
SLOVENIJA, POSAVJE – V ponedeljek so začeli teči roki za vo-
lilna opravila v okviru jesenskih volitev, ki bodo 21. oktobra, s 
tem pa tudi zbiranje podpisov, potrebnih za vložitev kandida-
ture s podporo volivcev. Večina od trinajstih  kandidatov je na-
mreč napovedala, da se bo v bitko za najprestižnejšo funkcijo 
v državi podala s podporo volivcev. Kandidati imajo za zbira-

nje potrebnih 5.000 podpisov (oziroma 3.000, če jih predlaga 
politična stranka) čas do 26. septembra, volivci pa lahko pod-
poro predsedniškim kandidatom izrazijo s podpisom posebnih 
obrazcev na upravnih enotah. Edini kandidat s posavskimi ko-
reninami je 45-letni Jože Andrejaš, ki je odraščal v Hrastju 
pri Cerkljah ob Krki, se v Ljubljani izučil za papirničarja, se-
daj pa živi v Radovljici.  
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Dve	leti	po	neurju

Sanacija	poteka,	a	še	dolgo	
ne	bo	tako,	kot	je	bilo

POSAVJE – V torek, 21. 
avgusta, sta minili dve 
leti od silovitega neur-
ja, ki se je razbesne-
lo nad Posavjem in pov-
zročilo ogromno škode. 
V krški in sevniški ob-
čini se je takrat sproži-
lo preko 200 plazov, po-
plavljenih je bilo tudi 
približno toliko hiš, 
močno poškodovanih 
okoli 100 kilometrov 
cest, dobra desetina 
družin se je morala za-
radi ogroženosti njiho-
vih domov izseliti. Sle-
dila je dvotedenska 
reševalna akcija, s po-
močjo katere se je ži-
vljenje na prizadetih 
območjih vsaj malce vr-
nilo na normalne tirni-
ce. Škoda v občini Kr-
ško je bila ocenjena na 
9,2 milijona evrov, ško-
da v občini Sevnica pa 
na 7,7 milijona evrov. 
Nekaj škode so utrpeli 
tudi v občini Brežice. 

Cesta Krško - Gora po neurju 2005 in danes
Več na strani 2

BREŽICE, OSAKA – Brežiški metalec kladiva Primož Kozmus bo 
eden glavnih adutov slovenske reprezentance na svetovnem pr-
venstvu v atletiki, ki se bo v soboto pričelo v Osaki na Japonskem. 
Kvalifikacije v metu kladiva za moške so na sporedu že prvi dan 
prvenstva, finale pa v ponedeljek, 27. avgusta, ob 12.30 po na-
šem času. Kozmus je letos v odlični formi in v ožjem krogu favo-
ritov za najvišja mesta v metu kladiva. Med drugim je junija na 
Poljskem postavil nov osebni rekord z izjemnim metom 82,30 m, 
kar je drugi izid sezone na svetu. Primož  je pred odhodom na pr-
venstvo zelo samozavestno napovedal boj za medaljo.    

Kozmus	na	Japonsko	po	medaljo

Med skupno 129 vlogami, 85 
za objekte in 44 za opre-
mo, je bilo odobrenih 47 za 
objekte in 29 za opremo, v 
skupni vrednosti slabih 5,6 
milijona evrov. Zanimivo je, 
da je Občina Krško uspela 
pridobiti na razpisu kar de-
setino tega zneska, in sicer 
za izgradnjo novega zaprte-
ga olimpijskega bazena v Kr-
škem 490.770 evrov, za dol-
go pričakovano izgradnjo 
nove telovadnice pri osnov-
ni šoli na Vidmu pa 81.680 
evrov. Vsoti seveda še zda-
leč ne bosta zadoščali za po-
kritje investicij, vendar pa 
izbor lahko razumemo tudi 
kot pripravljenost države, 
da bo občini Krško ustregla v 
njenih pričakovanjih po so-
delovanju posameznih mini-
strstev pri nekaterih razvoj-

Telovadnica	in	bazen	-	
prvi	odziv	države?
KRŠKO – Ministrstvo za šolstvo in šport RS je pred kratkim 
objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje inve-
sticij v novogradnje in posodabljanje športne infrastruk-
ture v letih 2008, 2009 in 2010. Med izbranimi projekti 
sta tudi nova telovadnica pri Osnovni šoli Jurija Dalmati-
na in plavalni bazen v Krškem. 

nih projektih občine Krško. 
Med njimi so poleg že ome-
njenih tudi izgradnja cestne 
infrastrukture in kanaliza-
cijskega omrežja, posodobi-
tev informacijskega sistema 
širokopasovnih povezav, do-
zidava OŠ Leskovec, obno-
va gradu v Leskovcu in neka-
tere druge. Projekti sodijo v 
paket zahtev občine Krško v 
zvezi z umeščanjem trajne-
ga odlagališča nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov 
v njen prostor, za dolgoroč-
no sobivanje pa bodo zlasti 
po mnenju lokalnega par-
tnerstva morali biti izpol-
njeni tudi nekateri drugi po-
goji. Več o tem naj bi bilo 
znano že v mesecu septem-
bru.

S. Mavsar

Kandidati	zbirajo	podpise

Zbiranje podpisov poteka tudi pred posavskimi upravnimi 
enotami - včeraj dopoldne smo tale prizor ujeli v Krškem.

Že iz hitrega pregleda ob-
javljene informacije je bilo 
razvidno, da stališča občin-
skih svetov niso predstavljena 
pravilno, postavlja pa se vpra-
šanje, ali je bilo to storjeno 
zaradi površnosti ali morda 
celo namerno. Ker je večina 
občin svoja stališča oblikova-
la in predstavila na sejah ob-
činskih svetov, so sicer lokalni 
javnosti znana, prav goto-
vo pa ni vseeno, kakšne »za-
ključke« je lahko prebrala šir-
ša slovenska javnost, pa tudi 
politična, saj bo o tem slej ko 
prej prišlo do glasovanja v dr-
žavnem zboru.

Na napake je prvi opozoril 
župan Bistrice ob Sotli Jo-
žef Pregrad, ki je po pisanju 
dela zahteval, da se upošte-
va sklep njihovega občin-
skega sveta, po katerem so 

Površnost	ali	izkrivljanje	stališč?
KRŠKO - Konec meseca julija se je iztekel rok za posredovanje mnenj o vladnem gra-
divu o pokrajinah. Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 
svojih straneh že 3. avgusta objavila povzetke stališč in opredelitev občinskih svetov 
oziroma občin, med katerimi so navedena tudi stališča štirih posavskih občin, pa tudi 
občin kandidatk za vključitev v Posavsko regijo – Radeče in Bistrica ob Sotli.

se že spomladi opredelili za 
Posavsko regijo, v povzet-
ku poročila pa tega ni nave-
denega. V Krškem je svetnik 
SNS Dušan Šiško že nasle-
dnji dan po objavi opozo-
ril občinsko upravo, da so 
tudi stališča krškega občin-
skega sveta močno izkrivlje-
na. Na internetnih straneh 
je bilo namreč kar 14 dni za-
pisano, da se občina Krško 
»strinja s predlogom vlade 
glede območja, imena in se-
deža pokrajine«, kar seveda 
ni res. Občinski svet občine 
Krško je na 12. redni seji z 
dne 19.7.2007 sprejel sklep, 
v katerem se sicer strinja s 
predlaganim območjem in 
imenom Posavske pokraji-
ne, vendar pa v drugem skle-
pu predlaga vladi RS, da kot 
sedež »Posavske pokrajine« 
določi mesto Krško, upošte-

vajoč, da upravne institu-
cije, ki so bile razporejene 
pred oblikovanjem pokraji-
ne, tam tudi ostanejo.

Res pa je, da tudi povzetki 
stališč ostalih posavskih ob-
čin v tako skrajšani obliki niso 
najbolj jasni. tako je pri ob-
čini Brežice zapisano samo, 
da »predlaga za sedež po-
krajine občino (!) Brežice«. 
Občina Sevnica pa predla-
ga ustanovitev somestja ob-
čin Sevnica, Krško in Brežice 
s sedežem v Krškem, pri če-
mer vsaj geografom ni jasno, 
od kod »somestje občin«, saj 
se ta pojem lahko uporabi le 
za naselja in ne za politično-
upravne skupnosti. A to je že 
druga, očitno originalno po-
savska zgodba.

Silvester Mavsar
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Občina Krško je po najnuj-
nejših sanacijskih delih pri-
pravila program sanacije ko-

munalne infrastrukture, v 
katerem je obdelala 407 pri-
merov – cest, mostov, vodo-
vodov, kanalizacij in plazov. 
Najnujnejši posegi so bili 
opravljeni v letih 2005 in 
2006, ko  je bilo za sanaci-
jo posledic neurja porablje-
nih 2,1 milijona evrov, od 
tega je slabega 1,5 milijo-
na evrov prispevala občina, 
dobrih 640 tisoč evrov pa dr-
žava. Sanacija po neurju se 
nadaljuje tudi letos, ko naj 
bi zanjo porabili še dva mili-
jona evrov, a več kot polovi-
ca tega zneska še ni zagoto-

vljenega. 
Posledice neurja bo Občina 
Krško sicer reševala še vse 

do leta 2012, dokončna sa-
nacija pa bo zahtevala še 
dobrih pet milijonov evrov. 
Občina Krško vsako leto za 
sanacijo nameni 1,5 % ob-
činskega proračuna, poleg 
tega občinski svet v ta na-
men z odlokom zagotovi še 
dodatna sredstva, vendar to 
še ni dovolj. „Sredstva še 
niso zagotovljena, borimo se 
še za denar na državni rav-
ni. Mi imamo pripravljene 
projekte za pridobitev teh 
sredstev, vendar država za-
trjuje, da – vsaj letos – teh 
sredstev nima,“ pravi Ro-

mana Pečnik, na Občini Kr-
ško zadolžena za koordinaci-
jo sanacije.

Letos je krška občina med 
drugim sanirala dva mosta, 
čez potok Močnik v Pohan-

ci in na Rožnem, cesto Zdole 
– Ravne, plazova pri stano-
vanjskem objektu na Koše-
nem vrhu in pri glasovih na 
Koritnem ter cesto Krško – 
Rore – gora. Na listi priori-
tet so trenutno najvišje plaz 
pod javno potjo Veliki trn – 
Nova gora - Ravni, plaz na 
cesti Ilije gregoriča na Se-
novem, cesta Kališovec – Se-
novo (pri Breznikarju), usad 
v dolenjem Leskovcu (pod 
stanovanjskim objektom Sa-
jovec) in na javni poti Rožno 
– Hrušovje, veliko dela pa bo 
ostalo še za naslednja leta.

2006 pa so imele posebno 
investicijsko postavko ce-
ste, ki so bile poškodovane 
v neurju in so jih v letu 2006 
posodobili in rekonstruira-
li. Za sanacijo neurja je Ob-

čina Sevnica namenila tudi 
1,5 % lastne proračunske re-
zerve za naravne nesreče.  
„Upamo lahko, da so do se-

daj dodeljena sredstva le 
del državne pomoči. Še 
kako pa potrebujemo doda-
tna sredstva, da bomo lahko 
povrnili normalne pogoje za 
življenje na prizadetem ob-
močju,“ pravi Žvar. 

