. Nagradne počitnice za uspešne učence.

rija, sprejel pa jih je tudi pi-
ranski župan Tomaž Gantar, 
po popoldanskem kopanju pa 
so si v večernih urah ogleda-
li še piransko staro mestno je-

dro. Tretji dan so se z ladjo 
zapeljali v Strunjan, si ogleda-
li strunjanske soline in narodni 
park, se povzpeli do Belega 

križa ter mesečevega zaliva, 
po popoldanskem kopanju pa 
so sledile športne igre v odboj-
ki in rokometu, pomerili so se 
s skupino otrok iz Žalca, zve-
čer so si privoščili nočno kopa-
nje in si se sprehodili po Por-
torožu. Prvi julijski dan so se 
za orientacijski pohod po Pira-
nu razdelili v šest skupin, po-
poldan pa se zapeljali z ladjo 
do portoroške marine, si ogle-
dali Forma vivo, na programu 
so imeli tudi ogled vrta kaktu-
sov in sukolent, sledilo je ko-
panje in pešačenje do Pirana, 
kjer so si v večernih urah ogle-
dali tudi piranske galerije. Po-
nedeljek je bil čas za vrni-
tev, še pred tem so se ustavili 
v Škocjanu, si ogledali muzej 
ter se spustili v podzemni svet 
Škocjanskih jam, nato pa se z 
vlakom, polni vtisov in prije-
tnih spominov, vrnili v Krško. 

M. Kalčič M. 

Skupno fotografiranje za kasnejše obujanje spominov. 

Skupina Coronke je vokalna 
skupina, ki bo v letošnjem 
letu obeležila jubilejno dvaj-
seto leto uspešnega delova-

nja, a zdi se, da leto 1987 še 
ni tako daleč, ko se je zbralo 
nekaj deklet, takrat še sre-
dnješolk (predvsem doma-
čink iz Boštanja)  in zače-
lo s prepevanjem slovenskih 
ljudskih pesmi, nadaljevalo 
z umetnimi in renesančnimi, 
za popestritev glasbenega re-
pertoarja pa so izbrale še ne-
kaj večno »zelenih melodij«. 
Leta 2002 so se predstavile z 
zanimivo glasbeno-gledališko 
predstavo Hotel Pipika s peti-
mi piščančki, kar ni kar tako! 
v predstavi, ki se je marsikdo 
še spominja, saj je doživela 
ponovitve, so dekleta pred-
stavila vse glasbene zvrsti, ki 
jih izvajajo na svojih nasto-

Grajski	večer	s	
Coronkami
SEVNICA – V okviru Sevniškega grajskega poletja je 
potekal v soboto, 7. julija, v obnovljenem atriju sev-
niškega gradu grajski glasbeni večer. V njem so čla-
nice vokalne skupine Corona, ki so se preimenovale 
v Coronke, v sodelovanju z igralsko skupino  Društva 
Trg Sevnica in dalmatinsko klapo Kaštadi z otoka Krk 
pripravile zanimiv in glasbeno bogat večer.

pih širom po Sloveniji in zu-
naj meja – slovenske ljudske 
in umetne pesmi domačih in 
tujih avtorjev, večglasne pri-

redbe tujih in slovenskih po-
pevk, ki jih v zadnjem času 
tudi najraje prepevajo. S pri-
kupnimi Coronkami, ki zelo 
dobro skrbijo tudi za svoj zu-
nanji videz, radi sodeluje-
jo različni glasbeni izvajal-
ci in v tokratnem glasbenem 
večeru so se predstavile z 
dalmatinsko klapo Kaštadi z 
otoka Krka, ki je k nam s svo-
jimi dalmatinskimi pesmimi 
prinesla vonj po morju, son-
cu in breskrbnih počitniških 
dneh. Za povezovalni del ve-
čera je skrbel baron Moscon 
(Sinjo Jezernik) z dvornimi 
damami in vitezi. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

LOŽCE - Krajevna organizacija Zveze borcev Senovo skupaj z ZZB 
NOv OE Krško vsako leto pripravi spominsko proslavo na krvave 
dogodke, ki so se zgodili v bohorskih gozdovih. Eno leto je prire-
ditev na Jevši, drugo na Ložcah. v soboto, 7. julija, je približno 
dvesto udeležencev in kar deset praporščakov prisostvovalo pri-
reditvi na Ložcah. Slavnostni govornik Miha Molan se je spoštljivo 
spomnil preteklih odločilnih in krvavih dni in se hkrati kritično do-
taknil nekaterih pojavov, ki smo jim priča v sodobni družbi.  

v kulturnem programu, ki je sledil, so sodelovali učenci OŠ Xiv. 
divizije Senovo, recitatorji in  Pihalni orkester DKD Svoboda Seno-
vo. Zvenele so partizanske pesmi izpod peresa priznanega pesni-
ka Kajuha in domačega avtorja Iva Umeka. Kot solistka se je ob 
spremljavi harmonikarja Mata Zakonjška predstavila tudi mlada 
nadebudna pevka Klara Moškon, ki je zapela tudi v duetu z ma-
mico Vlasto.
Partizanska proslava se običajno zaključi s partizanskim golažem, 
za katerega je tudi letos poskrbela Majda Abram. Ko smo se vra-
čali v dolino, smo si zaželeli, da se naslednje leto spet vsi sreča-
mo.  B. Ojsteršek

Proslava	na	Ložcah

je Zmago Jelinčič ter župa-
ni Nove gorice, Šetjerneja 
in Brežic. Slovenski velepo-
slanik v Beogradu Miroslav 
Lucu je v nagovoru zbranim 

med drugim 
dejal, da kot je 
leta 1911 Slo-
venec Edvard 
Rusjan v Srbijo 
pripeljal prvo 
letalo in tako 
povezal Srbe in 
Slovence, tako 
Slovenija zdaj 
želi skrajšano 
in uspešno pot 
v EU. Predse-
dnik organiza-
cijskega odbo-
ra za prenovo 

spomenika Rusjanu v Beo-
gradu in predsednik breži-
ških častnikov Ernest Ferk 
pravi, da so uspešno izvedli 
zastavljen projekt, trudi-
jo pa se, da bi tudi letališče 
poimenovali po tem prvem 
slovenskem letalcu.

S. V.

Slovesnosti se je udeležilo 
80 članov Združenja sloven-
skih častnikov Brežice, ki so 
tako zaključili dveletni pro-
jekt Edvard Rusjan. Lani so 

v sklopu projekta na letali-
šču Cerklje ob Krki postavili 
Rusjanov doprsni kip in od-
krili njegovo prvo spomin-
sko sobo. 
Beograjske slovesnosti so 
se udeležili številni goste 
iz Slovenije, tudi predse-
dnik Letalske zveze Sloveni-

Brežičani	odkrili	spomenik	
Edvardu	Rusjanu
BREŽICE, BEOGRAD - Na osrednjem beograjskem pokopa-
lišču ob Aleji velikanov so 8. julija odkrili prenovljen grob 
in doprsni kip svetovno znanega letalca Edvarda Rusjana 
(1886 – 1911). 

Veleposlanik Lucu in predsednik častnikov 
Ferk ob kipu (foto: V. Podgoršek) KRŠKO, iZOLa - Ekipi Rokometnega kluba Krško letnika 1995 pod 

vodstvom Gašperja Kovača in letnika 1992 pod vodstvom Sandi-
ja Markla sta se udeležili turnirja Eurofest v izoli ter osvojili prvo 
in drugo mesto. Rokometaši letnika 1995 so premagali dve ekipi s 
Tajvana ter Radovljico in Prevent, s katerim so nato s 14:15 izgu-
bili finalno tekmo in osvojili 2. mesto. Njihovi starejši kolegi le-
tnika 1992 so po tekočem traku premagovali nasprotnike iz Fran-
cije, Hrvaške, Slovaške in Kopra, v četrtfinalu Sevnico, v polfinalu 
ponovno Koper, v finalu pa prepričljivo, z 20:11, še izolo in tako 
postali prvaki Eurofesta.

Uspeh	krških	rokometašev
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Med najvidnejšimi investi-
cijami letošnjega proraču-
na je dokončanje objekta 
na CKŽ 15 za potrebe držav-
nih organov, nadaljevanje 
gradnje igrišč po krajevnih 
skupnostih in nadaljevanje 
aktivnosti za izgradnjo no-
vega bazena v Krškem. Sle-
dijo še projekti, ki so v ve-
liki meri odvisni od različnih 
virov sofinanciranja, tu gre 
za celovito prenova gradu 
Rajhenburg, izgradnjo nove 
knjižnice, telovadnico pri OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, dozi-
davo OŠ Leskovec in dozida-
vo oz. novogradnjo OŠ Raka 
z vrtcem. Med pomembnej-
šimi projekti tekočega pro-
računskega leta je tudi ce-
lovita komunalna obnova 
krškopoljskih vasi in izgra-
dnja kanalizacijskega siste-

Proračun	občine	Krško	za	
leto	2007
Občinski svet občine Krško je na svoji 11. seji konec junija sprejel predlog odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2007. Razlog razmeroma poznega sprejetja je odcepitev Kostanjevice na  Krki. Delitveno 
razmerje med obema občinama je določeno, kar pomeni, da bosta občini od avgusta delovali vsaka pre-
ko svojega ŽR, dokončno pa se bosta razdelili, ko go sprejeta delitvena bilanca. Letošnji proračun ob-
čine Krško znaša 33,8 mio evrov, od tega je dobra polovica namenjena za naložbe, kar kaže na izredno 
razvojno naravnanost proračuna. 

ma, ki bo zagotovil zbira-
nje in čiščenje odpadnih vod 
mesta Krško in s tem bolj-
šo kvaliteto reke Save in za-
ščito vodnih virov - podtal-
nice krškega polja. Proračun 
zagotavlja tudi sredstva za 

izgradnjo obvoznice mimo 
mesta Krško, izgradnjo pre-
ostale komunalne infrastruk-
ture na območju poslovnih 
con, spodbudno pa je narav-
nan tudi na področju stano-
vanjske gradnje, saj predvi-

deva izboljšanje razmer na 
področju stavbnih zemljišč. 
Občina Krško s tem želi tako 
fizičnim kot pravnim ose-
bam zagotoviti zadostno 
število gradbenih parcel in 
opremljenih ter urejenih 
stavbnih zemljišč za razvoj 
poselitve in za razvoj gospo-
darske dejavnosti. 