P. Pavlovič
L. Petrišič

finančni pomoči občini v tem 
letu. tako so letos pridobili 
še dodatnih 555.190 evrov.    
Na podlagi posredovanih po-
ročil, programov sanacije in 
ocene škode je vlada iz pro-

računske rezerve za najnuj-
nejša dela in vzpostavitev 
normalnih pogojev sevni-
ški občini do sedaj odobri-

la in nakazala 1.389.775 
evrov. Občina je na pod-
lagi tega izvajala nadalj-
nja dela sanacije na infra-
strukturi, zlasti na lokalnih 
cestah, javnih poteh ka-
kor tudi na nekategorizira-
nih cestah. Urejevali so bre-
žine vodotokov Sevnične, 

Blanščice in drugih manjših 
potokih, ki so v neurju na-
pravili ogromno škode na lo-
kalnih cestah in javnih po-
teh. Zgradili so tri manjše 
nove mostove na Sevnični - 

novi most pri Kopitarni ter 
novi most na lokalni cesti 
Blanca – Poklek s pripadajo-
čim novim cestnim priključ-

kom. Sanirali in odstrani-
li so povečini tudi najhujše 
plazove, ki so ogrožali sta-
novanjske hiše in ceste. Ob-
činski svet je na seji po ne-
urju prerazporedil sredstva 
v proračunu za leto 2005 in 
jih del namenil za sanacijo 
neurja. V proračunu za leto 

Skupaj ocenjena škoda na 
območju občine Sevnica je 
po podatkih svetovalca za 
naravne nesreče in infra-
strukturo Občine Sevnica Jo-
ška Žvara znašala 7.680.071 

evrov (1.840.452.328 SIt). 
„Menimo, da je bila realna 
škoda še večja, vendar smo 
pri oceni morali strogo upo-

števati dana navodila s stra-
ni ministrstva, kakor tudi 
priznanih del in vrednosti,“ 
poudarja Žvar.
Občina Sevnica je za leto 
2007 pripravila II. delni pro-
gram sanacije, ki so ga pre-
dložili na državo in je bil 
osnova za odločanje vlade o 

Krško:	Sanacija	še	vse	do	leta	2012
Dve	leti	po	neurju

Sevnica:	Še	dodatna	sredstva	
za	popolno	sanacijo

Plaz pri stanovanjski hiši Zupanc na Loki pri Zidanem mostu po neurju 2005 in danes (foto: Občina Sevnica)

Porušen most čez potok Blanščica na cesti Blanca - Poklek in izgradnja novega mostu (foto: Občina Sevnica)

Sanacija plazu pri stanovanjski hiši Turk na Rožnem po neurju in saniran plaz danes

Nedavno saniran plaz pri 
Glasovih na Koritnem

Skupen posavski projekt „Od-
vodnja in čiščenje odpadnih 
voda v povodju Spodnje Save“ 
je stekel že leta 2003, ko je bil 
s strani Slovenije in Evropske 
unije podpisan Finančni me-
morandum, na podlagi kate-
rega je zagotovljenih za sofi-
nanciranje projekta iz naslova 
ISPA sklada ali t.i. Kohezijskega 
sklada skupno 10,3 mio EUR, 
pri čemer občini Sevnica pripa-
da dobra polovica sredstev. Si-
cer pa je investicija izgradnje 
centralne čistilne naprave v 
Sevnici s kapaciteto 9.900 po-

pulacijskih ekvivalentov ter ka-
nalizacijskega sistema v dolžini 
nekaj preko 10 km ovrednote-
na na skupno okoli 13 mio EUR. 
Ob že omenjenih ISPA sredstvih 
bo okoljsko ministrstvo prispe-
valo dobre 4 mio EUR, preostali 
delež v višini okoli 3,5 mio EUR 
pa Občina Sevnica iz občinske-
ga proračuna ter s sredstvi iz 
naslova okoljskih dajatev. 
Ker se je zaradi dveh neuspe-
lih javnih razpisov postopek 

Za	čistilno	napravo	
in	kanalizacijski	sistem	
na	voljo	le	dve	leti
SEVNICA – Po dveh neuspešnih javnih razpisih za izvedbo 
projekta izgradnje centralne čistilne naprave in kanalizacij-
skega sistema v občini Sevnica bo končno ta podprojekt kot 
del skupnega posavskega projekta odvodnje in čiščenja od-
padnih voda v spodnjem toku reke Save stekel tudi v Sev-
nici. V ta namen je sevniški župan Kristijan Janc 16. avgu-
sta na gradu Sevnica z direktorjema družb Nivo Celje in DDC 
Ljubljana podpisal okoli 13 milijonov evrov težko pogodbo.

zavlekel kar za dobri dve leti, 
investicijo pa je potrebno na 
podlagi podpisanega Finanč-
nega memoranduma  zaklju-
čiti najkasneje do konca leta 
2010, se je ob podpisu pogod-
be na sevniškem gradu Dani-
lo Senič, direktor družbe NIVO 
Celje, v imenu izvajalca del 
preko medijev obrnil na obča-
ne s prošnjo za potrpežljivost 
in uvidevnost, saj bodo delavci 
prisotni na deloviščih tako re-
koč noč in dan. Svetovanje in 
strokovni nadzor nad investi-
cijo bodo izvajali strokovnjaki 

družbe ddC Ljubljana, v ime-
nu katere je podpisal pogodbo 
izvršni direktor Matija Vilhar. 
Podpisa pogodbe se je udeležil 
tudi minister za okolje in pro-
stor Janez Podobnik, ki pa je 
ob segmentu ureditve kanali-
zacijske infrastrukture in dvi-
gu kakovosti življenja v posa-
vskih občinah izpostavil tudi 
posledično izboljšanje kakovo-
sti reke Save. 

Bojana Mavsar

Ob podpisu pogodbe (od leve proti desni): Matija Vilhar, 
izvršni direktor DDC, okoljski minister Janez Podobnik, 
župan Kristijan Janc in Danilo Senič, direktor družbe NIVO. 

KOStANJEVICA NA KRKI – Pokrajinska zveza društev upokojencev 
Posavje pripravlja 4. srečanje upokojencev pokrajine Posavje, 
ki bo v soboto, 25. avgusta, s pričetkom ob 10.30 uri pod veli-
kim šotorom v Kostanjevici na Krki (na kopališču Otok). Slavno-
stni govornik na srečanju bo kostanjeviški župan Mojmir Pusto-
slemšek, udeležence pa bo pozdravila tudi predsednica Zveze 
društev upokojencev Slovenije Mateja Kožuh Novak. Kulturne-
mu programu bo sledilo še družabno srečanje ob živi glasbi. 

Srečanje	posavskih	upokojencev

BREŽICE – danes in jutri v Športno rekreativnem centru grič 
v Velikih Malencah poteka mednarodni projekt in delavnica 
na temo „Bivanje na vodi – izdelava plavajočega apartma-
ja“. Cilj natečaja, ki ga razpisuje podjetje SVIBOR d.o.o. in 
Športno rekreativni center (ŠRC) grič s partnerji, je pridobi-
ti najustreznejšo in oblikovno najzanimivejšo arhitekturno in 
dizajnersko rešitev za izdelavo samostojne bivalne enote za 
dve do štiri osebe, ki je pozicionirana na plavajoči vodni plo-
ščadi. Po besedah Mitje Oštrbenka iz ŠRC grič je prijavljenih 
že več kot 30 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in predstav-
nik iz Francije. Uradna otvoritev projekta s predstavitvijo pr-
vih skic in maket bo danes zvečer v prostorih Mladinskega 
centra Brežice, jutri popoldan pa bodo predstavili projekte.

Apartmaji	na	vodi
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KRŠKO - Kot so se na svoji 3. redni seji odločili člani ko-
ordinacijskega odbora Lokalnega partnerstva Krško (na fo-
tografiji), bo Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani do konca oktobra izdelal strokovne podlage za 
ugotovitev možnih pravnih temeljev za izplačila individual-

nih odškodnin. Vrhunski slovenski pravni strokovnjaki, med 
katerimi sta najbolj znana dr. Miha Juhart in dr. Rajko Pir-
nat, naj bi ugotovili, kakšne so možnosti oziroma kaj bi bilo 
potrebno storiti, da bi bilo sploh mogoče izplačevati tudi in-
dividualne odškodnine zaradi odlagališča in ostalih jedrskih 
objektov, kajti, kolikor je doslej znano, takšne prakse v sve-
tu ni.  S.M.

POSAVJE, BLANCA – V ponedeljek, 20. avgusta, se je med 12. 
in 13. uro nad Posavjem razbesnelo neurje s točo, ki je naj-
več škode povzročilo na področju Blance, natančneje v sadov-
njakih podjetja Sadjarstvo Blanca. Kot pravi direktor podjetja 
Jože Ratajc, so plodovi popolnoma uničeni na površinah sa-
dovnjakov, ki niso zaščiteni s protitočno mrežo, vprašljiva je 
celo uporaba za industrijsko predelavo, predvsem zaradi gni-
tja plodov. Letos bodo tako zaradi naravnih nesreč imeli naj-
manj 70-odstotni izpad proizvodnje.

»Nemogoče je plodove zaščititi, ker so v fazi dozorevanja, ne-
katere sorte, kot so gala ali elstar, pa  že obiramo. tudi kemič-
na sredstva v tej fazi niso več dovoljena. Pri hruški je podoben 
problem, ker še ni v fazi tehnološke zrelosti in še ni primer-
na za industrijsko predelavo,« pravi Ratajc. Sadjarstvo Blan-
ca ima na Blanci največ sadovnjakov, kar 75 ha, od tega je 16 
ha zaščitenih s protitočnimi mrežami. »Pridelek je sicer zava-
rovan proti toči, vendar odškodnina nikakor ne odtehta škode, 
zlasti boleča je posredna škoda, ko ostaneš brez pridelka in 
padeš iz trga,« še dodaja Ratajc.
Podjetje sicer intenzivno vlaga v protitočne mreže. V letu 2008 
načrtujejo pokriti še 20 ha površin, investicija pa bo vredna 250 
tisoč evrov in bo sofinancirana s strani države in EU.  L.P.

dnjo brvi na Šmarčni in kole-
sarske steze od rondoja v Bo-
štanju do elektrarne. Ko bo to 
končano, bo zgrajeno vse, kar 
je bilo načrtovanu v okviru HE 
Boštanj. 

Ko boste potegnili črto pod 
vse račune, povezane s HE 
Boštanj, kakšno bo stanje in 
kaj to pomeni za nadaljeva-
nje verige?
Pod črto bo približno 28 mili-
jonov evrov. V nadaljevanju 
verige se za vsako elektrarno 
posebej definira obseg infra-
strukture najprej z državnim 
lokacijskim oziroma po novem 
prostorskim načrtom (dPN), 
nato pa še z detajlnim pro-
gramom infrastrukturnih ure-
ditev. Mislim, da to nima no-
benega vpliva na nadaljevanje 
spodnjesavske verige.

Začenjate tudi z deli pri HE 
Blanca. Kaj vse morate nare-
diti v okolici tega objekta in 
kaj bo največji zalogaj?
to je nov izziv pred nami. Z 
gradnjo infrastrukture bomo 
začeli 1. septembra. Smo tik 
pred podpisom pogodbe za 
akumulacijski bazen, tako da 
smo zadovoljni, da imamo iz-
branega izvajalca. Odkupljeno 
imamo več kot 95 % zemljišč, 

Ko ste pred dvema letoma 
prišli na čelo podjetja In-
fra, ste za naš časopis izja-
vili: „Počutim se odlično, saj 
sem današnji dan z  veseljem 
pričakovala... Trudila se bom 
vzpostaviti še boljše sodelo-
vanje z lokalno skupnostjo, 
koncesionarjem in predvsem 
ne bom pozabila tudi na ob-
čane.“ So se vaša pričako-
vanja izpolnila? Menite, da 
ste vi izpolnili pričakovanja 
omenjenih partnerjev?
Ko sem prišla v Infro, me je ča-
kal trd boj. dobro, da sem pri-
šla s takšnim elanom, ker ni-
sem niti vedela, kaj me čaka. 
terminski plani so bili zamu-
jeni, bilo je zelo napeto gle-
de doseganja glavnega roka 
za obratovanje hidroelektrar-
ne Boštanj, težave smo imeli 
tudi s financiranjem. Potrebno 
je bilo vložiti kar dosti ener-
gije, da nam je uspelo, meni 
in moji ekipi, da smo pospe-
šili izgradnjo infrastrukture 
do te mere, da je HE Boštanj 
v roku, to je bilo maja 2006, 
začela s poskusnim obratova-
njem. Prav tako menim, da 
smo uspeli vzpostaviti dobro 
sodelovanje z vsemi našteti-
mi partnerji. Moja vrata so ve-
dno odprta za vse partnerje in 
tudi za vsakega občana, ki se 
ga ta gradnja dotika. Ocenju-
jem, da sem dosegla tisto, kar 
sem napovedala. glede na naš 
trud in vidne rezultate pred-
videvam, da so izpolnjena pri-
čakovanja tudi v obratni sme-
ri, za kar se bomo trudili še 
naprej.

Vaše podjetje je zadolženo 
za stvari, ki jih lokalna sku-
pnost ob gradnji hidroelek-
trarn najbolj željno priča-
kuje – nove ceste, pločnike, 
mostove, nasipe, daljnovo-
de, vodovode in ostalo in-
frastrukturo. Pritiski na vas 
so zato verjetno kar precej-
šnji. Kako rešujete nezado-
voljstvo občanov, kadar pri-
de do njega?
Ključna je odprta komunika-
cija. Vsakdo lahko kadar koli 
pride k nam in mi se potrudi-
mo v prid vsakogar v skladu z 
našimi možnostmi. Pritiskov je 
res ogromno, ampak obseg in-
frastrukture je definiran v dr-
žavnem lokacijskem načrtu in 
v našem programu. Kot sem 
že omenila, prisluhnemo vsa-
kemu problemu ali pobudi, 
predloge preučimo in skušamo 
najti najboljšo možno rešitev, 
pri čemer svojo vlogo odigrajo 
tudi projektanti. Ko pride pri 
gradnji do zapletov, takoj rea-
giramo, tudi sama se vključim 
v najtežje primere, tako da 
tekoče rešujemo zadeve. 

Infrastrukturne ureditve pri 
HE Boštanj so povečini že 
končane. Kaj je še potrebno 
narediti?
Večino stvari smo morali zgra-
diti že do začetka poskusnega 
obratovanja elektrarne, nekaj 
manjših stvari pa je bilo še v 
teku. Zaključujemo še z izgra-

Pogovor	z	direktorico	Infre	Sevnica	Ano	Gračner

„Ko	sem	prišla	v	Infro,	nisem	
niti	vedela,	kaj	me	čaka“
Gradnja petih novih hidroelektrarn na spodnji Savi, pogostokrat imenovana kar „posavski projekt sto-
letja“, naj bi prebivalcem naše regije poleg novih, obnovljivih virov električne energije prinesla tudi 
mnoge druge infrastrukturne pridobitve, predvsem pa protipoplavno varnost. Za gradnjo te infrastruk-
ture, ki jo je lokalna skupnost postavila kot pogoj za sprejem novih elektrarn v svoj prostor, je zadolže-
no javno podjetje Infra s sedežem v Sevnici. V kratkem (natančneje 1. septembra) bosta minili dve leti, 
odkar je direktorsko mesto v podjetju prevzela mlada pravnica Ana Gračner, s katero smo se pogovarja-
li o doseženem v tem času, aktualnih projektih Infre in viziji podjetja v bodoče. 

v teh dneh pričakujemo tudi 
gradbeno dovoljenje, tako da 
je vse pripravljeno za začetek 
gradnje. 
Akumulacijski bazen je najob-
sežnejši objekt pri vsaki elek-

trarni. Pri Blanci je to resnično 
kar zahtevna zadeva, ker se 
celotne ureditve raztezajo na 
desetih kilometrih, sam aku-
mulacijski bazen pa na osmih 
kilometrih. Urejali bomo na-
sipe, v sklopu bazena tudi 19 
pritokov Save, cesti na obeh 
bregovih reke, kolesarske ste-
ze in ostale manjše ureditve. 
Projekt je tudi finančno ob-
sežen, tako da bomo imeli do 
leta 2009 veliko dela. Če to 
popestrim še z nekaj številka-
mi: premaknili bomo približno 
milijon kubičnih metrov ze-
meljskih mas, v brežine bomo 
vložili okoli 200 tisoč kubičnih 
metrov kamna, na gradbišču 
bo vsak dan približno 30 ba-
grov, vozilo bo približno 50 ka-
mionov, kar priča o tem, da bo 
tukaj v naslednjih letih zelo 
„živahno“. V ta namen bi ob-
čanke in občane občine Sevni-
ca in vse uporabnike regional-
ne in glavne ceste na območju 
bazena že danes prosila za ra-
zumevanje in potrpežljivost v 
času gradnje. O poteku gra-
dnje in zaporah cest pa bomo 
tekoče obveščali preko sred-
stev javnega obveščanja.

Gradnja HE Krško bo zara-
di utesnjenosti prostora zah-
tevna, bo tako tudi z gradnjo 
infrastrukturnih ureditev?
Moram se pohvaliti, da smo, 
kar se tiče HE Krško, glede na 
HE Boštanj in HE Blanca, mal-
ce v časovni prednosti. Pro-
gram infrastrukturnih ureditev 
je bil sprejet v začetku leto-
šnjega leta in smo že opravili 
odpiranje ponudb za projekti-
ranje infrastrukture. Jezovna 
zgradba se bo gradila v dveh 
delih. Najbolj zahtevna dela 

bodo zaradi obsežnosti izgra-
dnja zaščite železniškega tru-
pa oziroma nasipa, ker nova 
kota zajezbe vpliva na žele-
znico. Zaradi utesnjenosti so-
teske bodo oteženi posegi pri 
samem izvajanju te zaščite.

Ste javno podjetje, katere-
ga ustanovitelj je država; 
kako poteka financiranje va-
ših programov, imate kakšne 
težave glede tega?
Vir naših sredstev je proračun 
Republike Slovenije oz. vodni 
sklad, ki spada pod okrilje mi-
nistrstva za okolje, ter kredi-
ti, ki jih najemamo v skladu 
z zakonom, uredbo in letnimi 
poslovnimi načrti. V preteklo-
sti je bilo veliko slišati o teža-
vah okoli našega financiranja. 
glede na to, da smo uspe-
li vzpostaviti dobro sodelova-
nje z ministrstvoma za oko-
lje, ministrstvom za finance 
in z nadzornim svetom ter da 
pravočasno pripravljamo po-
slovne načrte, je financiranje 
zaenkrat tekoče, trudila pa se 
bom, da tako tudi ostane, saj 
ne bi rada spet doživela težav, 
kakršne smo imeli ob začetku 
mojega mandata.

Kako pa je s kadrovsko po-
polnjenostjo vašega podje-
tja?
Ko sem prišla v Infro, sem bila 
osma zaposlena, od takrat pa 
se je ekipa povečala na 14 lju-
di. glede na naše ambicije, 
da bi v sodelovanju z ministr-
stvom za okolje razširili obmo-
čje javne gospodarske službe 
vzdrževanja vodne infrastruk-
ture, bomo še povečevali eki-
po, pretežno s tehničnimi ka-
dri. 
  
Lahko glede na dosedanje iz-
kušnje potrdite, da bo nova 
infrastruktura, ki jo gra-
di vaše podjetje „ljudem iz-
boljšalo kvaliteto življenja“, 
kot ste izjavili ob prevzemu 
direktorskega mesta v Infri?
Vsaka nova gradnja pomeni 
napredek in izboljšanje kva-
litete življenja uporabnikom. 
Vidimo, da ljudje veliko upo-
rabljajo denimo kolesarsko 
stezo od Boštanja do Kompo-
lja, da - še pred sprejetjem 
odloka o plovnosti - za rekrea-
cijo uporabljajo tudi boštanj-
ski akumulacijski bazen, torej 
je to res velik prispevek h kva-
liteti življenja. 

 P. Pavlovič

Infra d.o.o. Sevnica
Javno podjetje Infra d.o.o. 
s sedežem v Sevnici je pri-
čelo delovati septembra 
2004 (vlada RS ga je usta-
novila februarja 2004), nje-
gova naloga pa je gradnja 
vodne, lokalne in državne 
infrastrukture na območju 
energetskega izkoriščanja 
vodnega potenciala spo-
dnje Save ter vzdrževanje 
objektov vodne infrastruk-
ture na spodnji Savi. Infra 
je sicer nasledila podjetje 
HSE – IIP d.o.o., ki je bilo 
hčerinsko podjetje družbe 
HSE d.o.o.

Ana gračner je 30-letna diplomirana pravnica, doma iz Sev-
nice, poročena, mati triletnega sina, s katerim se, kot pra-
vi, vsak vikend povzpne na Lisco, od koder je lep razgled na 
Savo. Prvo zaposlitev je dobila na ministrstvu za finance, 
nato pa je delala na Občini Sevnica, kjer je bila zadolžena 
za spremljanje projekta spodnjesavskih hidroelektrarn. Za-
dnji dve leti je direktorica javnega podjetja Infra.

izvajanje investicijske 
dejavnosti, d.o.o.

Trg svobode 9
8290 Sevnica

Toča	najbolj	prizadela	
sadovnjake	na	Blanci

O	renti	najprej	pravniki

NAŠ POGOVOR, AKTUALNO
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radi prostorske stiske čakajo 
že nekaj let. Urediti name-
ravajo tudi osrednji raški 

trg, kjer bodo porušili staro 
občinsko stavbo, v nadome-
stni gradnji pa bodo prosto-
re dobili krajevna skupnost, 
krajevni urad, društva, fri-

zerski salon ter dve stano-
vanjski enoti. V načrtu ima-
jo tudi razširitev mrliške 
vežice, na področju cest pa 
si želijo predvsem obnove 

ceste Smednik – Raka, za ka-
tero po Krošljevih besedah 
dobro kaže. 

Sicer pa so letošnja prizna-
nja KS Raka prejeli Andrej 

Resnik za delo na kulturnem 
področju, Krošljev predho-
dnik na mestu predsedni-

ka krajevne skupnosti Alojz 
Kerin in zelo aktivno dru-
štvo vinogradnikov Raka, v 
imenu katerega je priznanje 
prevzel predsednik Ivan Vi-

zlar. Nagrajencem je česti-
tal tudi krški župan Franc 
Bogovič in predsednika so-
sednjih krajevnih skupnosti 
Veliki trn in Senuše, dogo-

dek pa so s kulturnim pro-
gramom popestrili dekliška 
vokalna skupina Askalonce 
in mladi glasbeniki. 

Peter Pavlovič

Kolumna

Vodnarjenje.

Oh, voda! Ti, ki si te z neskončnim 
užitkom spustim preko tuša po 
telesu in mi spereš vso šaro, ki 
se mi je preko dneva zalepila po 
koži. In se je drži kot klop. Takrat 
se odpadkov olajšam še pogosteje. 
Ti, brezbarvna reč s sladkorno 
kockico, kadar je seveda v ceveh vse vsaj kolikor toliko 
okej, ko si te privoščim za pomiritev, kadar mi kaj ali 
kdo počutje požene v franže. Ali curki tvoje žlahtnosti 
od komolcev do dlani za deblokado, kadar me v oblast 
dobi miselni infarkt. Same rešilne, ugodne, olajševalne 
samoumevnosti s tekočimi razkošnimi energijami, ki – 
pipo kar odpreš in ti tečejo. Vse se zdi tako neizpodbitno 
samoumevno… 

S strani revije mojo bit zaseže par solznih čokoladnih oči, 
s prav takega čokoladnega obrazka in s pozivom: več kot 
400 milijonov otrok nima dostopa do čiste pitne vode. 
Unicef si prizadeva, da bi zagotovil dostop do pitne vode 
v domove in šole po vsem svetu v akciji »vsaka kapljica 
šteje«. Zato z Radensko zbirata sredstva za pomoč 
otrokom pri oskrbi s čisto pitno vodo v najbolj ogroženih 
predelih sveta. Voda je osnovna in nujno potrebna za 
človekovo preživetje. Ko se spravimo k požrtijam, se 
spomnimo, da nismo vreča za odlaganje, temveč naj 
nam pricurlja v zavest - nismo lačni, žejni smo. Dokler 
teče voda, teče tudi življenje, še piše, in da svojo kapljico 
vode lahko prispevate tudi z nakupom mineralne vode 
Radenska ali poslanim SMS s ključno besedo »3 srca« na 
1919.

Ne absorbiram mehurčkov, a jih bom kupila zaradi 
mnogo parov presušenih čokoladnih pogledov in 
še kakšnih kdo ve od kod, kjer je kapljica vode 
fatamorgana. Iz srca za srce. Kajti, ameriški zdravnik 
dr. Fereydoon Batmanghelidj je pred dvajsetimi leti 
enemu svojih bolnikov z razjedo na želodcu svetoval, 
naj pije več vode. Ta je nasvet upošteval in ozdravel. Po 
tem začetnem uspehu je zdravnik s svojo kontroverzno 
metodo zdravljenja z vodo, pri kateri je treba popiti 
najmanj šest do osem kozarcev vode na dan, uspešno 
ozdravil še več tisoč bolnikov. Po njegovem mnenju 
je pomanjkanje vode v telesu lahko vzrok za vrsto 
bolezenskih težav. Si pravim, bo že lažje prebrati 
njegovo knjigo »Voda za zdravje in življenje« in popiti 
priporočene kozarce vode, kot se naročati pri zdravniku 
in potem še z dodanimi čakalnimi dobami tekati od 
enega do drugega. Zdravnika, ki ne misli o tem, koliko 
vode steče med usodnim čakanjem.

Me je sosed Darko vprašal, če lahko poizvem, kakšno 
vodo pijemo v Brežicah. Se pravi, kakšna priteče po 
ceveh. Jaz sprašujem dalje in zvem, da mi na KOP-
u tega ne bodo povedali, ker te analize dela Zavod za 
zdravstveno varstvo. Odseljeni domačini pravijo, da 
imamo dobro vodo in jo radi pijejo, kadar so doma. Iz te 
diamantne brezbarvnosti se kuhajo čaji, kava, žup’ca, 
vmešamo jo v moko, kadar pečemo kruh, jo prilijemo 
v pekač, ko pečemo kuro, da se maščoba ne prežge… Si 
mislim, da bi bili do nje količine bolj spoštljivi, če ne bi 
iz kotličkov splakovali vsako lulanje, ki je voda. Sploh 
pa ni treba delati slapov v korita, ko peremo posodo in 
medtem, ko si drgnemo zobe. Z malo možganske aerobike 
– možgani vodo rabijo - do vsakršnega prihranjevalnega 
učinka, bi rekla. V mojih mlajših časih smo imeli veliko 
umivanje še v lavorjih in so še naše mame imele male 
in velike žehte v škafih. Jezus, naj se štorija ne ponovi! 
Ampak, sedaj pet cunj z vso očiščevalno in mehčalno 
tehnološko svinjarijo pere ves program v strojih.