OBNOVA HOČEVARJEVEGA TRGA - Na Hočevarjevem 
trgu 1, kjer deluje Fakulteta za logistiko in bo delovala 
Fakulteta za energetiko, Občina Krško v tem času 
obnavlja dvorišče znotraj objekta, v teku pa je tudi 
višinska ureditev trga. Poleg tega bo rekonstruirano 
odvodnjavanje vključno z menjavo kanalizacijskih 
cevi in prenovljeni obstoječi priključki na javno 
kanalizacijo. 130.000 evrov vreden projekt zajema še 
izgradnjo pločnika za pešce ob objektu, označitev ceste 
in parkirišč.   

Sogovorniki so bili rektor Uni-
verze  v Mariboru prof. dr. 
Ivan Rozman, predsednik 
delovne skupine za pripravo 
programa Fakultete za ener-
getiko zaslužni  prof. dr. Dali 
Đonlagić, župan MO velenje 
Srečko Meh in župan občine 
Krško Franc Bogovič. Priso-
tni so bili tudi gospodarstve-
niki občine Krško, ki vseskozi 
podpirajo nastajajoč študij-
ski program, v katerem so 
prepoznali dober obet za na-
daljnji razvoj gospodarstva. 

Po pomembni odločitvi Dr-
žavnega zbora RS sledi spre-
memba statuta Univerze v 
Mariboru, saj se bo njen spi-
sek visokošolskih ustanov, 
predvidoma julija, povečal 
za novo članico, je  pouda-
ril rektor Univerze v Maribo-
ru prof. dr. ivan Rozman. Sle-
dijo postopki, ki se nanašajo 
na oblikovanje organov fakul-
tete; kot so akademski zbor, 
senat in vodstvo, prav tako 
pa bo potrebno organizirati 
študijski proces in znanstve-
no raziskovalno delo. 

Kot je pojasnil zaslužni prof. 
Dali Đonlagič in predsednik 
delovne skupine za pripra-
vo študijskega programa, bo 
Fakulteta za energetiko prve 
študente lahko sprejela v aka-
demskem letu 2008/2009, za 
vsako lokacijo pa bo razpisa-
nih 80 študijskih mest; 40 za 
visokošolski program in 40 za 
univerzitetni. Univerzitetni 

Državni	zbor	RS	potrdil	
ustanovitev	Fakultete	za	
energetiko
Na poti ustanovitve Fakultete za energetiko je bil v petek, 22. junija, storjen pomemben korak. Držav-
ni zbor RS je z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru le-tej dodal novo članico in s tem potrdil 
ustanovitev Fakultete za energetiko s sedežem v Krškem in dislocirano enoto v Velenju. O tem in o po-
stopkih, ki sledijo, je tekla beseda na novinarski konferenci, ki je zadnji dan junija potekala v bodočih 
prostorih Fakultete za energetiko na Hočevarjevem trgu 1 v Krškem.

magistrski program je obli-
kovan po vzoru tujih uglednih 
univerz in ne predstavlja 
konkurence obstoječim pro-
gramom na obeh univerzah, 

ampak je dopolnjujoč in izvi-
ren, je še poudaril Đonlagič. 
v okviru fakultete bo deloval 
tudi institut za znanstveno in 
raziskovalno dejavnost s se-
dežem v Mariboru in enotama 
v obeh občinah. v teh dneh 
pa delovna skupina zaključu-
je projekte za hidro tehnični 
laboratorij v Krškem in termo 
tehnični v velenju, oba naj bi 
bila dokončana do leta 2010. 

Da bi zagotovili primerno ka-
drovsko zasedbo, bo prihodnji 
mesec objavljen mednarodni 
javni poziv k sodelovanju pri 
izvajanju študijskih progra-
mov v Krškem in velenju, ki 
bo veljal strokovnjakom z 

ustreznimi pedagoškimi na-
zivi in izkušnjami na podro-
čjih elektro, strojne in je-
drske energetike ter ostalih 
področjih.

Župana obeh občin sta pred-
stavila zagotavljanje pro-
storskih možnosti v Krškem 
in velenju. Župan občine Kr-
ško Franc Bogovič je pouda-
ril, da je Občina objekt na 
Hočevarjevem trgu prenovi-
la leta 2005, ko je prvo ge-
neracijo študentov spreje-
la Fakulteta za logistiko, in 
obnovo nadaljevala lani, ko 
je zaključila z deli v vseh 
treh nadstropjih, dogradi-
la dvigalo za gibalno ovira-
ne osebe in s kotlovnico na 
plin na novo uredila ogreva-
nje. Fakulteta je dobila tudi 
novo pročelje, streho in po-
žarno stopnišče. Celotna 
obnova, skupaj z opremo, 

je Občino Krško stala 1,17 
mio evrov. Ravno v tem času 
poteka še ureditev Hočevar-
jevega trga. Obnovljeno bo 
dvorišče znotraj Fakulte-
te in urejena nova višinska 
ureditev trga, rekonstruira-
no odvodnjavanje vključno 
z menjavo kanalizacijskih 
cevi in prenovljeni obstoje-
či priključki na javno kanali-
zacijo. Projekt zajema tudi 
izgradnjo pločnika za pešce 
ob objektu, označitev ceste 
in parkirišč.  vrednost del 
zanaša 130.000 evrov.

Župan Mestne občine vele-
nje Srečko Meh je pojasnil, 
da bodo na območju obsto-
ječega Šolskega centra za-
čeli z izgradnjo novih objek-
tov in kasneje po potrebi 
dogradili nove učilnice. Kot 
je dejal, imajo glede na to, 
da se je demografska sli-
ka ustavila,  trenutno do-
volj prostora za izobraževa-
nje in verjame, da ga bodo 
primerno izrabili. izposta-
vil je, da študijski program 
podpirajo pomembni gospo-
darstveniki, kot so gorenje, 
Termoelektrarna Šoštanj in 
Esotech. 

Da razvoja energetike brez 
strokovno usposobljenih ka-
drov ni, je poudaril dr. Ža-
gar iz Skupine gEN in ponu-
dil vso potrebno podporo, 
ki jo bo pri svojem delu po-
trebovala nova Fakulteta za 
energetiko. 

Srečko Meh, prof. dr. Dali Đonlagić, prof. dr. Ivan 
Rozman in Franc Bogovič

Ustanovitev visokošolskih institucij Fakultete za logistiko in 
Fakultete za energetiko, ki bo zaživela z akademskim letom 
2008/2009, v naše okolje privablja tudi študentsko populaci-
jo iz drugih krajev in s tem poraja potrebo po nastanitvenih 
možnostih zanje. 

Občina Krško poziva vse zainteresirane ponudnike, da predloži-
jo ponudbe o razpoložljivih stanovanjskih možnostih, na osnovi 
katerih bomo oblikovali evidenco ponudnikov prostorskih kapa-
citet, ki bo na razpolago povpraševalcem za nastanitev in biva-
nje bodočih študentov v Krškem. 
Ponudbe lahko pošljete na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, 8270 Krško, ali po e-pošti: 
janja.stokar@krsko.si. Za več informacij lahko tudi pokličete na 
telefon: 07 49 81 279.

KRŠKO - v Mladinskem centru Krško je v četrtek, 28. junija, 
potekala druga podelitev Microsoftovih diplom v okviru nacio-
nalnega izobraževalnega programa »Unlimited Potential« ozi-
roma »Učimo se za življenje«. v študijskem letu 2006/2007 je 
tečaje Microsoftovih programskih orodij v Krškem uspešno za-
ključilo 72 posameznikov, dodatnih 57 pa se je skozi vse leto 
udeležilo programov računalniških delavnic in mentorske po-
moči. 

v uvodnem govoru podelitve je v. d. direktorja Mladinskega 
centra Krško Mirjana Klinec povedala, da je eden od primar-
nih ciljev Multimedijskega centra Posavja, ki deluje pri Mla-
dinskem centru Krško, z izvajanjem podobnih izobraževalnih 
programov ponuditi prebivalcem regije Posavje kakovostna 
znanja in dvigniti računalniško pismenost ter s tem zmanjša-
ti digitalno ločnico pri vseh starostnih skupinah v Posavski re-
giji.
Sledil je kratek nagovor Matjaža Medveška, predstavnika ko-
ordinatorske organizacije MiSSS, ki je predstavil celoten pro-
jekt, rezultate dvoletnega izvajanja in vizijo razvoja projek-
ta za vnaprej, ter Katre Šemrov, predstavnice donatorskega 
podjetja Microsoft Slovenija, ki je izrazila zadovoljstvo ob 
tako uspešnem razvoju projekta in poudarila, da se Microsoft 
Slovenija s svojimi projekti trudi zagotoviti dostop do infor-
macijske tehnologije in enake možnosti za vse. 
Podelitev, ki so jo vodili mentorji Damjan Mežič, Rok Sanda 
in Branko Kovačevič, se je zaključila z nekaj vzpodbudnimi in 
zahvalnimi besedami zadovoljnih tečajnikov.  I. M.

Podelili	Microsoftove	diplome

Prva	povpraševanja	po	
študentskih	sobah	v	Krškem

KRŠKO – v sredo, 18. julija, bo v organizaciji ZPM Krško od-
šlo na letovanje v Nerezine prvih 112 otrok. Do 27. avgusta se 
bodo zvrstile še tri izmene, saj bo v okviru Programa zdravstve-
nega letovanja otrok in mladostnikov počitnikovalo 400 udele-
žencev. Zanje bo skrbelo 66 prostovoljcev, prostovoljna zdra-
vstvena služba dr. Rade Iljaž in dr. Nada Jensterle, učiteljici 
plavanja, za nemoten potek pa vodja Vida Ban.  M. K. M. 

Letovanje	otrok
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v dve uri in pol trajajoči pet-
kovi večerni predstavi so šte-
vilni obiskovalci (bilo jih je 
okoli devetsto) podoživeli čas 
turških plenilskih pohodov po 
Koroški, predvsem po Rožu. v 
ospredju pripovedi je bila lju-
bezenska zgodba med priku-
pno Miklovo Zalo (odigrala jo 
je Tadeja Traven) in prepro-
stim kmečkim fantom Mirkom 
(lik je interpretiral Bojan Su-
mrak), sinom spoštovanega 
in izkušenega Serajnika (Du-
šan Senica). Miklovo Zalo so 

na poročno noč ugrabili Turki 
in jo odpeljali v sedemletno 
turško sužnost, iz katere se 
je uspela rešiti in se kot be-
račica vrniti k svojemu Mirku. 
Le-ta je po sedmih letih izgu-
bil upanje, da bo še kdaj vi-
del svojo ljubljeno ženo, zato 
se je nameraval poročiti z al-
miro, dekletom, ki je povzro-
čilo vse to gorje, a žal tega 
nihče v vasi ni vedel. Nena-
den in nepričakovan prihod 
Zale ter pripoved berača Da-
vorina (v izvrstni interpreta-
ciji Mirka Rateja) je razkri-
la strašno resnico – almira (ta 
negativni ženski lik je upodo-
bila Marjeta Traven) je s  po-
močjo svojega očeta Treso-
glava (Robert Kaše) skovala 
peklenski načrt o ugrabitvi 
Zale, zato da bi lahko posta-
la Mirkova žena. almiro dole-
ti kazen – smrtno jo rani Da-
vorin, Zala in Mirko pa sta 
bila po dolgih sedmih letih 
nenačrtovane ločitve ponov-
no skupaj. 
Starodavno povest o prele-
pi koroški deklici Zali, ki so 
jo na enem izmed svojih ple-

Knjižnica Sevnica se bo v začetku septembra preselila v nove pro-
store na Prešernovi  v Sevnici, zato bo od 13. avgusta 2007 do 
otvoritve novih prostorov zaprta. v tem času izposoja oziroma 
vračanje izposojenega gradiva ne bo mogoče. Ker bo selitev po-
tekala ravno v času dopustov in počitnic, ko imajo bralci več časa 
za prebiranje knjig, vodstvo knjižnice predlaga, da si zainteresi-
rani izposodijo čim več knjig pred zaprtjem knjižnice, za te knji-
ge pa ob ponovnem odprtju knjižnice ne bodo zaračunali zamu-
dnine. Seveda pa to ne velja za neknjižno gradivo (DvD, vK, CD, 
CDR). Tega bodo izposojali samo še do 8. avgusta 2007, rok za vr-
nitev pa je 10. avgust 2007.

Z	Miklovo	Zalo	navdušili
SEVNICA – V scensko bogatem okolju, postavljenem v graj-
skem parku sevniškega gradu, je potekala v petek, 29. ju-
nija, premierna uprizoritev gledališke igre Miklova Zala 
dramske skupine Društva Trg Sevnica.

nilskih pohodov po slovenski 
deželi ugrabili Turki, je dra-
maturško obdelal Sinjo Je-
zernik, ki je nato zgodbo s 
številno igralsko zasedbo Dru-
štva Trg Sevnica postavil še 
na ogled. Obiskovalci, ki so si 
ogledali igro na prostem, so 
bili navdušeni nad nastopom 
amaterskih igralcev, ki so se 
izvrstno vživeli v svoje vlo-
ge in tako uspešno odpeljali v 
svet domišljije, v svet zaple-
tov in razpletov, naključij in 
srečnega zaključka, vse, ki so 

si vzeli čas in si igro ogledali. 
Poleg velikega števila igral-
cev se je z nastopom potrudil 
tudi Orkester godal iz Radeč, 
MePZ Društva upokojencev 
Sevnica in skupina pevcev iz 
Florjanske ulice. Poseben čar 
s pridihom orienta je vnesla v 
igro trebušna plesalka (Ami-
na Pillich), svoj delež pa so 
prispevali tudi konjeniki z 
Blance s svojimi konji. Svoj-
stven dodatek dovršeni igri 
na prostem so dali še: zvočni 
in svetlobni efekti (zanje je 
skrbela močna tehnična eki-
pa v sestavi Damjan Popelar, 
Matej Maver in Ivan Poplas), 
prekrasni kostumi (izdelala 
jih je Marija Rihtar) in unika-
tna moška obuvala (nastajala 
so pod spretnimi rokami sev-
niškega čevljarja Emila Sto-
parja, ki ohranja to družin-
sko obrt že v tretjem rodu) 
in celostna podoba ter scen-
ska postavitev za igro na pro-
stem, delo Toneta Zgonca in 
Bojana Sumraka.

Smilja Radi, 
foto: Tanja Grabrijan

Ob poroki Zale in Mirka se je veselila celotna Rožna dolina.

Ureditev	ceste	skozi	Orehovo
Župan se je sestal s predsednikom Krajevne skupnosti Sevnica 
Bojanom Lipovškom in predstavnikom podjetja infra d. o. o. 
Sevnica Vladimirjem Ribičem v zvezi dogovora o finančni kon-
strukciji za predvideno ureditev regionalne ceste skozi naselje 
Orehovo. Ureditev vključuje razširitev vozišča regionalne ceste, 
gradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter obnovo komu-
nalnih vodov, ki so tangirani z obnovo ceste. Občina in Krajevna 

skupnost Sevnica si že nekaj let prizadevata za izvedbo tega pro-
jekta, ki sovpada tudi s predvideno gradnjo kanalizacije in čistil-
ne naprave Orehovo, samo vozišče ceste pa je utrpelo precejšnje 
poškodbe tudi med gradnjo akumulacijskega bazena HE Boštanj. 
Nosilec investicije s predračunsko vrednostjo 1,2 mio evra je Di-
rekcija Republike Slovenije za ceste, Občina Sevnica je 60 % so-
financer. Občina mora prav tako izpeljati postopek pridobivanja 
potrebnih zemljišč za posege. Sofinancerski sporazum med Direk-
cijo in Občino je podpisan in dela naj bi se predvidoma začela iz-
vajati letos.

Cesta skozi Orehovo (foto: R. Kaše)

Izgradnja	brvi	čez	reko	Savo	
na	Šmarčni
Župan Kristijan Janc se je sestal z direktorjem Cestnega 
podjetja Maribor Janezom Škobernetom. Pogovarjala sta 
se o terminskem planu in tehničnih variantah izgradnje brvi 
preko Save iz Šmarčne na Breg. Zaradi delne spremembe 
tehnologije in majhnega pretoka Save, ki onemogoča deni-
velacijo vode v bazenu elektrarne, prihaja do zamude pri 

izvedbi in odstopanja od pogodbenih rokov. Nov terminski 
plan, s katerim so seznanjeni vsi soinvestitorji izgradnje, 
predvideva zaključek del meseca septembra.

Brv čez Savo na Šmarčni (foto: J. Mrežar)

Infrastrukturne	ureditve	v	
Lončarjevem	dolu
Župan Janc s sodelavci je predstavnikom krajanov Lončarjevega 
Dola predstavil aktivnosti pri urejanju ceste in vodotoka v njiho-

vem kraju. Občina ima naročeno izdelavo projekta ureditve, ki 
ga bodo predstavili tudi krajanom in predstavnikom KS Sevnica. 
Projekt bo celovito obravnaval ureditev ceste skozi naselje, ki je 
ob večjih padavinah velikokrat poplavljena in tudi sicer v slabem 
stanju. Zaradi bližine vranjskega potoka in ureditev, povezanih z 
njegovo strugo, pa bodo ureditve zahtevne in drage.

Cesta skozi Lončarjev Dol (foto: R. Kaše)

Knjižnica	Sevnica	bo	v	času	
selitve	zaprta	

Prireditev se je pričela s pri-
hodom barona Moscona in 
grajske gospode, ki se ji je 
pridružil hrabri vitez Lamber-
ger z gorenjske s svojimi vr-
limi vitezi. Baron je pozdra-
vil obiskovalce, odprl viteške 
igre in srednjeveško tržnico, 
na kateri so se predstavili s 
svojimi izdelki različni obr-
tniki in rokodelci. Med njimi 
je bil tudi znani mojster Ja-

nez, rokodelec, ki s pomočjo 
srednjeveškega tiskarskega 

stroja (le-tega je sam izdelal 
po posebnem načrtu) izdelu-
je knjige, kakršne so izdelo-
vali kmalu po iznajdbi tiska v 
Evropi. Mlajše obiskovalce je 
pritegnila otroška srednje-
veška orožarna z različnimi 
ščiti, sulicami, helebardami, 
buzdovani… Otroci so lah-
ko ustvarjali v srednjeveški 
otroški delavnici, sodelova-

Viteške	igre	na	gradu
SEVNICA – Lepa in sončna nedelja, kot je bila 1. julija, je 
privabila na sevniški grad številne obiskovalce. V grajskem 
parku pod mogočnimi stoletnimi drevesi je potekala tradi-
cionalna prireditev Viteške igre v organizaciji Društva Trg 
Sevnica. Le-ta je skušala radovednim in pričakovanj polnim 
obiskovalcem predstaviti utrinke iz daljnih časov, ko je na 
sevniškem gradu živel baron Inocenc Moscon.

li kot pomočniki pri čarovni-
ških trikih znanega sevniške-
ga čarodeja Nika Frica, si 
ogledali lutkovno predsta-
vo lutkarja Borisa, streljali z 
velikim lokom v tarčo ali pa 
so se prosto lovili po dovolj 
velikem grajskem parku. Po-
sebna atrakcija je bil nastop 
članov Teatra Cezamo iz Tr-
zina. vitezi Lambergi so se 
pomerili v mečevanju in s 

svojimi družicami prikazali 
srednjeveški ples. v poseb-

nem prostoru, v notranjem 
delu sevniškega gradu, je 
napovedovala prihodnost, ki 
so ji jo razkrivale karte, ve-
deževalka iz grosupljega. Za 
gostinski del ponudbe je skr-
bel aktiv kmečkih žena Sev-
nica.