V kalne vode sta šli ribarit Mojca Mavec in Jolanda 
Čeplak. Mojca s pisanjem ene plagiatorske kolumne 
in Jolanda z dopinškim tekom. One pa v solze, slano 
mini vodko, po tihem in naglas. Puritanska Slovenija 
pa po obeh s škafi gnojnice, pozabljajoč na veliko dobro 
opravljenega dela in nedvomno prelitega znoja, se pravi 
osebne slanice obeh. 

Če vam je uspelo z mano zvodnarit do sem: ko sva si 
z Verico v duhovnem pomenu prali lica v mlakasti 
Gabrnici, sva se z možganskim kravlom podili do 
kapljice pameti, kaj nam bo prinesla veriga savskih 
hidroelektrarn. Za njihovo vseobsežnost že kar hitim 
izklapljat kar sveti, seva in se vrti po hiši. In bom morda 
nocoj na Obali, s prostim izhodom na morje, z nosom in 
namočenimi palci uživala hlape slovenske slanice. Brez 
arbitrov. Narava sama sodi.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

V počastitev tretjega po vrsti 
praznika krajevne skupnosti 
Raka so krajevna skupnost 

in številna društva v treh 
dneh pripravili vrsto priredi-
tev. Vinogradniki so pripravi-
li že omenjen cvičkov večer 

z okroglo mizo o ocenjeva-
nju cvička (o tem pišemo na 
strani 8), vinogradniškim „li-
kofom“, povorko vinogra-
dnikov s konjskimi vpregami 
ter družabnim srečanjem na 
raškem trgu, ki ga je pove-
zovala Jasna Kuljaj, obisko-
valce pa so zabavale Navi-

hanke. Lovsko društvo Raka 
je v svoji koči v Zalokah pri-
pravilo dan odprtih vrat, 
Športno društvo Raka prvi 
kolesarski „č'bularski“ ma-
raton in turnir v malem no-
gometu med vasmi v krajev-
ni skupnosti, člani društva 
izgnancev Raka so se zbrali 
na občnem zboru, člani dru-
štva likovnikov Krško OKO so 
pripravili razstavo v gostilni 
tratnik, KS Raka in domači-

Praznik	KS	Raka

Na	Raki	bodo	vendarle	
gradili	nov	vrtec
RAKA - Na Raki so v času od 10. do 12. avgusta s številnimi družabnimi, kulturnimi in športnimi prireditvami 
obeležili krajevni praznik, ki ga praznujejo na god sv. Lovrenca, zavetnika župnijske cerkve. Posebej odme-
ven in dobro obiskan je bil cvičkov večer, ki so ga tretje leto zapored pripravili člani Društva vinogradnikov 
Raka, poleg Andreja Resnika in Alojza Kerina tudi prejemniki letošnjega priznanja krajevne skupnosti.

Mladi raški glasbeniki

ja spominski pohod do ome-
njene domačije, v župnijski 
cerkvi pa je potekalo celo-

dnevno čaščenje in žegna-
nje z blagoslovom obnovlje-
ne notranjosti cerkve. Nekaj 
prireditev, med njimi tudi 

tradicionalna lovrenška ve-
selica, je zaradi slabega vre-
mena odpadlo. 

Na osrednji prireditvi, slav-
nostni seji sveta krajevne 
skupnosti, je predsednik Sil-
vo Krošelj zbranim sprego-
voril o zaključenih in načr-

tovanih projektih v krajevni 
skupnosti. Največja pridobi-
tev minulega leta je obno-
vljena notranjost župnijske 
cerkve s povečanim korom, 
sledi pa še obnova orgel, ki 
naj bi bila končana še letos. 
Veliko načrtov pa imajo na 
Raki tudi za v bodoče. V na-
slednjem letu se bo po zago-
tovilih ministrstva za šolstvo 
začela izgradnja novega vrt-
ca, na katerega na Raki za-

turistično društvo Lovrenc Raka je ob krajevnem prazniku 
razglasila zmagovalce natečaja za celostno podobo domačij 
in vrtov v akciji „Raka – prijazna in lepa“, ki jo je podprla 
tudi Cvetličarna Kerin iz Krškega. Priznanja so prejeli Lju-
bica Pavkovič iz Jelenika, Fanika Žabkar in Silva Vidovič z 
Ardra pri Raki, Sandi in Mateja Salobir z gmajne, Olga Biz-
jak iz Kržišča ter društvo vinogradnikov Raka za postavitev 
kozolčkov oz. informativnih tabel.  

Cvičkov večer je pod šotor na raškem trgu pritegnil 
številne obiskovalce.

Po obnovi notranjosti župnijske cerkve na Raki željno 
pričakujejo izgradnjo novega vrtca pri osnovni šoli.

Predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj z gosti na 
slavnostni seji

Dekliška vokalna skupina Askalonce

RAKA - Že teden dni 
pred krajevnim pra-
znikom so se v na-
selju Cirje pri Raki 
zbrali člani društva 
vinogradnikov Raka 
in drugi bližnji kra-
jani, da bi postavi-
li nov klopotec, ki 
meri v višino oko-
li 11 m in ga je iz-
delal član upravne-
ga odbora društva, 
mizar Jože Oštir, 
tudi sam večkrat 
nagrajeni vinogra-
dnik. Klopotce po 
vinorodnih krajih 
tradicionalno sicer 
postavljajo za veli-
ki šmaren, 15. av-
gusta, zaradi veliko 
sončnih dni pa je le-
tos grozdje dozorelo bolj zgodaj. Kot je povedal predse-
dnik društva vinogradnikov Raka Ivan Vizlar, so se odločili 
za postavitev klopotca bolj zaradi ohranjanja starih običa-
jev kot zaradi preganjanja ptičev. Postavljanje klopotca naj 
bi odslej postalo tradicionalno, tudi kot najava vsakoletne-
ga cvičkovega večera na Raki.  P.B.

V	Cirju	postavili	klopotec

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

POdSREdA - V nedeljo, 19. avgusta, se je s celovečernim koncer-
tom tria Slavko Osterc na gradu Podsreda pričel še zadnji med-
narodni glasbeni seminar, in sicer seminar za saksofon. Udeležen-
ci seminarja prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Nemčije, 
vodijo ga Oto Vrhovnik, Dejan Prešiček in Daniel Gauthier, ko-
repetitorka na seminarju pa je Jang Eun Bae. Seminar se bo za-
ključil z zaključnim koncertom slušateljev v nedeljo, 26. avgusta, 
ob 18. uri na gradu Podsreda. Mednarodne glasbene seminarje 
pod vodstvom svetovno znanih mentorjev v Kozjanskem parku iz-
vajajo še od leta 1995. V letošnjem glasbenem poletju so pred 
tem izvedli že seminarje za trobento, prečno flavto in klarinet.

Glasbeno	poletje	na	gradu	
Podsreda	zaključujejo	
saksofonisti
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nastopili pevski zbor KUd 
Franc Bogovič iz dobove, 
domača dramska sekcija pri 
Kulturnem društvu sv. Lo-

vrenc pod vodstvom Cvetke 
Mavsar in Maje Marušič je 
uprizorila predstavo z naslo-

SEVNICA - Konec julija so na sevniškem gradu odprli grajsko 
kavarno. Ravno pred letom dni je na občinskem svetu padla 
odločitev, da je takšen lokal potreben. Od takrat je Zavod 

KŠtM Sevnica, ki upravlja z gradom, pridobili vsa potrebna 
upravna dovoljenja, najemnik - gostinstvo dolinšek d.o.o., 
pa je  poskrbel za adaptacijo prostora in nakup opreme ter 
pri tem v lokal vložil okrog 42.000 evrov. Prijetno je urejena 
letna terasa in terasa v atriju. Odpiralni čas lokala je vsak 
dan od 9. do 23. ure. gostje grajske kavarne se lahko po-
sladkajo tudi s slaščicami, zanje pa bodo organizirali tudi 
kulturne večere. 

Grajska	kavarna	odprla	svoja	
vrata

Utrinek z otvoritve Grajske kavarne

dOBOVA - društvo invalidov dobova je v soboto, 11. avgusta, 
organiziralo izlet članov v sevniško občino, kjer si je 34 iz-
letnikov na celodnevnem potepanju z dobro voljo, kljub de-
ževnemu vremenu,  ogledalo sevniški grad, spoznalo način iz-

delave hrastovih sodov za zorenje vina po klasični metodi in 
degustiralo žlahtno kapljico v tamkajšnji vinski kleti. Pot jih 
je vodila tudi v Šentjanž na deželni turizem pri Repovževih, 
kjer so se okrepčali, ob prijetni družbi gostitelja in spremljavi 
harmonike razigrani in veseli zapeli slovenske narodne pesmi 
ter tako polni prelepih vtisov zaključli celodnevno prijetno dr-
ženje z obljubo, da podobno potepanje kmalu ponovijo.

Na	potepu	po	sevniški	občini

Udeleženci izleta tik pred vrnitvijo domov (Foto: Jože 
Zorko) 

Praznik	KS	Gora

V soboto, 11. avgusta, so 
osrednje krajevno prazno-
vanje na gori pričeli z dvi-
govanjem mlaja pri cerkvi, 

nadaljevali pa s kulturnim 
programom v domu gasil-
cev in krajanov. V njem so 

Obnovili	bodo	gasilski	dom	
in	cerkev
GORA – Godovni dan sv. Lovrenca, zavetnika tamkajšnje cerkve, je tudi praznik krajevne skupnosti 
Gora. Krajevna skupnost, Športno društvo Gora, Kulturno društvo sv. Lovrenc in Prostovoljno gasilsko 
društvo Gora so v dveh vikendih pripravili kar nekaj prazničnih prireditev na Gori in v Dulah. Letos si-
cer niso predajali namenu novih pridobitev, tako kot v minulih letih, ko so med drugim zgradili tudi 
športno igrišče, v bodoče pa si želijo predvsem dokončati obnovo doma gasilcev in obnoviti cerkev. 

vom Olupki ljubezni, nasto-
pila pa je še pevska skupina 
Polanski odmev iz Bele kra-
jine. Sledilo je še družabno 

srečanje krajanov, naslednji 
dan pa žegnanje v cerkvi sv. 
Lovrenca.

Naslednjo soboto, 18. av-
gusta, pa je bilo pestro v 
dulah, kjer je na tamkaj-
šnjem igrišču dopoldne po-
tekal nogometni turnir med 
vasmi KS gora, popoldne pa 
smučarski skoki za pokal KS 
gora, kmečke igre in veselo 
druženje krajanov pod ska-
kalnico. 
Po besedah predsednika sve-
ta KS gora Alojza Kerina si 
v krajevni skupnosti prizade-
vajo dokončati obnovo doma 
gasilcev in krajanov, ki slu-
ži kot osrednji prostor v kra-
jevni skupnosti. Upajo, da 
bo obnova končana nasle-
dnje leto, ko bodo prazno-

Utrinek s predstave Olupki ljubezni v izvedbi mladih 
članov dramske sekcije pri KD sv. Lovrenc

vali 50-letnico prostovolj-
nega gasilskega društva, ki 
bi sicer morala biti že letos, 
a so jo ravno zaradi obnove 

prestavili na naslednje leto. 
drugi, za majhno krajevno 
skupnost velik projekt, pa bo 
obnova cerkvice sv. Lovren-
ca. da bodo oba projekta, 
tako obnovo doma gasilcev 
kot obnovo cerkve, uspešno 
izpeljali, na gori pričakuje-
jo tudi pomoč občine, saj le 
delo in prispevki krajanov, ki 
zagotovo ne bodo izostali, 
ne bodo dovolj.

Peter Pavlovič

Krajanke in krajani so z zanimanjem spremljali 
osrednjo kulturno prireditev ob krajevnem prazniku.

BREŽICE – Občinski odbor SLS 
Brežice vabi vse zainteresira-
ne občanke in občane na 16. 
tabor SLS, ki bo v nedeljo, 9. 
septembra, s pričetkom ob 9. 
uri pred Postojnsko jamo. Po-
leg predstavitve osnovnih iz-
hodišč razvoja Slovenije v 
prihodnosti bo to predvsem 
družaben in zabaven dogo-
dek z zelo bogatim progra-
mom, ki ga bodo popestrili 
Čuki, Saša Lendero, Alfi Nipič 
z ansamblom, skupina Pepel 
in kri ter druge glasbene sku-
pine in zbori. Ob 10. uri bo 
sveta maša v koncertni dvo-
rani Postojnske jame, nakar 
sledi program na glavnem pri-
zorišču. Možen bo ogled Po-
stojnske jame, Predjamske-
ga gradu, Pivka jame in Črne 
jame. Vzporedno bodo pote-
kale zanimive športne aktiv-
nosti in tekme ter bogat otro-
ški program. Vse udeležence 
čaka tudi brezplačen golaž 
in druga presenečenja. Ude-
ležbo na taboru lahko prijavi-
te na zboru članov in simpa-
tizerjev SLS v občini Brežice, 
ki bo v petek, 24. avgusta, ob 
19. uri v restavraciji Štefanič 
v Brežicah, ali pa tajnici OO 
SLS Ivančici glas na tel. 49 93 
870 ali gSM 041 764 250 ali 
fax 07 4993871. 