Smilja Radi,
foto: Tanja Grabrijan

Viteške igre so v grajski park sevniškega gradu 
privabile mnogo obiskovalcev.

Občinski svet občine Sevnica 
je na junijski seji sprejel pro-
gram opremljanja zemljišč za 
gradnjo komunalne infrastruk-
ture za območje občinskega 
lokacijskega načrta za poslov-
no cono Boštanj, kjer bo zgra-
jen trgovski center Mercator. 
Program opremljanja določa 
investicije v komunalne objek-
te in omrežja sekundarnega 
značaja, vključno s priključki 
na obstoječa omrežja, in in-
vesticije v komunalne objekte 
in omrežja primarnega znača-
ja, ki jih je potrebno na novo 
zgraditi. Na osnovi strokov-
nih podlag in predhodnih po-
gojev soglasodajalcev ter na 
osnovi idejnih zasnov cestne-
ga omrežja in infrastrukturnih 
objektov in naprav je v coni 
predvidena gradnja štirih po-
slovnih objektov ter ureditev 
cestne in komunalne infra-
strukture. Ureditveno obmo-
čje za Poslovno cono Boštanj 
– TC Mercator obsega 2,45 ha 

Komunalno	opremljanje	PC	Boštanj	–	
trgovski	center	Mercator

površin. Z vidika namembno-
sti bodo objekti namenjeni za 
oskrbne in storitvene dejav-

nosti. Prva faza obsega izgra-
dnjo Mercator centra skupne 
neto tlorisne površine pre-
ko 3400 m2. Predvideva se še 
gradnja dveh poslovnih objek-
tov, enega 1500 m2, drugega 
malo manj kot 900 m2. Pred-

videna je izgradnja naslednje 
infrastrukture: izgradnja nove 
osrednje napajalne ceste, re-

konstrukcija obstoječe javne 
poti Boštanjsko polje – graj-
ske njive, izgradnja nove in-
tervencijske poti, ureditev 
vodovodnega omrežja, izgra-
dnja manjše čistilne naprave 
skupaj s fekalno in meteorno 

kanalizacijo, izgradnja nove 
transformatorske postaje, 
ureditev javne razsvetljave, 
izgradnja telekomunikacijske-
ga omrežja. Skupni stroški za 
gradnjo nove infrastrukture, 
ki jih bo v celoti pokril inve-
stitor Mercator d.d. in ki vse-
bujejo izbrane projekte in in-
vesticijsko dokumentacijo, 
program opremljanja, pripra-
vljalnih del, izgradnjo cestne 
in komunalne infrastruktu-
re ter vodenja in nadzor, zna-
šajo 644 tisoč EUR. Mercator 
d.d. bo Občini Sevnica na ra-
čun že zgrajene infrastruktu-
re v Obrtni coni Boštanj, ki jo 
je pred leti financirala Občina 
Sevnica, povrnil 133.800 EUR. 
vsa zgrajena infrastruktura 
in okrog 1800 m2 zemljišč bo 
brezplačno preneseno na Ob-
čino Sevnica. infrastruktura 
bo zgrajena v letošnjem  letu, 
odprtje novega Mercator cen-
tra pa je predvideno v mesecu 
novembru. 

Baron Inocenc Moscon (Dušan Senica) in grajska gospoda 
ob odlični grajski kapljici

Lokacija bodočega Mercator centra v Boštanju  
(foto: V. Zupančič)
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Julije Njikoš, ki se je v poz-
dravu posvetil slovenski tam-
buraški glasbi in izpostavil, da 
so bile tamburice v Sloveni-
ji zelo razširjene, že po drugi 
svetovni vojni je bilo kar pre-
ko 80 tamburaških orkestrov 
vse od gorice, Ljubljane, Tr-
bovelj, Celja do Maribora, de-
lovali pa so v internatih, šo-

lah in drugih skupinah, omenil 
je pri tem nekaj pomembnej-
ših skladateljev, kot  so vinko 
vodopivec, Radovan gobec in 
Emil adamič, ter dirigentu ar-
tiškega Tamburaškega orke-
stra prof. Križaniću pred do-
mačo publiko izročil četrto 
zlato priznanje Paje Kolarića, 
ki ga je orkester pred nedav-
nim osvojil v Osijeku. Nasto-
pajoče z zborovodjema je 
prisrčno pozdravil tudi župan 
Ivan Molan ter med ostalim iz-
rekel zahvalo za izjemno glas-
beno in kulturno doživetje.

N. Jenko S.

Frigelj, Florjana Golobič, 
Mateja Grmovšek, Barbara 
Iljaž, Ksenja Povh, Danijel 
Frigelj, Klemen Križman, 
Matjaž Ogorelc, Jernej Ro-
stohar in Gregor Vogrinc.
Kapetan ekipe je bil tokrat 
župan Občine Brežice Ivan 

Molan, ki je tekmovalce bo-
dril s tribune, na začetku od-
daje pa je zanimivo predsta-
vil celotno brežiško občino 
ob posneti razglednici turi-

stičnih znamenitosti iz naših 
krajev. 

Eden najbolj napetih trenut-
kov je bila igra v vlečenju 
vrvi, saj sta bili naša in bo-
hinjska ekipa izenačeni, ta-

krat smo navijači prebudili 
speči Koper z glasnimi vzkli-
ki, ploskanjem in glasbo. 

Prva oddaja je bila na spo-
redu že 8. julija v večernem 
terminu, kjer so bili predsta-
vljeni vsi kraji, ki sodelujejo 
v oddaji.  

v svojih ocenah Računsko 
sodišče RS opozarja Občino 
Brežice, da v letu 2005 ni v 
celoti zagotovila temeljnih 
pogojev, da bi lahko uspe-
šno izvajala ukrepe zemlji-
ške politike in določala sme-
ri prostorskega razvoja, in da 
ni zagotovila temeljnih po-
gojev za pravilno obračuna-
vanje in odmerjanje komu-
nalnega prispevka.

Tudi samo Računsko sodišče 
po proučitvi zakonodaje na 
področju prispevkov, taks, 
priključnin in drugih stro-
škov investitorjev pri gra-
dnji objektov ocenjuje, da 
le-ta ne predstavlja ustre-
zne podlage za uspešno delo-
vanje občine. Računsko sodi-
šče je ugotovilo, da področje 

Revizijsko	poročilo	o	smotrnosti	
poslovanja	v	Občini	Brežice
Občina Brežica je bila izbrana kot ena izmed šestih občin, pri katerih je računsko sodišče opravilo preč-
no revizijo smotrnosti poslovanja na področju prispevkov, taks, priključin in drugih stroškov investitor-
jev pri graditvi objektov. Istočasno je računsko sodišče opravilo tudi revizijo pravilnosti zaračunavanja 
dajatev in prispevkov ob priključitvi na javno infrastrukturo pri izvajalcih javnih služb v revidiranih ob-
činah. Hkrati je potekala tudi prečna revizija pravilnosti in smotrnosti vzpostavitve pravnih podlag in 
nadzora nad zaračunavanjem dajatev in prispevkov ob priključitvi na javna infrastrukturna omrežja.

zakonodaje ni enotno ureje-
no in da pravni akti ne dajejo 
ustreznih razmejitev pristoj-
nosti med državo in lokalni-
mi skupnostmi (občino) ter 
posameznimi izvajalci služb, 
ki so pooblaščene za opre-
mljanje stavbnih zemljišč z 
infrastrukturo. Obstoječa za-
konodaja izredno otežuje iz-
vajanje nalog Občine. Ker ni 
enotnih navodil za obračuna-
vanje komunalne takse, vsa-
ka občina s svojimi izvajal-
ci gospodarskih javnih služb 
interpretira pravne podlage 
drugače in vsako komunalno 
podjetje zastavi lasten sis-
tem zaračunavanja taks in 
drugih stroškov priključeva-
nja objektov na javna infra-
strukturna omrežja. 

Ministrstvo za okolje in pro-
stor je pred dnevi javno za-
vrnilo očitke Računskega so-
dišča RS glede revizije in 
podalo mnenje, da so ugoto-
vitve sodišča neutemeljene, 
saj sodišče pri ocenjevanju 
ni popolno ugotovilo dejan-
skega stanja, niti ni pravil-
no uporabilo vseh material-
nih predpisov.

Občina Brežice se strinja z 
ugotovitvami Računskega so-
dišča glede nedorečene za-
konodaje na predmetnem 
področju, prav tako so na 
Ministrstvu za okolje in pro-
stor prišli do istih ugotovitev 
glede nedorečenosti zako-
nodaje, vse to pa na lokalni 
ravni dopušča različne inter-
pretacije zakonov. Posledica 

Za sestavo ekipe desetih tek-
movalcev so bili k sodelova-
nju povabljeni vsi predstav-
niki javnih zavodov Občine 
Brežice, odzvali pa sta se gi-
mnazija Brežice in Ekonom-
ska in trgovska srednja šola 
Brežice, v ekipi pa so sodelo-

vali tudi člani različnih dru-
štev brežiške občine. 

Na prvo snemanje oddaje, to 
je na snemanje vodne igre, 

smo potovali v ponedeljek, 
25. julija, na dan državnosti. 
Skupina štirih odličnih tek-
movalcev – Mateja Grmov-
šek, Mojca Žnidarič, Gašper 
Ducman in kapetan ekipe, 
Vojko Vučković - se je z eki-

po Bohinja pomerila na kopr-
skem kopališču v vodni igri.

Na drugi del snemanja oddaje 
pa smo potovali v številčnej-
ši zasedbi.  vseh deset tek-
movalcev smo pospremili na-
vijači, med njimi tudi Pihalni 
orkester Loče pri Dobovi, ki 
je poskrbel za odlično navi-
jaško vzdušje že v avtobu-
su, nadaljevalo pa se je tudi 
na samem prizorišču snema-
nja. Tribune so se tresle, za-
stave Občine Brežice so pla-
polale in med zidovi koprskih 
stavb je odmeval glasen klic 
»BREŠCE!«.

Barve brežiške občine so to-
krat odlično zastopali Tanja 

Občina	Brežice	sodelovala	
v	oddaji	Dajmo	naši
Občina Brežice se je odzvala na vabilo RTV Slovenija za 
sodelovanje pri novi, poletno obarvani oddaji Dajmo naši. 
Gre za serijo devetih razvedrilnih oddaj v stilu Iger brez 
meja. V vsaki oddaji se bosta pomerili ekipi iz dveh občin 
v poznavanju sodelujočih krajev, moči bosta ekipi meri-
li še v vodi in v kopenskih spretnostnih igrah. Oddaja je 
odlična priložnost za predstavitev naše občine in pestre 
turistične ponudbe naših krajev, saj bo na sporedu v naj-
bolj gledanem nedeljskem terminu namesto oddaje Spet 
doma z Mariom Galuničem. 

Prva ekipa

Posvet pred tekmo

Odlično navijaško vzdušje

je mogoče opaziti v neure-
jenem sistemu in višini stro-
škov investitorjev pri gra-
dnji. Občinska uprava je tudi  
zaprosila Ministrstvo za oko-
lje in prostor za obrazložitev 
določenih zakonov.

Občina Brežice se bo še na-
prej zavzemala za poenote-
nje zakonodaje na podro-
čju cele države, kar je edino 
smiselno za posameznega in-
vestitorja. Skrbno bo tudi 
preučila vse ugotovitve in 
napotke, ki ji jih je posre-
dovalo Računsko sodišče in v 
skladu z zakonodajo pričela z 
načrtovanjem ukrepov. 

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice        

BREŽiCE – Tako so z burnim 
aplavzom želeli poslušalci, ki 
so popolnoma napolnili vite-
ško dvorano Posavskega muze-
ja po izvedbi letnega koncer-
ta Pevskega zbora KUD Brežice 
in Tamburaškega orkestra KUD 
Oton Župančič artiče, ki ju vo-
dita Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić. Sicer pa so izjemno lep 

koncertni preplet pripravili 
MePZ, MoPZ, Tamburaški or-
kester in ob posameznih glas-
benih točkah solisti Jernej 
Žnideršič, Alojz Tomše in po-
sebna gostja, legenda hrvaške 
narodne glasbe Vera Svobo-
da z »našo« Betko, kot jo je 
v imenu poslušalcev predstavi-
la povezovalka nastopa Milena 
Jesenko in pri tem poudarila 
njeno željo in željo vseh na-
stopajočih, da je koncert pri-
pravljen tako, da bo za vsake-
ga nekaj. Poseben gost večera 
je bil tudi hrvaški skladatelj 

Po	dveh	urah	še	»bis«!

Elizabeta Križanić in Vera Svoboda z zborom in 
orkestrom

Že med obnovo se je Franci-
ju Lesu, znanemu gostincu, 
uspešnemu turističnemu de-
lavcu ter navdušenemu lju-
biteljskemu slikarju, porodi-
la zamisel, da bi organiziral 
obsežno likovno srečanje 
njegovih znancev in prijate-
ljev, ki bi bili voljni prispe-
vati eno svojih del za opre-
mo prenovljenega doma. 
vendar pa mu je tik pred do-
končanjem obnovitvenih del 
Doma krajanov zahrbtna bo-
lezen preprečila uresniči-
tev njegovih sanj, zato so se 
člani njegove družine in pri-
jatelji odločili, da uresniči-
jo njegove želje. Na likov-
nem srečanju je sodelovalo 
kar štiriintrideset slikarskih 
ustvarjalcev iz vse Sloveni-
je, otvoritev razstave pa je 
bila zadnji junijski petek. 
Na njej je umetnostni zgo-
dovinar Jožef Matijevič de-
jal, da prireditelji slikar-
skega srečanja niso imeli 
namena kakor koli omejeva-
ti avtorske izvirnosti pova-
bljenih slikarjev, zavedajoč 
se, da so njihove umetniške 
duše podvržene trenutnemu 
navdihu, ki jim ga je ponudi-

S	Francem	na	Čatežu
ČATEŽ OB SAVI – Pomlad in poletje sta letna časa, ko se 
vrstijo likovne kolonije, v največji meri po krajih, kjer so 
likovne kolonije nato tudi poimenovane po krajih, kjer 
so te potekale s srečanji in druženjem slikarjev. Nedvo-
mno je eno odmevnejših slikarskih srečanj prav srečanje 
»S Francem na Čatežu«, katerega je tako poimenovala in 
delo koordinirala znana umetnica Cvetka Miloš, potekalo 
pa je v sodelovanju z družino Les – Gostilna Pension Les 
– in Krajevno skupnostjo Čatež ob Savi, in sicer z name-
nom, da z deli, nastalimi na tem srečanju, likovno opre-
mijo dotrajano staro šolo, ki so jo krajani s skupnimi mo-
čmi prenovili v večnamenski Dom krajanov.

la prekrasna, pomladno raz-
gibana pokrajina ob sotočju 
Save in Krke. Teme in motivi 
so bili zato vsekakor vredni 
slikarskega čopiča, po pre-
dloženem ustvarjanju sodeč 
pa se je med udeleženimi 
slikarji izkristaliziral pošten 
in obvezujoč odnos do likov-
nega ustvarjanja in nenaza-
dnje do prirediteljev, ki so 
slikarjem zaupali udeležbo 
na letošnji slikarski koloniji.

Slikarjem in gostom je ob 
otvoritvi spregovoril član 
Sveta krajevne skupnosti 
Čatež Ob Savi Vlado Križ-
man, dogodek je blagoslovil 
čateški župnik Jože Pacek 
in Francija Lesa v kratkem 
nagovoru označil kot toplo 
in široko umetniško dušo, 
Žiga Škrabl je poskrbel za 
ustrezen glasbeni  prispe-
vek. izpostaviti je še treba, 
da je čateška Krajevna sku-
pnost izdala in založila tudi 
lepo zloženko z naslovom »v 
spomin na Francija Lesa«, z 
njegovim avtoportretom na 
naslovnici. 

N. Jenko S.

DOBOva - Me PZ KD »Franc Bogovič« Dobova z zborovodkinjo 
Andrejo Barič je v počastitev krajevnega praznika KS Dobo-
va in ob zaključku sezone v cerkvi imena Marijinega pripravil 
zaključni koncert, ob katerem je predsednik Drago Iljaš po-
vedal, da je za društvom plodno obdobje, sicer tokrat bolj 
skromnemu številu poslušalcev lepega koncertnega dela. Pri-
spevek večeru so s povezovanjem dodali člani Literarne sek-
cije »Beseda« in gostje večera - vokalna skupina Mesečina z 
zborovodkinjo Sandro Barič Vovk z Bučke. Na Bučki, kjer se 
zadnji obronki gričevja stiskajo s prostranim Krškim poljem, 
je kot pri dobovskih gostiteljih živahno preko celega leta, saj 
društva in skupine, kamor sodi tudi Mesečina, organizirajo 
različne kulturne, zabavne, etnološke in športno-rekreativne 
prireditve. N.J.S.

Uspešno	zaključili	sezono
NOviCE iZ MESTa, OBČiNE iN POSavJa,
KRONiKa, ŠPORT, KaŽiPOT, OBvESTiLa, 

MaLi iN vELiKi OgLaSi…
na

Internem kanalu KTV Brežice,

Cesta prvih borcev 17, 8250 BREŽiCE (Mestni atrij)

e-pošta: studio.brezice@posavje.info
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jezik, nato pa so se odpravili na hokejsko igrišče pri leskovški 
osnovni šoli, kjer jih je učitelj rolanja Mitja Valentinc učil no-
vih rolarskih podvigov. vodja programov Mihaela Kovačič je ob 
zaključku povedala, da s prihajajočo poletno vročino krški Mla-
dinski center svoje aktivnosti seli iz mesta, prizorišče dogodkov 
bo brestaniški bazen.  M. K. M. 

geslo križanke pošljite do četrtka 16.8.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRiŽaNKa«. Med reševalci s pravilnimi 
rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja Papirnica in knjigarna PERGAMON, Aleksej Dobrovnik s.p., Kolodvorska 1, Krško.

Nagrajenci 10/07 številke:
Tin Oraič, Tončke Čečeve 26, Krško
Marica Krapec, Račica 37a, Loka pri ZM
Branko volčanšek, Cesta bratvo Cerjakov 44 a, 
Brežice

1.
2.
3.

Geslo 12/2007 številke: 
POLETJE JE IZZIV ZA 
UČENJE TUJIH JEZIKOV

Nagrade:
nagrada: avtoradio 
nagrada: bon v vrednosti 20 €
nagrada: bon v vrednosti 10 €

1.
2.
3.