SLS	vabi	na	tabor

Med 28 tekmovalkami so po-
leg Jožice Hočevar s Stu-
denca od posavskih udele-
ženk sodelovale tudi Tanja 

Županc s Senovega, ki se je 
zapisala med dobitnice zla-
te medalje, Janja Kožar s 
Senovega je prejela srebr-
no medaljo, Andreja Turk iz 

10.	državno	in	1.	svetovno	prvenstvo	harmonikark

Jožica	s	Studenca	med	najboljšimi
BRESTANICA - Harmonikarke iz Slovenije in Avstrije so se 18. avgusta na gradu Rajhenburg pomerile na 
že desetem državnem in prvem svetovnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko za ženske. Pr-
venstvo, ki ga organizira Turistična agencija Boom Krško skupaj s Turističnim društvom Brestanica, je 
bilo letos po udeležbi rekordno. Naslov državne prvakinje si je priigrala Tadeja Kušar iz Šmartnega v 
Rožni dolini, druga je bila Nika Rutar iz Tolmina, tretja pa Jožica Hočevar s Studenca, zlato medaljo pa 
je prejela tudi Tanja Županc s Senovega.

Krškega bronasto, najmlajša 
med vsemi udeleženkami, 
šestletna Martina Gramc iz 
Krškega pa priznanje. tako 

je odločila komisija v sesta-
vi Matevž Zaveršnik iz Ce-
lja, Marija Ahačič – Pollak iz 
Kanade in Slavko Rauch iz 
Novega mesta, občinstvo pa 

se je odločilo, da je najpri-
kupnejša harmonikarka Ve-
ronika Podgrajšek iz Oplo-
tnice.

Organizatorji so bili nekoliko 
razočarani, saj so jim sode-
lovanje v zadnjem trenutku 
odpovedale harmonikarke 
z Južne tirolske in Kanade, 

vendar, kot je poudaril Mi-
lan Brecl iz turistične agen-
cije Boom Krško, lahko že 
obljubijo, da bodo že nasle-

dnje leto ali pa čez dve leti 
na odru prvenstva harmoni-
karke z vseh celin.

 L.P.

Andreja Turk iz Krškega in Tanja Županc s Senovega 
med občinstvom

Naslednje državno in drugo svetovno prvenstvo bo 16. 
avgusta 2008 na gradu Rajhenburg.

Utrinek s sobotne tekme v smučarskih skokih
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gorenji Leskovec je razpo-
tegnjeno naselje, ki leži na 
obrobju krške občine, spa-
da v KS Senovo in se naha-
ja tako v dolinskem delu kot 

tudi na hribovitem pobočju.  
V kraju se vsako leto krajani 
gorenjega Leskovca in okoli-
ških krajev v večjem številu 

zberejo na Anino nedeljo pri 
slovesni maši v cerkvi sv. An-
tona, ki se skupaj z nekda-
njo osnovno šolo nahaja vi-
soko na hribu, od koder se 
ti odpira pogled daleč nao-
koli. Po slovesni maši s pro-
cesijo pa je vsa leta sledila 
tudi pogostitev Aktiva kmeč-
kih žena, že lani pa se je 
praznovanje še nekoliko raz-
širilo, saj so na pobudo ak-
tiva pripravili tudi srečanje 
učencev in učiteljev nekda-
nje  osnovne šole. 

Ker se je tak način druže-
nja pokazal kot uspešen, so 
z delom nadaljevali. tako 
so letos zbirali različne fo-
tografije iz časov delovanja 

Ohraniti	in	urediti	želijo
svojo	nekdanjo	šolo
GORENJI LESKOVEC – V organizaciji aktiva kmečkih žena Gorenji Leskovec je v nedeljo,  29. julija, poteka-
la že tradicionalna Anina nedelja. Pred domačo cerkvijo sv. Antona so se krajani udeležili slovesne maše s 
procesijo, po njej pa se skupaj z nekdanjimi učenci in učitelji družili na prostoru pred osnovno šolo.

šole in s pomočjo društva 
ljubiteljev fotografije Kr-
ško pripravili razstavo pred 
šolo, v nekdanji učiteljevi 
sobi pa smo si lahko ogleda-

li razstavo kmečke jedilni-
ce in različnih pripomočkov, 
ki so jih pridne gospodinje 
včasih uporabljale v kuhi-

nji, poskusili pa smo lah-
ko tudi številne predvsem 
sladke dobrote. Kot je po-

vedala predsednica aktiva, 
prizadevna Bernarda Pajk, 
pomeni ta dan prav posebno 
veselje, dobro vzdušje v kra-
ju, ljudje kar čakajo ta dan, 
zato ji je lepo pri srcu, da je 
tako. Aktiv, ki je v kraju zelo 
delaven in skuša k različnim 
dejavnostim ter tudi medse-
bojnemu druženju pritegni-
ti tako kmečke žene kot tudi 
ostale krajane, deluje v po-
slopju v sedemdesetih letih 
20. stoletja opuščene osnov-
ne šole, ki jo je že krepko 
načel zob časa. V zimskih 
mesecih pripravljajo tečaje 
kuhanja in peke, organizira-
jo predavanja o zdravju in 
izvajajo različne delavnice. 
Okoli trideset članic, od ka-
terih je dvajset aktivnih, si 
s predsednico Bernardo Pajk 
prizadeva za ohranitev in 
ureditev šolskega poslopja. 
Kmečke žene želijo s svo-

jim delom zaščititi poslopje 
pred nadaljnjim propada-
njem, saj je bila ta osnovna 
šola v preteklosti osrednje 
poslopje v kraju in tudi pro-
stor različnih dogajanj. tudi 
tokratni srečolov, v kate-
rem je bil marsikateri dobi-
tek plod pridnih rok kmečkih 
žena, je bil namenjen uredi-
tvi kuhinje in za potrebe de-
lovanja aktiva.
V prijetnem klepetu in poku-
šanju številnih domačih do-
brot so se krajani poveseli-
li ob zvokih harmonikarjev 
Povše, ansambla Labirint in 
Blanške godbe.

Besedilo in foto:
Polona Brenčič

Osnovna šola gorenji Le-
skovec je bila osemletka in 
je delovala kot podružnič-
na šola OŠ Senovo. Zgra-
jena je bila že leta 1889, 
šolo pa je še v petdesetih 
letih 20. stoletja obiskova-
lo okoli 130 učencev. Šte-
vilo učencev je do 70. let 
močno upadlo, tako da je 
bilo pred zaprtjem manj 
kot deset učencev. Šola, 
v kateri so bile tri učilni-
ce, ni imela tekoče vode, 
pač pa je bil na dvorišču 
vodnjak, ob katerem so se 
nekdanji učenci spominja-
li, kako so zajemali in pili 
vodo iz njega.

tokratna Anina nedelja je 
bila torej tudi čas za obu-
janje spominov. tako nam 
je nekdanja učenka Fanika 
Ribič s Kališovca povedala, 
da so spomini na leta, pre-
živeta v OŠ gorenji Lesko-
vec, še danes lepi. Ko je v 
50. letih 20. stoletja obi-
skovala šolo, so bile v zgor-
njem nadstropju učilnice, 
v katerih je učenost nabi-
ralo tudi preko 100 otrok, 
sedeli so v klopeh po tri-
je, v odprtini na mizi pa 
so imeli črnilo, saj so pisa-
li s peresom. Učitelji, ki so 
bili strogi in so se jih učen-
ci bali, so stanovali v šoli, 
učenci pa so prihajali tudi 
iz okoliških krajev. Posebno 
so se otroci veselili, ko jih 
je v šoli obiskal dedek mraz 
in jim prinesel piškote, saj 
so v šoli tedaj pripravljali 
proslave za 1. maj, 29. no-
vember, novo leto in tudi 
8. marec. Otroci pa so se 
poskusili tudi v kuharskih 
spretnostih, saj so kuhali 
slivovo marmelado. Procesija pod cerkvijo sv. Antona

Članice aktiva s predsednico Bernardo Pajk (druga z 
leve) in svojimi dobrotami

Harmonikarji Kluba harmonikarjev Povše igrajo publiki 
pod nekdanjo šolo.

V tem poletju so slovenski časopisi in televizijske postaje objavili 
presenetljivo novico, da si je slavni polihistor in nekdanji ugledni 
meščan krškega baronski naslov pripisal kar sam. Ni moj namen 
spuščati se v polemiko o tem vprašanju. Moja pozornost je name-
njena zgodovinarjevemu odkritju, da Valvasor nikdar ni stanoval 
v sedanji, t.i. Valvasorjevi hiši na istoimenskem nabrežju v Kr-
škem. Njegov zadnji dom naj bi bila bližnja hiša, v kateri je živel 
pisatelj in advokat Janez Mencinger. Po besedah višje svetovalke 
za kulturo na občini Krško bi morali sedaj v sklopu t. i. Valvasor-
jevega kompleksa (treh hiš na Valvasorjevem nabrežju) odkupiti 
tudi omenjeno Mencingerjevo hišo. Iz teh besed je moč sklepa-
ti, da naj bi bilo vprašanje Valvasorjeve hiše dokončno rešeno in 
Mencingerjeva hiša zanesljivo zadnje domovanje J.V. Valvasorja 
v Krškem. Pa je res? Obstajajo za to neovrgljivi dokazi?

Ko sem to prebral, sem se spomnil na pokojnega Ota Aumana, ki 
sem ga večkrat spremljal na njegova arheološka izkopavanja na 
Libni. Mimogrede je pogovor nanesel tudi na zgodovino krškega 
in okolice, med drugim tudi na Valvasorja. Presenetila me je nje-
gova izjava, da Valvasor nikoli ni stanoval v t.i. Valvasorjevi hiši. 
Povedal je, da se lahko več hiš v krškem imenuje po njem, nikdar 
pa ni omenil Mencingerjeve, ki tudi spada med najstarejše. Dejal 
je, da je imel Valvasor kljub finančnemu polomu dovolj tehtnih 
razlogov, da se je odločil za Krško, ki je že v tistem času veljalo 
za ugledno mesto. Menil je, da Valvasor le ni bil tako obubožan, 
da bi se zadovoljil s kakršnimkoli stanovanjem ali hišo. Prav go-
tovo se je Valvasor pri izbiri hiše v Krškem zgledoval po svoji, si-
cer takrat že prodani hiši v Ljubljani. Zagotavljati je morala bi-
vanjsko udobnost in podobnost z grajskimi razmerami z ločenimi 
prostori za gosposko in služinčad. Težko je verjeti, da bi se Val-
vasor kljub finančnemu polomu, ki mu je onemogočil raziskoval-
no in izdajateljsko delo, povsem odpovedal komoditeti in aristo-
kratskemu načinu življenja.

Čeprav je Auman dobro poznal Krško in njegovo zgodovino, se ni 
mogel jasno opredeliti za nobeno hišo, ki bi ji pripisal Valvasor-
jevo lastništvo. Zanimivo je, da se tudi dr. Mencinger kot dober 
poznavalec Krškega ni odločil za nobeno hišo, temveč je ob neki 
priliki zapisal, da se vsaj sedem starejših hiš v Krškem lahko po-
teguje za to čast, da je v njej umrl »naš slavni povestničar«. To-
rej se tudi sam ni v njej prepoznal kot njegov naslednik. Dovolj 
je torej razlogov za rahlo skepso.

Kot nekdanji uslužbenec takratnega LOMO Krško sem imel pri-
ložnost po službeni dolžnosti poznati skoraj vse hiše v Krškem. 
Tudi Mencingerjeva je bila klasična meščanska hiša, nikjer nobe-
ne sledi s starinskim parketom, štukaturnimi stropovi in podob-
no. Auman je sicer nakazal eno od smeri razmišljanja s pomočjo 
knjige »Vražje dekle« pisateljice Ilke Vašte, vendar je bil mož 
previden in ni rekel nobene.
Imel je prav! Nerodno bi bilo, če bi se ponovila zgodba s sedanjo 
Valvasorjevo hišo, katere obnova zagotovo ni v čast ne mestu ne 
občini, gotovo pa tudi ne Valvasorju, ki smo ga že degradirali v 
»samozvanega barona«.

Alojz Slavko Kunej

Se	bo	zgodba	z	Valvasorjevo	
hišo	ponovila?