MLADI, PROSTI ČAS

Prireditev se je v petek, 8. ju-
nija, pričela z otvoritvijo foto-
grafske razstave „vsi drugačni, 
vsi enakopravni“ skupine mla-
dih posavskih fotografov v Klu-
bu za mlade Zvezda. večerni 
program se je pričel s folklorno 
skupino KUD Oton Župančič ar-
tiče. Nadaljevali so Mladi har-
monikarji iz Podbočja. Nato se 
je začel multimedijski perfor-

mans Ulični brat. Mladi igralci 
Posavskega mladinskega gleda-
lišča so se zaprli v zapuščeno 
Mercatorjevo stavbo na pro-
menadni ulici starega mestne-
ga jedra Krškega in izvajali ra-
zne krajše performanse. večer 
je odlično zaključila glasbe-
na zasedba Same babe, ki je 
s svojimi priredbami narodnih 
pesmi in tudi svojimi lastni-
mi zabavala množico in polni-
la ulico s smehom.
v soboto, 9. junija, se je za-
čelo že s popoldanskim otro-
škim programom. Na odru so 
se predstavile plesne skupi-
ne iz OŠ Krško, OŠ Leskovec 
in plesalci PgC Lukec. Nada-
ljevalo se je z gledališko pred-
stavo „Halo, Rdeča kapica?“ 
gledališča Unikat, kjer je na 

MKF	ponovno	oživel	staro	
mestno	jedro	Krškega
KRŠKO - Staro mestno jedro Krškega je tudi letos zažive-
lo ob Mladinskem kulturnem festivalu, ki ga je v začetku 
junija že šesto leto zapored organiziral Mladinski center 
Krško. Cilj festivala je oživitev starega mestnega jedra in 
predstavitev slovenskega kulturnega ustvarjanja. Tako je 
tudi letos organizatorju uspelo pripraviti odlično zabavo 
na prostem, pri kateri je sodelovalo več kot 100 nastopa-
jočih, prireditev pa si je ogledalo 600 obiskovalcev.

koncu zlobni volk eksplodiral v 
tisoče barvnih konfetkov. ve-
černi del se je pričel s hip–hop 
plesnimi skupinami skupnega 
projekta Mladinskega centra 
Krško in PgC Lukec, nadalje-
vali pa so raper gregX in rap 
par Meho & Lea. Sledil je slo-
venski stand-up comedy skupi-
ne Komikaze, kjer sta najbolj 
izstopala Pižama in Perica, ki 

sta obiskovalce nasmejala do 
solz. in kjer so nas nasmeja-
ne pustili Komikaze, sta pre-
vzela Slon in Sadež s svojim 
glasbenim humorjem, tokrat 
v malo drugačni, akustični iz-
vedbi skupine šestih glasbeni-
kov. Posavsko mladinsko gle-
dališče pa je tudi ponovilo 
Uličnega brata v izložbi za-
puščene Mercatorjeve trgovi-
ne. Podelili smo tudi nagrade 
najboljšim ekipam, ki so sode-
lovale na Pokalu MKF 2007, ki 
je potekal čez dan na igrišču z 
umetno travo pod Mladinskim 
centrom Krško.
Organizatorje veseli, da je sta-
ro mestno jedro za kratek čas 
ponovno zaživelo in tako bo 
zopet na 7. Mladinskem kultur-
nem festivalu naslednje leto.

Slon in Sadež sta navdušila občinstvo. (foto: Andrej 
Stopar) 

BiZELJSKO – Prvo julijsko sveto mašo s cerkve sv. Lovrenca na 
Bizeljskem je neposredno predvajala RTv Slovenija. Obred so 
obogatili tudi tamkajšnji otroci s pesmijo “Nekaj manjka”. Pe-
sem so otroci izbrali za himno letošnjega oratorija, ki so ga iz-
vedli od 24. do 27. junija. Oratorija se je udeležilo 55 otrok, za-
nje je skrbelo 15 animatorjev. Rdeča nit oratorija je bila zgodba 
Bobri Janeza Jalena. vsak dan so uprizorili igro, nato pa se po-
govarjali o glavnem liku - Ostrorogem Jelenu. Na to temo so na-
vezali katehezo, kjer so se pogovarjali o imenu, spoštovanju, 
povezanosti, naravi… v delavnicah so izdelovali grbe s svojim 

imenom, čolničke, klobučke, kruh... Opoldne so se zbrali v cer-
kvi, položili izdelke na oltar in se zahvalili Bogu ter zapeli Mariji 
v pozdrav. veliko so se tudi igrali, plesali banse, odšli na sprehod 
do Sotle, naredili splav in ga spustili po vodi ter seveda čofotali. 
Oratorij so zaključili z izletom na sv. vid nad Brežicami, kjer so 
imeli še sv. mašo, pri kateri so otroci lepo sodelovali.  S. V.

KRŠKO - Mladinski center Krško je v prvem počitniškem tednu 
od 26. do 29. junija pripravil počitniške aktivnosti za osnovno-
šolce, ki se jih je udeležilo 25 učencev. vsako jutro so otroci 
pod mentorstvom Barbare Lapuh skozi igro spoznavali nemški 

Med	nemščino	in	rolanjem

Oratorij	na	Bizeljskem

Veliko so peli

BREŽiCE - Mladinski center je v prvem tednu počitnic tudi letos 
organiziral počitniške aktivnosti za osnovnošolce. animatorji so 
otrokom zastavili ustvarjalne, rekreativne in zabavne delavnice, 

Počitnice	v	MC	Brežice

KOSTaNJEviCa Na KRKi - v galeriji Božidar Jakac je prejšnji te-
den potekala slikarska delavnica, ki jo je vodila akademska sli-
karka Mateja Kavčič., udeležilo pa se jo je 12 otrok iz Kostanje-
vice na Krki, Brežic, Šentjerneja in Novega mesta. Otroci so se 

ob vsakodnevnem ustvarjanju seznanili z vsemi fazami izdelave 
slike na slikarsko platno od priprave, ki zajema napenjanje pla-
tna na podokvir, grundiranje in izdelavo osnutkov, do slikanja na 
pripravljeno platno z akrilnimi barvami. Ob zaključku delavnice 
so pripravili razstavo vseh del.  P. P.

Počitniško	ustvarjanje	v	
galeriji

v katerih so izdelovali okraske, nakit, lovilce sanj, zabavali pa so 
se tudi s poslikavo obraza. Telesne aktivnosti predvidene na Špor-
tno rekreativnem centru grič so zaradi premalo udeležencev od-
padle. v tem tednu organizirajo v Kapelah tradicionalni »Tabor v 
sožitju z naravo«, od 24. do 27. julija pa bodo aktivnosti za otro-
ke tudi letos preselili v krajevne skupnosti artiče, Dobova, Skopi-
ce ter Pišece.  S. V.

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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Kino Servis Brežice:
Četrtek-nedelja, 12.-15. 7., ob 19.00: animirana komedi-
ja Shrek tretji (92 min), ob 21.00: akcijska drama Rocky 
Balboa (102 min) 
Četrtek, 19. 7., in petek, 20. 7., ob 21.00, ter sobota, 
21. 7., in nedelja, 22. 7., ob 19.00 in 21.00: zgodovin-
ska drama Zadnji škotski kralj (121 min) 

Kulturni dom Krško:
Petek, 13. 7., sobota, 14. 7., in nedelja, 15. 7., ob 
20.00: erotična srhljivka Popolni tujec
Petek, 20. 7., sobota, 21. 7., in nedelja, 22. 7., ob 
20.00: triler Zodiak

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 13. 7., ob 17.00 in 20.00: avanturistična komedija 
Pirati s Karibov – Na robu sveta (168 min)
Sobota, 14. 7., ob 20.00: akcijski triler Strelec (124 min)

•

•

•

•

•

•

KINO SPOREDI V POSAVJU

OBVESTILA, PREJELI SMO

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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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Zahvala

Kdo od vas se še spomni tistega torka, 12. junija, ki bo, 
vsaj nama, ostal v grenkem spominu. 
Začelo se je z močno eksplozijo, šviganjem ognja iz sose-
dovega avta in hiše ter hitre pomoči sosedov in gasilcev. 
Slednjim je tudi namenjeno to pismo, s katerim bi se 
rada zahvalila za požrtvovalnost in pomoč. Niti pomisliti 
ne smeva, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se uresničil načrt 
našega, sedaj že bivšega, soseda Marjana. Z gašenjem, 
reševanjem ste bili v veliki nevarnosti prav vi in tudi mi 
vsi. Prisebno, brez strahu in učinkovito ste se spopadli s 
podtaknjenim ognjem, pa tudi z odprtimi plinskimi je-
klenkami v hiši. vsi skupaj pa smo imeli veliko sreče, ka-
tere pa brez vaše pomoči tudi ne bi bilo. 
Posebno se zahvaljujeva domačinom in gasilcem s Pokle-
ka, Blance in Sevnice. 

vedno hvaležna
Slavka Cokan in Alojz Balantič

Podjetje EUROGARDEN d.o.o. , 
zaradi odprtja novega Vrtnega centra 

vabi k sodelovanju:

► TRGOVSKI POSLOVODJA (m/ž)
► PRODAJALCE (m/ž)
► DIPL. ING. AGRONOMIJE (m/ž)
► CVETLIČARJE-ARANŽERJE (m/ž)
► KMETIJSKE MEHANIKE (m/ž)

Od vas pričakujemo:
-  ustrezno izobrazbo, delovne izkušnje 
-  vozniški izpit B kategorije 
-  poznavanje dela v računalniškem okolju 
-  vodstvene, pogajalske in organizacijske sposobnosti 
-  samostojnost, natančnost, komunikativnost in 

samoiniciativnost 

Nudimo:
-  zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za 

nedoločen čas 
-  zanimivo delo v urejenem delovnem okolju 
-  stimulativno nagrajevanje 
-  nastop zaposlitve po dogovoru 

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev pošljite do 21.07.2007 na naslov:

EUROGARDEN d.o.o., PE KRŠKO, 
Podsmreka 7b, 1356 Dobrova

ZM aMFORa 
ZavaROvaLNO ZaSTOPaNJE D.O.O.
PE KRŠKO
CKŽ 137
8270 KRŠKO

K SODELOVANJU VABI
1. ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA (m/ž)
Pogoj: Dovoljenje aZN za opravljanje zavarovalnega 
zastopanja

2. POMOŽNEGA ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA (m/ž)
Pogoj: v. stopnja izobrazbe

Ponudbe za delo z dokazili o ustrezni izobrazbi pošljite na 
naslov: ZM Amfora d.o.o., CKŽ 137, Krško.
Rok za prijavo na razpisana delovna mesta je do konca 
julija 2007. Za dodatne informacije smo dosegljivi na 
številki: 041 625 546.

	 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:

večje	število	delavcev	v	proizvodnji	(m/ž)
strojnika	(m/ž)	
vzdrževalca	(m/ž)
skladiščne	delavce	(m/ž)
viličarista	(m/ž)
prodajalca	v	industrijski	prodajalni	(m/ž)
sodelavca	na	področju	trženja	(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.

•
•
•
•
•
•
•

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

Z bolečino v srcu vam sporočamo, da 
nas je nenadoma in mnogo prezgodaj 

zapustil naš ljubi

MILAN SENICA
Od njega se bomo poslovili v četrtek, 12.7.2007, 

ob 16.00 uri na pokopališču v Sevnici. 

Žara bo na dan pogreba od 10.00 dalje v mrliški vežici.

Žalujoči: žena Magda, hčeri Lucija in Sarah ter vsi domači.
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POSAVSKI OBZORNIK  
izdaja 
Zavod Neviodunum  
v Krškem 

Uredništvo:  
Trg Matije gubca 3, 
8270 Krško 
Tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
E-pošta: 
redakcija@posavje.info 
TRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

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

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica, 
od 1.1.2007 za občino Kosta-
njevica na Krki. Rok za rezer-
vacijo oglasnega prostora v 
naslednji številki je 18. julij. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
26. julija 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO 
PRIREDITVAH

Četrtek, 12.7.
ob 19.00 na gradu Sevnica: koncert anje Bukovec ter 
Denysa Masliuka
ob 20.30 na gradu Sevnica: otvoritev razstave likovne ko-
lonije arspekta

Petek, 13.7.
ob 20.00 v Čebeln´aku (MC Krško): stand-up komiki na pla-
tnu: Frank Caliendo, Lewis Black in The Sklar Brothers
ob 22.00 v parku pri MC Brežice / klubu MC Brežice: drzen 
ognjeni show – Pyromagica

Sobota, 14.7.
ob 8.00 na Telčah: spominski pohod od Telč do Bučke (po-
hod po poti ob nekdanji nemško-italijanski okupacijski 
meji)
ob 9.00 na igriščih pri OŠ Brestanica: poletni športni viken-
di 2007 - turnir Reaktor
ob 16.00 na bazenu Brestanica: ustvarjalne delavnice

 
Nedelja, 15. 7.

ob 18.00 na gradu Podsreda: zaključni koncert slušateljev 
seminarja za prečno flavto

Sobota, 21.7.
ob 9:00 v Brežicah: poletni športni vikendi 2007 - tur-
nir Bomba

•

•

•

•

•

•

•

•

•

P r i r e d i t v e  m e d  1 2 .  i n  2 5 .  j u l i j e m

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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorniku 
in za nekomercialne namene. vsak 

bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas. Za po-
novno objavo mora naročnik ponovno 
poslati naročilo, vendar bomo oglas z 

besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja 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.

isto vsebino objavili največ dvakrat.
vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. v 
primeru, da bo mali oglas daljši od 20 

PROIZVODNJA – JUNIJ 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2007

ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja 
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

5.931.221 95 22

Proizv. 
enota

gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP 15 35 271 350 5 100 0 2

PB 3 ZP 17 35 234 350 17 100 1 2

PB 4 ZP 0 35 70,3 100 1 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 79,1 100 1 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Oddam psičke mešance, po-
dobne zlatim prinašalcem. 
Tel.: 041 862 178

Oddam psičke mešančke 
črne barve, letošnji, ter dve 
psički, stari leto in pol. 
Tel.: 07 49 77 603

Kupim manjšo dobro ohra-
njeno samonakladalko. 
Tel.: 031 832 574

Kupim manjšo traktorsko 
„kiper“ prikolico z enojnimi 
kolesi. Tel.: 031 211 828

Kupim manjše staro pose-
stvo ali majhno starejšo hišo 
na področju Posavja. 
Tel.: 059 112 212

Prodam ugodno prijazne 
črne psičke majhne rasti. 
Tel.: 051 479 111

Prodam ugodno različne 
starinske predmete, skrinje 
in dele starega pohištva. 
Tel.: 041 709 516

Prodamo starejšo stano-
vanjsko hišo s pomožnim 
objektom in garažo na gre-
gorčičevi ulici v Brežicah, na 
parceli cca. 1000 m², vsi pri-
ključki. Tel.: 041 624 033

Prodam 31 a vinograda na 
lepi sončni legi (Trnovec), 
asfalt do parcele. 
Tel.: 031 529 428

Prodam vinograd, 750 trt, 
voda, elektrika in vsa grad-
bena dokumentacija za vi-
kend. Tel.: 07 49 56 375

Prodam belo in rdeče vino 
po 1 € ali menjam za buko-
va drva. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam manjšo količino be-
lega in rdečega vina in Sipov 
trosilec gnoja. 
Tel.: 031 305 826

Prodam ugodno 100 l cvič-
ka, lahko za dober kis, ter 
prašiča, težkega 130 kg. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam vino s Sremiča, cena 
po dogovoru. 07 49 71 593

Prodam 200 l plastični re-
zervoar za kurilno olje. 
Tel.: 07 49 61 682

Prodam golf diesel 1,9, le-
tnik 1996, bele barve, lepo 
ohranjen, garažiran, 5 vrat. 
Tel.: 031 725 175 

Prodam rahljalnik in planir-
no desko za motokultivator, 
priklop na dva vijaka. 
Tel.: 040 796 835

Prodam Opel astra 1,6 16v, 
karavan, letnik 1999, zelo 
lepo ohranjen. 
Tel.: 041 929 874 

Prodam kombi Piadggio, l. 
95, vzdrževan, neregistri-
ran, cena 450 €. 
Tel.: 07 49 22 140 

Prodam 100 l stiskalnico za 
grozdje ali jabolka. 
Tel.: 041 796 224

Prodam 3,5 m mizo za jedil-
nico in 45 l kotel za kuhanje 
žganja. Tel.: 040 796 143

Prodam Kio Pride 1,3, letnik 
1998, bele barve, registriran 
do 16.3.2008, cena 600 €. 
Tel.: 031 768 564

Prodam Passat 1,8 T, l. 
1999, model 2000, srebrne 
barve, vsa oprema, alu pla-
tišča, vlečna naprava.
 Tel.: 041 969 911

Prodam Fiat Brava 1,6 16v, 
letnik 1998, klima, 113.000 
km, modre metalik barve, alu 
platišča. Tel.: 031 827 482

Prodam Škodo Felicio 1,3, 
svetlo modre barve, letnik 
2001. Tel.: 041 712 977

Prodam 2.000 kg ječmena, 
naravno sušen, cena po do-
govoru. Tel.: 041 825 153

Prodam ojačevalnik za v 
avto ground Zero, star dve 
leti, zmogljivost 4 x 120 W 
RMS, priložim vse potrebno. 
Tel.: 040 146 960

Prodamo dve kozi in tri ko-
zličke, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 231 451 

Prodam koruzo v zrnju.
Tel.: 031 492 135

Prodam zadnji odbijač za 
Renault Clio, višnjevo rdeč. 
Tel.: 041 796 224

Prodam kozje mladiče, sta-
re štiri mesece, burske pa-
sme, cena ugodna. 
Tel.: 031 722 316 

Prodamo odojke od 20 kg 
naprej. Tel.: 07 49 56 375 

Prodam ugodno skoraj nov 
Playstation 2 in nekaj igric. 
Tel.: 031 393 409

Prodam lepo ohranjen vozi-
ček z zimsko vrečo in nahrb-
tnik za nošenje dojenčka. 
Tel.: 031 852 545

Prodam bukova drva, metr-
ska ali nažagana, možna je 
tudi dostava. 
Tel.: 031 650 285 

Prodam ugodno mladega 
ovna. Tel.: 040 227 590

Prodam dvižna kovinska ga-
ražna vrata 270 x 200 za pri-
merno ceno. 
Tel.: 041 826 046 

Prodam ječmenovo slamo 
v okroglih balah ter ječmen 
(žetev 2007). 
Tel.: 041 726 086 

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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BRESTaNiCa - Krajani brestaniške srenje ino tudi oni iz dru-
gih srenj, so se 30. rožnika leta gospodovega 2007 zbrali v 
trgi v Rajhenburgi, kjer so barantali, kupovali ino se zaba-
vali na Petrovem sejmu. 

Letošnji Petrov sejem je bil jubilejen, saj se je v organiza-
ciji brestaniškega turističnega društva zvrstil že deseto leto 
zapored, tako kot v preteklih letih pa je bil   tudi letos zelo 
obiskan. Roke so si v pričakovanju uspešne sejemske proda-
je trli tudi razstavljavci oziroma prodajalci, ki so s ponudbo 
na stojnicah zapolnili trško ulico. Na glavnem prizorišču so 
se zvrstile razne igre, rdeča nit  sejma pa se je prepletala in 
zapletala okoli dogajanja v trški pekarni Prestica, v kateri so 
prav na sejemski dan zalotili tudi miš. Zaradi nje in ostalih 
očitanih nečednosti so na sramotilni pranger privezali peka. 
Petrov sejem je obiskala tudi grajska gospoda, manjkali niso 
lokostrelci, poskrbljeno pa je bilo tudi za žejne in lačne, ra-
dovedne in vedoželjne, pa tudi za tiste, ki imajo radi pe-
sem, ples in dobro glasbo.  B. M.

štiri ure ni imela premora, 
še zlasti pa je bila prije-
tno presenečena ob nasto-
pu mednarodne ženske vo-
kalne skupine Fire and ice. 
Skupina, ki jo sestavljajo 
dekleta iz avstralije, Poli-
nezije, Kanade in Franci-
je, se je predstavila z vr-
sto svetovnih evergreenov, 
dodale pa so tudi nekaj slo-

venskih. Ob ubra-
nih vokalih de-
kliške skupine 
in kitarskih zvo-
kih obeh preka-
ljenih trubadur-
jev je malo pred 
polnočjo vse bolj 
znana in obiskana 
terasa Mestne-
ga atrija zazve-
nela še z impro-
vizacijami enega 
izmed obiskoval-
cev, vsi skupaj pa 
so izzvali serijo 
aplavzov publike, 
ki je tokrat dobi-
la več, kot je naj-
brž pričakovala. 