Sodelujte	v	Posavskem	obzorniku!	
Se ne strinjate s katero od v Posavskem obzorniku zapisa-
nih trditev? Imate predlog za izboljšanje dela občinskih orga-
nov ali državnih služb v Posavju? Se ne strinjate s stališči ka-
terega od naših politikov? Imate v vašem okolju probleme, 
za katere menite, da bi jih lahko ali morali reševati bolje 
in hitreje? Posavski obzornik je priložnost za najširšo demo-
kratično razpravo o zelo različnih vprašanjih. Izkoristite jo! 
In še uredniško navodilo: Vaši prispevki naj ne bodo daljši od 
2.500 znakov (izjemoma 3.000), biti morajo podpisani in pri-
ložite jim svoj naslov. Prispevkov, ki vsebujejo osebne žali-
tve, ne bomo objavili.  Uredništvo

P R E J E L I  S M O

AKTIVNE POČITNICE DPM VELIKA DOLINA – Že drugo 
leto zapored so članice Društva prijateljev mladine 
Velika Dolina za otroke pripravile aktivne počitnice. 
Na šolskem igrišču v Veliki Dolini so se otroci v igri med 
dvema ognjema pomerili s članicami društva. Naslednji 
dan so na ustvarjalni delavnici umetniško obogatili 
stojala za dežnike Sandija Šumlaja, se sprehodili h 
gradu Mokrice. Zadnji dan so odšli na Koritno, kjer jih 
je pričakal lovec Roman in ogledali so si opazovalnice. 
A.K.C.

KRAJEVNI PRAZNIK V BUKOŠKU – V soboto popoldne 
so se krajani zbrali na prireditvenem prostoru pred 
gasilskim domom, kjer je tudi tokrat PGD Bukošek 
pripravilo že osme tradicionalne gasilske igre za 
memorial Jerneja Molana, v katerih so se pomerile 
ekipe prostovoljnih gasilskih društev: Zabukovje 1 
in 2, Sromlje in Veliki Obrež. Med obiskovalci so tudi 
tokratne igre izzvale veliko smeha, kljub temu pa so 
sodniki resno ocenjevali tekmovalce. Obiskovalci so bili 
deležni tudi številnih sladkih dobrot, ki so jih pripravile 
članice na novo obujenega Turističnega društva Bukošek 
(na fotografiji).



Posavski obzornik - leto XI, številka 16 - 17, četrtek, 23. 8. 2007 7IZ NAŠIH KRAJEV

ekip. Zmagalo je Lovsko 
društvo Veliki Kamen, na 
drugem mestu so bila Mrč-

na sela, tretje pa  gasilsko 
društvo Veliki Kamen. Četr-
to mesto je pripadalo gasil-
skemu društvu Mali Kamen, 
naslednja je bila Mladinska 
točka Veliki Kamen in Kul-
turno društvo Koprivnica.
Predsednik KS Koprivnica 

Koprivnica pa so ponosni, da 
se znajo v kraju dokazati z 
delom, pozitivno energijo in 

dobro voljo, ter si želijo, da 
bodo v takem slogu tudi na-
daljevali.  L.P.

Peter Planinc in župan Bo-
govič sta zaslužnim kraja-
nom podelila krajevna pri-

znanja, ki  so jih prejeli 
Tončka Kerin, Jože Janko-
vič in Blaž Sotošek. Sicer pa 
bodo po besedah predsedni-
ka KS v kraju še naprej vla-
gali v obnovo cest, potrebno 
pa bo tudi urediti središče 
kraja. V turističnem društvu 

Po slovesni maši so krajani 
prisluhnili koncertu, pred-
stavil se je Aktiv kmečkih 

žena, ogledali pa so si tudi 
razstavo slik 9. razreda OŠ 
Koprivnica. Na vaških igrah, 
ki so predvsem priložnost 
za druženje krajanov in so 
potekale na izletniški kme-
tiji Vertovšek na Velikem 
Kamnu, je sodelovalo šest 

Z	delom	in	dobro	voljo	naprej
KOPRIVNICA – 15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, praznujejo v Koprivnici svoj krajevni 
praznik. Kot vsako leto so ga tudi letos obeležili z dopoldanskim bogoslužjem in procesijo, koncertom 
domačega Mešanega pevskega zbora Antona Aškerca, popoldan pa s tradicionalnimi vaškimi igrami, ki 
jih je že desetič organiziralo Turistično društvo Koprivnica.

„Kdo bo prej ožel žehto... ?“ Najmlajši so v kopici sena iskali sladke dobrote.

dolenja vas je bila med kraji 
krške občine doslej prav go-
tovo največkrat razglašena 
za najbolj urejen kraj, k če-
mur pa prispevajo tako kra-
jani sami kot tudi zelo de-

javna krajevna skupnost in 
krajevna društva. tako so se 
v 15. 8. med sveto mašo v 
cerkvi sv. Marije Pomočni-
ce spomnili 320-letnice tega 
doslej največjega objekta v 
kraju, ki so mu ob tej prilo-
žnosti zamenjali klopi. Nato 
se je slovesnost nadaljeva-
la na trgu pod cerkvijo, kjer 
je najprej nastopila skupina 
cerkvenih pevcev iz Slivni-
ce pri Celju, nato pa je vi-
demski župnik Mitja Marko-
vič blagoslovil 120 let staro 
kapelico, ki stoji ob cesti Kr-
ško – Brežice, obnovil pa jo 
je njen lastnik, gostilničar 
Pinterič. 

dolgoletni predsednik sveta 
Krajevne skupnosti dolenja 

»Naša	krajevna	skupnost	je
na	strateških	tleh	države!«
DOLENJA VAS – Tudi letos so na praznični veliki šmaren tu pripravili svoje tradicionalno krajevno pra-
znovanje, na katerem so med drugim obeležili nekaj jubilejev. Dolgoletni predsednik sveta KS Branimir 
Vodopivc je napovedal, da bo čez leto v kraju pod streho nov večnamenski dom, s tem pa pomembnih 
pridobitev naj ne bi bilo konec. Na tleh krajevne skupnosti ali v njeni soseščini država namreč načrtuje 
velike projekte, zaradi katerih bo morala prispevati tudi k izboljšanju kvalitete življenja krajanov Dole-
nje vasi.

vas Branimir Vodopivc je v 
prazničnem nagovoru pove-
dal, da letos v kraju praznu-
jejo tudi 80-letnico domače-
ga prostovoljnega gasilskega 
društva, v pregledu dejavno-

sti v kraju pa spomnil, da so 
pred letom dni postavili te-
meljni kamen za večnamen-
ski dom. V njem naj bi na-
šle prostor domače kulturne 
skupine, gasilci in dejavno-
sti mladih. Po neuspelem re-
ferendumu za samoprispe-
vek in nekaj drugih težavah 
je sedaj pridobljeno grad-
beno dovoljenje, objavljen 
je že tudi razpis za izvajal-
ca gradbenih del. »Smo opti-
misti, danes čez leto bi pri-
čakovali stavbo pod streho 
z vsemi podometnimi insta-
lacijami in ometi, je dejal 
Vodopivc in najavil: »Pri-
zadevali si bomo, vas, spo-
štovane krajane, povabiti 
čez leto dni ob prazniku pod 
novo streho, ki bo omogoči-

la nov krajevni utrip v priho-
dnje!«
Med načrtovanimi pridobi-
tvami je omenil izgradnjo 
kanalizacije po vaseh KS, 
ki bo omogočila tudi rekon-

strukcijo cest skozi naselja, 
poudaril pa je tudi pričako-
vanje skorajšnje izgradnje 
nove ceste med Krškim in 
Brežicami, ki bo razbremeni-
la promet skozi dolenjo vas. 

Predsednik sveta KS Vodo-
pivc pa se je v svojem zna-
čilnem slogu dotaknil tudi 
nekaterih aktualnih proble-
mov: »Naša krajevna sku-
pnost je na strateških tleh 
države Slovenije, pri čemer 
smo nadlegovani s projek-
ti, ki s posegi v prostor mo-
tijo prebivalstvo. Skupaj bu-
dno spremljamo te načrte in 
se branimo pred ogroženo-
stjo našega bivanja, ob tem 
pa si bomo prizadevali ohra-
niti naš življenjski standard 

in ga tudi izboljšati!«. Vo-
dopivčeve ocene in napove-
di je v precejšnji meri potr-
dil tudi župan občine Krško 
Franc Bogovič, ki je ob vo-
ščilu krajanom zagotovil, da 

občina ob umeščanju po-
membnih objektov poskuša 
poiskati čim več takih reši-
tev, ki bodo pomenile kvali-
teto življenja. Pestro kultur-
no in družabno življenje v 
kraju je samo še dodaten ar-
gument za take načrte.

V kulturnem programu sta 
nastopili še domači vokalni 
skupini - ženski pevki zbor 
Prepelice in ljudski pevci 
Ajda ter citrarka Nuška Sto-
par iz Boštanja, predsednik 
Vodopivc pa je s predsedni-
kom krajevnega odbora dru-
štva izgnancev položil venec 
k spomeniku žrtvam druge 
svetovne vojne. 

S. Mavsar

SEVNICA - Koronarni klub deluje v občini Sevnica že šesto leto. 
Klub deluje v javnem interesu na področju humanitarne dejav-
nosti združen v Zvezo KdKS. S svojim programom vseživljenjske 
rehabilitacije je postal pomemben dejavnik pri varovanju ko-
ronarnih bolnikov v stabilni fazi. dejavnost kluba je strokovno 
vodena in prilagojena koronarnim bolnikom. Letni delovni pro-
gram med obilo drugih dejavnosti obsega tudi druženja, poho-
de, izlete in enega izmed takih smo imeli na prvi poletni dan.
Na običajnem postajališču smo zjutraj napolnili avtobus in naš 

spretni voznik nas je popeljal proti gorenjski in naprej proti Ita-
liji. Za prvi večji postanek smo si privoščili nakupovanje v trbi-
žu, nato pa dalje proti sv. Višarjam. Ko smo se z gondolo pov-
zpeli na vrh Višarij, se nam je odprl prečudovit pogled bližnjih 
in daljnih gora s cerkvico, ki je kot biser prislonjena ob vrh Vi-
šarij.
Polni lepih vtisov in notranje harmonije smo prispeli nazaj v do-
lino in nadaljevali k Belopeškim jezerom (Mandgarskim). Očara-
ni nad smaragdno zeleno barvo in dobro razpoloženi smo brez 
naporov tudi jezero obhodili. Ker pa je še vseeno doma najlep-
še, smo se polni vtisov vrnili v domači log, in sicer Zelence, kjer 
izvira nam tako dobro poznana reka Sava dolinka.
Bližal se je tudi čas daljšega počitka in okrepčila, vse to pa smo 
dobili pri našem rojaku Rudiju. Kljub temu, da nas je glasba in 
pesem spremljala ves čas, smo v Kranjski gori tudi zaplesali.
Zaključili smo izlet veseli in zadovoljni, vendar v upanju, da bo 
jesen kmalu, ko se bomo zopet podali dogodivščinam nasproti. 

Rezi Zakšek

Koronarni	klub	v	sliki	in	
besedi

SEVNICA, LEPENA - Člani, prijatelji in simpatizerji SDS 
smo se v soboto, 28. julija, zbrali v čudovitem kotičku 
pod Poncami, imenovanem Lepena. Tam je namreč tradi-
cionalni letni tabor SDS, ki ga stranka vsako leto pripra-
vi v sodelovanju s Slovenskim gorniškim klubom Skala v 
spomin Henrika Tuma.

Iz Sevnice smo se odpeljali z avtobusom že zgodaj zjutraj. 
Kot ponavadi smo se najprej ustavili na zajtrku v Kranjski 
gori v gostišču Pri Rudiju. Nadaljevali smo pot čez Vršič v 
dolino Lepene. tam se je že pričela otvoritev tabora s kul-
turnim sporedom. V  taboru smo se zbrali člani SdS iz vse 
Slovenije. Slavnostni govornik je bil minister za šolstvo in 
šport ter podpredsednik stranke dr. Milan Zver. Poudaril je, 
da je stranka v vzponu, da dobro dela in da si zasluži še en 
mandat. Prepričan je, da smo Slovenci zadovoljni s kako-
vostjo življenja.
Letos na otvoritvi ni bilo predsednika stranke Janeza Jan-
še zaradi službenih obveznosti. tabora pa se je udeležil, saj 
je bil le-ta odprt še ves teden.
Kljub temu pa smo bili v Lepeni vsi zadovoljnih in veselih 
obrazov, saj smo prišli sem predvsem po počitek, rekreaci-
jo, druženje in seveda dobro hrano in pijačo. Poskusili smo 
lahko tradicionalne dobrote iz vseh slovenskih regij.
Po otvoritvi smo se utaborili ob Lepeni. Nekaj jih je nato 
odšlo na Krnska jezera, drugi na rafting, nekateri smo osta-
li kar v taboru in lenarili. Seveda smo se veselili ob hrani na 
žaru in mrzli pijači. Vreme nam je služilo, ob petju, smehu 
je minilo popoldne.
dobro razpoloženi smo se v poznih urah vrnili domov.