MAB

BREŽiCE – Sicer dokaj spre-
menljivo junijsko vreme je 
bilo na zadnji petek v juni-
ju naklonjeno organizator-
jem kulturno-zabavnih ve-
čerov v Mestnem atriju. v 
sodelovanju z Zavodom za 
turizem in podjetništvo so 
namreč pripravili glasbeno 
prireditev, ki so jo – navdih-
njeni z enkratnim okoljem 

Poletje je že v pravem zamahu, čeprav nam za-
dnje čase vreme malo nagaja. Od vremena ni od-
visno razpoloženje, vsaj za nekatere. Glasbeni-
kom včasih pride prav, da malo predahnejo, ker 
so v tem času polno zaposleni. Tudi ansambli vča-
sih rabijo malo svobode med nastopi, vodje ban-
dov pa imajo v tem času kar nekaj težav, saj so jim 
nekateri člani odšli na morje. Naročniki so kar za-
čudeni, ker na nastopu zagledajo skoraj popolnoma spremenjen sestav 
ansambla, ki ga poznajo pod imenom, ki so ga naročili. No, na koncu 
je vse v redu, če se vse dobro konča. Lepo je, da si ansambli pomagajo 
med sabo, včasih so bili več ali manj skregani. Danes so doumeli vsi, da 
s sodelovanjem lahko skupaj več in bolje naredijo.
 
Na poletnem ozvezdju zvezd že skoraj leto deluje ansambel ORION iz 
Rake.v naši regiji je včasih nastopal že ansambel ORiONi, katerega član 
je bil tudi sedanji ravnatelj glasbene šole v Krškem Drago Gradišek. Z 
dovoljenjem bivših Orionov so se Račani poimenovali ORiON. Da bodo 
le tako dolgo in uspešno delovali kot njihovi predhodniki. Da dekleti in 
fanta niso kar od muh, so kar hitro posegli po uspehih. Na nedavno kon-
čanem festivalu narodno-zabavne glasbe v vurberku so dobili drugo na-
grado strokovne žirije in še Šifrerjevo plaketo za najboljšo pevsko iz-
vedbo. Čestitamo!
Orion sestavljajo baskitaristka, klaviaturistka in pevka Tatjana Mešiček, 
Bernardka Božič igra kitaro, mandolino, bas kitaro in še pevka je po-
vrhu, Matej Bizjak je virtuoz na harmoniki, pri zabavni glasbi igra bob-

ne in poje, ter Martin Božič kot 
kitarist in pevec. Da uspehi niso 
kar slučajno, jim veliko pomaga-
jo priznani slovenski strokovnja-
ki, kot so Tomaž Tozon, Franc 
Mihelič, Tine Lesjak, Franc Še-
govc, Toni Sotošek in Janko 
Avsenak. ansambel je posnel že 
tri svoje skladbe, ki se uspešno 
vrtijo na radijskih valovih. Želi-
jo si čimprej dokončati načrtova-
ni CD in kvalitetno nastopati po 
festivalih in domačih odrih. Naj 
vam bo naklonjeno ozvezdje, 
ansambel ORiON iz Rake.

v teh dneh mineva že kar 47 let, odkar so v naše kraje prišli profesional-
ci, glasbeniki z akademsko izobrazbo na glasbenem področju, in takoj 
osvojili takratno občinstvo. Leta 1960, natančneje 9. septembra, so po 
nalogu takratne vojske prišli za potrebe vojakov, hkrati pa so pričeli na-
stopati tudi po plesiščih sedanjega Posavja. Ansambel PLAVI. Pred dne-
vi sem se srečal z 
gospodom Rogu-
ljičem, ki ga ver-
jetno še danes vsi 
poznate pod ime-
nom Buco. Le-
gendarni troben-
tar Plavih je še 
danes po tolikih 
letih poln sve-
žine in delovne 
vneme. Rad mi 
je pripovedoval 
o brežiških za-
četkih, nastopih 
in dogodivščinah. 
Še vedno piše aranžmaje za pihalne orkestre, notne knjižice za instru-
mentaliste,  trobente, svoje prve ljubice, pa ne izpusti iz rok še danes. 
vse čestitke mladeniču, ki jih bo v kratkem napolnil 70. več o Bratislavu 
Roguljiču bom napisal po njegovem osebnem in glasbenem jubileju.
 
Marshmallow maršira novim zmagam naproti 
Pevka Ana Pincolič, kitarist Benjamin Kovačič, bass kitarist Primož Pi-
bernik in bobnar Marko Jurečič so sedanji člani uspešne zasedbe Mar-
shmallow. Za sabo imajo že kar nekaj uspehov, od sodelovanja z Mirom 
Tomšičem iz skupine Dom za sanje, prvi večji uspeh je bil ob koncer-

tu skupine Dan D, 
ko so nastopili 
kot predskupina, 
zatem so sledi-
li nastopi v no-
vomeškem Pa-
triotu, na Zajla 
festu, bili so tudi 
predskupina za-
sedbi Big foot 
mama v MC Bre-
žice. Zvezdogled 
in Čez rob sta nji-
hovi novi sklad-
bi, ki sta nastali 
v »bobnarski de-

lavnici« v Prekopi pri Kostanjevici. aprila so se prijavili na natečaj vSi 
DRUgaČNi vSi ENaKOPRavNi in s skladbo Cirkus zaslužili prvo nagrado, 
nastop na festivalu ROCK OTOČEC, ki je že za nami. Marshmallow se 
bodo kmalu lotili snemanja prvih demo posnetkov, avtorskih komadov, 
za svoj prvi CD. Mladim rokerjem želim veliko uspehov in vztrajnost, za 
tem zagotovo pride uspeh. Morda bomo čez nekaj časa pisali, da so bili 
ti in ti predskupina mega zvezdam iz zasedbe Marshmallow.
 
Ob vsem tem pisanju sem se spomnil na mnoge glasbenike in ansamble, 
ki več ne delujejo ali pa so člani le teh v nekih drugih bandih. Ansambel 
Lojzeta Ogorevca, odlični citrar Miran – Špica, Stanko Kežman – Do-
bovskih 5, Črt Čargo, Jože Rus iz Radeč, Marko  Mrežar in ansambel 
Vikend, ansambel Črni angeli, Dobri prijatelji iz Rake, Polska malca 
iz Krškega, Ansambel Seplan, Steb iz Brestanice, Veseli Vandrovčki iz 
Bukoška, Kapelski muzikanti, Ansambel Tonija Hervola, bratje Rosto-
har s havajsko kitaro in orglicami,…
 
Mogoče bo ta članek vspodbudil katerega, da se mi oglasi z nekaj podat-
ki o bivšem ali sedanjem ansamblu. Priložnost imate tudi bralci. Morda 
imate kje spravljeno fotografijo z zabave, ohceti…, ko je igral ansambel 
ali posameznik, ki ga še nismo predstavili v Posavskem obzorniku.
 
Uživajte v poletnih mesecih, morju in dobri glasbi.

 andrej.pinteric@posavje.info

piše: 
Andrej Pinterič

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

Ogenj	in	led	v	Mestnem	atriju

Publika je uživala v štiriurnem programu.

Peter Dirnbek v duetu s Sharon Fox Kantavtor Roman Zupančič

dvorišča stare meščanske 
hiše – poimenovali Trubadur-
ji pod oboki. Po zamisli po-
budnikov iz Mestnega atrija 
in domačega glasbenika Pe-
tra Dirnbeka naj bi dogo-
dek postopoma prerasel v 
redna srečanja manj in bolj 
uveljavljenih kantavtorjev. 
Lahko bi rekli, da je bil za-
četek še skromen po številu, 

po slišanem in videnem pa 
več kot izvrsten, saj sta ob 
odsotnosti Mariborčana Ro-
berta Kralja, ki zaradi pro-
metne nesreče ni prispel v 
Brežice, svojo vsestransko 
ustvarjalnost dokazala Ro-
man Zupančič iz Kočevja in 
Peter Dirnbek. Ta je hkra-
ti poskrbel tudi za nenehno 
animacijo publike, ki več kot 

Skupina Fire and Ice med nastopom

ORION s posavskim 
tekstopiscem Francijem 
Smrekarjem

Prva zasedba ansambla PLAVI leta 1960

Marshmallow

Šolsko leto se je zaključilo 
in otroci bodo svoj prosti čas 
preživljali na različne nači-
ne, enega izmed zanimivej-

ših je letos že drugič zapored 
v Brežicah ponudilo Kultur-
no umetniško društvo Od-
skočna deska. Na njihovo va-
bilo so otroci, odzvalo se jih 
je štirinajst, ustvarjali likov-
ne podobe v različnih tehni-
kah pod vodstvom slikarke 
Vladke Sumrek, ki se sama 
likovno izraža od leta 1992. 
v tem obdobju je sodelova-
la na številnih skupinskih raz-
stavah, pripravila pa je tudi 
nekaj samostojnih. Razstavo 
otroških izdelkov, ki so nasta-

Otroška	likovna	kolonija	
z	Odskočno	desko
BREŽICE – Na zadnjo junijsko soboto pa je v okviru junij-
skih dogajanj v prijetnem okolju Mestnega atrija v orga-
nizaciji Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice in KUD 
Odskočna deska potekala druga otroška likovna kolonija.

li v sobotnem dopoldnevu, so 
odprli v nedeljo, ko je zbra-
nim spregovorila tudi Sumre-
kova, ki je poudarila pomen 

tokratne likovne kolonije kot 
edine tovrstne v Posavju. 
Otroci so si poleg razstave 
ogledali tudi lutkovno igrico 
Luna in ogledalo v izvedbi Si-
mone Zupančič. Z glasbo pa 
sta prijetno vzdušje ob otvo-
ritvi popestrili Klara Žnider-
šič na violini in Andreja Ko-
vačič na harmoniki. Razstavo 
na prostem so si obiskovalci 
Mestnega atrija lahko ogle-
dovali še ves prvi teden v ju-
liju. 

P. B.

Organizatorica Vladka Sumrek podeljuje priznanja 
udeležencem kolonije

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Jubilejni	10.	Petrov	sejem	