Katarina Šantej

Sevničani	že	trinajstič	
zapored	v	Lepeni

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

Branimir Vodopivc med nagovorom, ob njem videmski 
župnik Mitja Markovič in nekdanji kaplan Marko Šraml
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V zadnjih letih je bilo po be-
sedah predsednika KgZS OE 
Brežice Franca Pribožiča 
od 500 do 1000 ton viškov. 
Kot pravi, je veliko odvisno 

od sivega trga, vendar je po 
njegovem potrebno biti pri-
pravljen, zato je sklical se-
stanek odbora. Poleg krške 
kmečke zadruge naj bi tako 
vinogradnikom pomagali tudi 
Vino Brežice preko vina in la-
stne predelave, pa tudi klet 
Imeno. direktor Kmečke za-
druge Krško Janez Živič pra-

Trgatev	bo	zgodnja,	a	kam	z	
grozdjem?
KRŠKO - Letošnja trgatev se bo po predvidevanjih začela že v prvem tednu 
septembra, zgodnje sorte že prej. A vinogradniki Bizeljsko-sremiškega oko-
liša ne vedo, kdo bo odkupil morebitne viške grozdja, saj klet Vina Brežice 
nima več predelave, okoliš pa nosilne kleti nima. Na pobudo vinogradnikov 
je 9. avgusta KGZS OE Brežice sklicala sejo odbora za vinogradništvo pri Za-
družni zvezi Slovenije, na kateri so se dogovorili, da bo v tem primeru v naj-
večji meri vinogradnikom pomagala Kmečka zadruga Krško. A dolgoročno bo 
okoliš potreboval nosilno klet in dober razvojni program.

vi, da imajo sicer sklenjene 
petletne pogodbe z vinogra-
dniki, kar je približno 2000 
ton in zadostuje za njihove 
potrebe, če pa bodo viški, 

bodo pripravljeni pomagati. 
Bivši predsednik Zveze dru-
štev vinogradnikov ob Bizelj-
sko-sremiški vinsko-turistični 
cesti Lojze Kunej pa pou-
darja, da je razlog teh viškov 
v tem, ker okoliš nima nosil-
ne kleti, na kar so v zvezi 
opozarjali. „Vsak okoliš ima 
nosilno klet, ki je nosilec 
razvoja,“ pravi Kunej in opo-

zarja, da je potrebno za oko-
liš izdelati razvojni program 
vinogradništva in vinarstva, 
izgraditi kletno infrastruktu-
ro in ustanoviti konzorcij, ki 
bi promoviral vina bizeljsko-
sremiškega okoliša. Še naj-
večjo možnost razvoja vidi v 
zasebnem vinarskem podje-
tništvu in vinskem turizmu. 
Pri tem pa ne morejo vse na-
rediti vinogradniki sami, am-
pak računajo na pomoč ra-
zvojnih državnih in lokalnih 
institucij.

Trgatev	v	začetku	
septembra
Po besedah Janeza Živiča 
bodo prve trgatve po zdaj-
šnjih meritvah in če bo vre-
me takšno, kot se za ta čas 
pričakuje, 5. do 10. septem-
bra. glede na polletne rezul-
tate pričakujejo 5 -10 % po-
večanje cen. Za primerjavo z 
lanskim letom bo povprečna 
cena 135 do 140 SIt, kar po-
meni, da so lahko nekatere 
sorte tudi 180, druge pa 90, 
100 SIt, pravi Živič.

L. Petrišič

Lojze KunejFranc Pribožič, KGZS OE 
Brežice

POSAVJE – Med nekaj več kot 30 slovenskimi občinami, ki 
so se do sedaj s podpisom pridružile nacionalni kampanji 
ustanavljanja območij brez gensko spremenjenih organiz-
mov (gSO), so tudi posavske občine Brežice, Kostanjevica 
na Krki in Krško. V sevniški občini zaenkrat pristopa h kam-
panji še niso obravnavali, je pa tam že aprila potekala okro-
gla miza, na kateri so udeleženci sprejeli sklep, da niso na-
klonjeni gojenju gSO. 
Omenjeno kampanjo je v Sloveniji letos spomladi pričel In-
štitut za trajnostni razvoj in se pridružil vseevropski kam-
panji za ohranitev in zavarovanje kmetijstva brez gSO in za 
zagotovitev pravice potrošnikov do izbire hrane brez gSO. 
glavni namen kampanje je spodbujati čim obširnejšo raz-
pravo o uporabi gensko spremenjenih organizmov, predvsem 
v kmetijstvu in živilih, in izboljševati obveščenost in zave-
danje slovenske javnosti o tej temi. Neposredni cilj kampa-
nje pa je, da se čim več slovenskih občin vključi v razpravo, 
opredeli do gojenja gensko spremenjenih rastlin in po mo-
žnosti sprejme izjavo o območju brez gSO, posredni cilj pa 
Slovenijo ohraniti brez gojenja gSO in s tem preprečiti ne-
želene okoljske, zdravstvene, socialne in ekonomske posle-
dice. 
Občine, med njimi tudi brežiška, kostanjeviška in krška, 
so se s podpisom zavezale, da na zemljiščih v lasti obči-
ne ne bodo dopustile gojenja gSO, nimajo pa pristojnosti 
in zakonske osnove, da bi tovrstno pridelavo prepovedale 
na vseh kmetijskih zemljiščih na svojem območju, zato gre 
pri podpisu izjave bolj za „moralno“ podporo ideji in zgled 
ostalim lastnikom zemljišč.  P. P.

Tri	posavske	občine	proti	
gojenju	GSO

RAKA – Tako zahtevajo v 
Društvu vinogradnikov Ra-
ka, kjer so 10. avgusta v 
okviru tretjega cvičkovega 
večera organizirali okroglo 
mizo na temo „(Pre)nizka 
ocena cvička na vinskih 
tekmovanjih – nova cvičk-
ova metoda“. 

V društvu, ki je sicer med 
mlajšimi, a zato med aktiv-
nejšimi v regiji, so po za-
dnjem ocenjevanju cvička 
prišli do zaključka, da je po-
trebno vzpodbuditi razpra-
vo o spremembah kriterijev 
ocenjevanja cvička. V dru-
štvu predlagajo, naj se cvi-
ček okrepi z višjimi ocenami, 
npr. do 17 točk, da se veči-
na cvičkov ne bi več „gnetla“ 
v okviru ene same točke (15-
16 točk). Raški vinogradniki 
ugotavljajo, da je po veljav-
ni ocenjevalni metodi vse 
več vzorcev v samem vrhu in 
da je od 30 do 40 odstotkov 
vzorcev cvička dobi najvišje 
ocene, zato je težko izbrati 
najboljšega. „tako bi lahko 
zares odlični cvički izstopa-
li po vseh ocenjevalnih pa-
rametrih, dobri letniki pa bi 
bili še posebej prepoznavni,“ 
so prepričani v društvu, ki ga 
vodi Ivan Vizlar. Idejo raških 
vinogradnikov, da bi pri oce-
njevanju cvička večjo velja-
vo dobila predvsem kriterija 
pitkosti in harmonije, pod-
pirajo tudi nekateri priznani 
vinski strokovnjaki.  P. P. 

Višje	ocene	za	
cviček!

V vinogradih spodnji listi na 
trti že odpadajo, debeljenje 
jagod pa zaradi visokih tem-
peratur ne napreduje. V sa-
dovnjakih sta se julija zaradi 
visokih temperatur ustavi-
la rast in razvoj plodov. dru-
ga velika težava pa so sončni 
ožigi na plodovih, kar pome-
ni, da bo sadje primerno le 
za predelavo. tudi na koruzi 
so se že začele kazati posle-
dice suše, sušijo se listi, go-
tovo pa bo pridelek nižji za-
radi slabe oplodnje rastlin, 

Že	vidne	posledice	suše
KRŠKO – Junija in v prvih dvajsetih dneh julija so temperature povsod po dr-
žavi presegle dolgoletno povprečje, količina padavin pa je bila pod povpre-
čjem, kar se po podatkih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto odraža 
tako v vinogradih, sadovnjakih, travnikih in na poljih. Več škode je povzročil 
sam vročinski udar kot pa pomanjkanje dežja.

ki je potekala v času najviš-
jih temperatur. Oljna ogr-
ščica in ozimni ječmen sta 
dokaj dobro prenesla vre-
menska dogajanja, ozimna 
pšenica pa bo marsikje do-
segla le polovični povprečni 
pridelek.
Kot poudarja Andreja Bren-
ce s Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Novo mesto, se bo 
potrebno na sušo bolj pri-
praviti, saj je v Sloveniji na-
makanih le 2,5 % kmetijskih 
zemljišč. Pomemben prispe-

vek h kakovostnim pridelkom 
je tudi protitočna mreža, ki 
je letos pridelek obvarovala 
tudi pred sončnimi ožigi. V 
Posavju je na primer od 600 
ha nasadov jabolk pokritih le 
75 ha. drugi cenejši in eno-
stavnejši ukrepi pa so prila-
gajanje kolobarjev za lahka 
in plitva tla, več pozorno-
sti nameniti vzdrževanju oz. 
povečevanju humusa v tleh 
in dosledno izvajanje zah-
tevane tehnologije pri vseh 
kmetijskih kulturah. L.P.

Prijavite	zaloge	
vina!
KRŠKO - Upravna enota Kr-
ško obvešča vse vinogra-
dnike, vpisane v register 
pridelovalcev grozdja in 
vina, da morajo do 7. sep-
tembra 2007 prijaviti zalo-
ge vina, in sicer stanje za-
log na dan 31. julij 2007. 
do navedenega datuma naj 
se torej oglasijo na Uprav-
ni enoti Krško, Oddelku za 
gospodarske dejavnosti in 
kmetijstvo, 1. nadstropje, 
pisarna št. 105, in prijavijo 
zaloge vina.

SEVNICA - društva vino-
gradnikov Sevnica-Boštanj 
vabi na strokovno predava-
nje enologinje in direktori-
ce kleti Bistrica Darje Bo-
vha z naslovom »trgatev in 
nega mošta«. Predavanje 
bo v četrtek, 30. avgusta, 
ob 18. uri v kulturni dvora-
ni (gasilski dom) v Sevnici. 
Enologinja in od nedavnega 
tudi direktorica Vinske kle-
ti Bistrica d.d. (prej Škofo-
vska klet RASt) darja Bovha 
ima s pridelavo vin, ki vklju-
čuje tudi trgatev, večletne 
praktične izkušnje in obse-
žno strokovno znanje. Vstop 
je prost tudi za zainteresira-
ne vinogradnike, ki niso čla-
ni društva.

Predavanje	o	
trgatvi	

ČAtEŽ OB SAVI – Skupščina 
družbe term Čatež, ki je pote-
kala zadnjega julija, bo ostala 
v spominu predvsem po svoji 
razvpitosti, saj so jo zazna-
movale prekinitve, nasprotne 
tožbe in obtožbe. Največja 
lastnika delniške družbe, dr-
žava in dZS, sta se spopadla 
za mesta v novem nadzornem 
svetu. Na koncu je zmaga-
la država, ki bo imela v de-
vetčlanskem nadzornem sve-
tu šest članov (med njimi tudi 
brežiški župan Ivan Molan in 
Martin Bratanič, vodja kabi-
neta gospodarskega ministra 
Andreja Vizjaka), dZS, ki je 
ostala brez svojega zastopni-
ka v nadzornem svetu, pa od 
družbe zahteva sklic izredne 
skupščine, na kateri bi delni-

Država	dobila	bitko	za	Terme
čarji odločali o umiku delnic v 
lasti hčerinskih družb.
Največji delničar term Čatež 
se je za sklic izredne skupšči-
ne odločil, ker skupni delež 
lastnih delnic, ki jih imata v 
lasti hčerinski družbi Marina 
Portorož in turistično podje-
tje Portorož, presega prag 10-
odstotnega osnovnega kapita-
la term Čatež. terme Čatež 
bi morale delež delnic, ki do-
voljeni prag presega, odsvo-
jiti v roku treh let ali pa jih 
umakniti, kar predlaga dZS. V 
termah Čatež pa pojasnjuje-
jo, da je bil nadzorni svet ves 
čas seznanjen s podatki o la-
stnih delnicah. Član nadzor-
nega sveta je bil več let tudi 
prvi mož dZS-ja, ki pa upravi 
ni nikoli naložil, da naj z del-

nicami kar koli ukrene, so še 
pojasnili v termah.
dogajanje okoli term je v za-
četku meseca popestril še 
Franc Gajšek oz. družba List,  
ki je objavila namero za od-
kup vseh delnic term Čatež. 
Ponujena cena za zdaj še ni 
znana, prevzemno ponudbo 
pa naj bi objavili v roku od 10 
do 30 dni po objavi namere o 
prevzemu. 
Okrožno sodišče Krško je na 
zahtevo upnika, družbe dZS, 
termam Čatež začasno prepo-
vedalo razpolaganje s 100.894 
lastnimi delnicami. Začasna 
odredba velja dva meseca, v 
tem času pa je upnik dolžan 
vložiti tožbo na sklic izredne 
skupščine.

(vir: www.rtvslo.si)

ČAtEŽ OB SAVI - Na termalni rivieri v Čatežu so na praznični 
dan, 15. avgusta, zabeležili rekorden obisk kopalcev v leto-
šnjem letu. Poletno in zimsko termalno riviero je namreč tega 
dne obiskalo skupno kar 9.581 kopalcev. dosedanji letošnji re-
kord, dosežen 25. junija, so tako presegli kar za 15 % po števi-
lu prodanih vstopnic oziroma za 22 % po številu kopalcev.

Rekorden	obisk	v	Termah

VRANJE - Stanko Kranjec, podjetnik iz Vranja pri Sevnici, razpi-
suje štipendijo za študij v Ljubljani za sedem študentov (dva štu-
denta medicine in pet študentov naravoslovne smeri, spol ni po-
memben) v naslednjih desetih letih. Štipendija v obliki nastanitve 
vključno z vsemi stroški v opremljeni enoposteljni sobi, veliki pri-
bližno šest m2 s priključki na vso sodobno komunikacijsko opre-
mo, skupnim predprostorom s kuhinjo in jedilnico, sanitarijami, 
je vredna vredna 160 evrov na osebo mesečno. 
Na razpis se kandidati lahko prijavijo pisno s priporočeno pošto do 
10. septembra 2007 na naslov Stanko Kranjec, Vranje 5, 8290 
Sevnica, vlogi pa je potrebno priložiti dokazilo o opravljeni splo-
šni maturi, vpisu na faklulteto, kopijo spričevala 3. in 4. letnika 
in kratek življenjepis z vizijo dela po končanem študiju. V nasle-
dnjem šolskem letu bosta takšno štipendijo dobivala dva študen-
ta, v letih 2008 – 2012 pa po en študent letno, pri njihovi izbiri pa 
bo lahko sodeloval tudi predstavnik Študentskega kluba Sevnica. 
Kot pogoj za štipendijo je Kranjec postavil vsaj 23 točk na splo-
šni maturi, redno opravljanje študija s povprečno oceno letnika 
8,35, po končanem študiju pa se mora štipendist zaposliti v firmi s 
sedežem v občini Sevnica vsaj za dolžino dobe štipendiranja. 
Kranjec bo diplomantom pomagal dobiti pripravništvo in ga pri-
praviti na strokovni izpit, če pa bo po opravljenem strokovnem iz-
pitu odprl obrt ali zasebno podjetje, ki bo delovalo vsaj štiri leta 
in bo po treh letih delovanja imelo vsaj tri zaposlene, mu bo na-
menil še 4000 evrov zagonskih nepovratnih sredstev. „Za to deja-
nje se je naša družina odločila, ker želimo, da v današnjem svetu 
ne bi vladal le denar, temveč tudi solidarnost in odgovornost do 
soljudi, kjer živimo,“ pravi Kranjec, ki želi, da bi se izobraženci 
kljub nenaklonjenim razmeram za delo in zaslužek po končanem 
študiju vračali v domače okolje, zato tudi ostale »lokal-patriote« 
spodbuja k podobnemu razmišljanju in dejanjem.

P.P.

Na	voljo	sedem	štipendij
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BREŽICE – Bliža se novo šolsko leto in z njim tudi vsakoletne 
nabave šolskih potrebščin. tovrstna ponudba je od sobote 
je bogatejša v Brežicah, saj je v novozgrajenem delu mesta 
nasproti trgovskega centra Spar začela delovati knjigarna in 
papirnica Pergamon, ki je že četrta poslovna enota samo-
stojnega podjetnika Alekseja Dobrovnika iz Krškega. 

GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

PROIZVODNJA – JULIJ 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JULIJ 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL		 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja 
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka  
TA1 in TA2

16.666.287 276 35

Proizv. 
enota

gorivo 
SOx 

mg/m3

NOx 
mg/m3

CO 
mg/m3

dimno število 
Bacharach

PB 2 ZP 15 271 5 0

PB 3 ZP 17 234 17 1

PB 4 ZP 0 68,7 1,45 0

MIX 5,8 72,9 3 0

PB 5 ZP 0 75,6 1,57 0

CPB 18, 8280 Brestanica

TURISTIČNA AGENCIJA BooM
Hočevarjev trg 3, 8271 Krško, p.p. 335,
tel.: 07 49 21 674; fax 07 49 01 085
E-mail: BooM@siol.net; www.boom.si

CKŽ 46, 8270
tel.: 07 490 22 20; fax 07 49 27 080

E-mail:info@pckrsko.si; www.pckrsko.si

Med tistimi, ki veliko potujejo in želijo spoznati čim več posebnosti, je vedno več takih, ki povprašuje-
jo po prireditvah in dogodkih, ki zaznamujejo kraj, regijo in državo. takih dogodkov je precej tudi na 
našem območju, zato jih želimo predstaviti širši javnosti doma in v svetu ter oblikovati koledar prire-
ditev, saj se pogosto dogaja, da imamo v enem dnevu več prireditev in se potem ne moremo udeležiti 
vseh, čeprav bi si morda želeli. Zato želimo v brošuri  cca 40 strani (velikost 21x10 cm) predstaviti pri-
reditve v sliki in besedi ter tako opozoriti na pomen, tradicijo, čas prireditve in naslov informatorja. 
Naklada naj bi bila 2000 izvodov, vsi podatki pa bodo tudi na spletnih straneh.
Brošura bo namenjena sredstvom javnega obveščanja, turističnim agencijam, organizatorjem izletov, 
informacijskim centrom ter društvom, ki so organizatorji prireditev, tako da bi se na ta način izognili 
sovpadanja z datumi večih prireditev oz. njihovega podvajanja.

KOLEDAR PRIREDITEV 2008

Ker smo prepričani, da je projekt v našem skupnem interesu in bo pomembno prispeval k »redu« na tem 
področju, pričakujemo vaše sodelovanje. VLJUdNO VAS PROSIMO, dA NAM SPOROČItE dAtUME tRAdICIO-
NALNIH PRIREdItEV, KI PO VAŠI OCENI PRESEgAJO KRAJEVNI ALI OBČINSKI POMEN IN SO ZANIMIVE ZA ŠIRŠO 
JAVNOSt. Želimo, da nam izpolnjen vprašalnik posredujete do konca septembra, da jih bomo lahko obde-
lali in objavili (koncept vprašalnika je v spodnji tabeli ali na spletni strani www.pckrsko.si, www.posavje-
turizem.com, lahko pa se tudi oglasite v naših pisarnah. Kontaktni osebi: Milan Brecl (07 49 21 674) - tu-
ristična agencija Boom, Lea-Marija Colarič-Jakše (07 49 02 220) – Podjetniški center Krško).

PROgRAM PRIREdItEV V LEtU 2008

IME PRIREdItVE

VSEBINA PRIREdItVE (turistična, športna, kulturna,…)

KRAJ IN PROStOR

ČAS PRIREdItVE

ORgANIZAtOR (naslov)

INFORMACIJE (naslov, telefon, e-mail, spletna stran)

OPIS PRIREdItVE (nastanek, tradicija, cilj prireditve)

CILJNA SKUPINA (prireditev za mlade, starejše, ljubitelje 
posameznih dejavnosti,…)

POSEBNOStI (na prireditvi in v kraju)

PRILOgA (fotografija iz prejšnje prireditve)

PRIREdItEV JE ali NI OdVISNA Od VREMENA

KRAJ IN dAtUM: IZPOLNIL:

Želimo Vam uspešno in doživeto turistično sezono.

Pergamon	tudi	v	Brežicah
Javni sklad RS za regional-
ni razvoj in razvoj podeželja 
objavlja štiri javne razpise 
za financiranje podjetniških 
in kmetijskih investicijskih 
projektov. Predmet razpisov 
je dodeljevanje ugodnih po-
sojil projektom, ki se izva-
jajo na celotnem območju 
Slovenije. Obrestna mera je 
odvisna od lokacije projek-
ta in se giblje med Euribor + 
0,25% in Euribor + 1%, doba 
vračanja posojila pa je – od-
visno od višine - do 18 let. 
Zainteresirani lahko dodatne 
informacije o razpisih dobi-
jo na tel: 01/8361-953 in na 
spletni strani http://www.
rdf-sklad.si.

Ugodna	posojila
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RAKA – društvo likovnikov Krško OKO je v okviru praznika 
KS Raka v tamkajšnji gostilni tratnik pripravilo razstavo li-
kovnih del, ki so jih konec maja ustvarili udeleženci likov-
ne kolonije Raka 2007. Nekaj čez 50 del, ki jih je ustvarilo 
kar 36 udeležencev likovne kolonije (Rafael Andlovic, Smi-

ljana Anžiček, Rezka Arnuž, Zdravko Červ, Simona Dular, 
Guni Fabjančič, Stane Fabjančič, Andrej Gerjevič, Slavica 
Jesenko, Janez Klavžar, Neža Kljun, Marija Korčin Mar-
kovič, Meta Kuplenik, Asta Lazar, Vera Lukšič, Ivo Maru-
šič, Petra Novak, Vinko Osolnik, Jožica Pavlin, Antonija 
Petrič, Jožica Petrišič, Branka Pirc, Magda Praznik, Mi-
lan Praznik ml., Tim Praznik, Andrea Prevejšek, Mihaela 
Prevejšek, Milena Rostohar, Božo Rupčić, Marinka Starc, 
Dragica Škrinjar, Jože Šterk, Boris Udovič, Stane Udvanc, 
Franja Uhl in Marjanca Vežnaver Kljun) sta za razstavo iz-
brala akademski slikar Rajko Čuber in akademska kiparka 
Vladka Štoviček, na razstavljenih delih pa kot motiv prevla-
duje raška župnijska verkev z mogočnima zvonikoma. Zelo 
dobro obiskano otvoritev razstave, ki je potekala 11. avgu-
sta, je s kulturnim programom popestrila vokalna skupina 
Srake z Rake.  P. P. 

Krški	likovniki	razstavljajo	na	
Raki

Krški likovniki so v Tratnikovi gostilni razstavili 
številna dela. 

Mirko Avsenak iz turistične-
ga društva Brestanica pravi, 
da projekt prenove vsebuje 
vse, kar je potrebno, da bo 
rad polno zaživel. Potem se 

bodo lahko potegovali za dr-
žavna in evropska sredstva. 
„Če nam to uspe, lahko pri-
čakujemo renesanso, novo 
življenje,“ pravi Avsenak.
V brestaniškem kulturnem 
društvu Svoboda pa se za-
vedajo, da bodo prenovlje-
ni podobi gradu morali dati 
tudi primerno vsebino. „Kar 
pa ni tako majhna naloga,“ 
pravi predsednica Margare-
ta Marjetič. A v društvu so 
z različnimi vsebinami že 
posegali v zgodovino kraja, 
saj je dovolj gradiva. doda-
tna vzpodbuda pri tem sta 
bili visoki obletnici 1110 -
in 1111-letnica prve omem-
be kraja. 
Sicer pa je grad Rajhenburg 
v začasnem upravljanju Kul-
turnega doma Krško od 28. 
junija, s 1. avgustom pa ima 
tudi oskrbnika.

Da	bo	Rajhenburg	osrednji	
hram	kulture
BRESTANICA - Številna društva, s kulturnim in turističnim društvom na čelu, skozi vse leto v Brestanici 
pripravljajo različne prireditve, s katerimi spodbujajo družabno in kulturno življenje v kraju, hkrati pa 
z večjimi prireditvami, kot je na primer Petrov sejem, privabljajo tudi turiste od blizu in daleč. Osre-
dnji hram kulture v kraju je grad Rajhenburg, ki naj bi bil po odcepitvi krajevne skupnosti Kostanjevi-
ca na Krki osrednji kulturni center celotne krške občine. K temu bo pripomogla tudi obnova, od katere 
v domačem turističnem društvu pričakujejo veliko, v kulturnem pa temu že prilagajajo in pripravljajo 
nove vsebine. 

„Zadnja	priložnost	
za	grad	Turn“
V brestaniškem turističnem 
društvu pa niso prezrli tudi 

spodnjega gradu, na propad 
katerega opozarjajo že ne-
kaj let, v zadnjem času pa 
predvsem zaradi izgradnje 
krške hidroelektrarne. Mir-
ko Avsenak kot član društva 
sodeluje v komisiji za spre-
mljanje izgradnje hidroe-
lektrarne in opozarja, da bo 
spodnji grad turn po izgra-
dnji železnice, kasneje mo-
stu, zdaj, ob izgradnji hidro-
elektrarne, doživel še tretji 

šok omejitve prostora. grad 
je na pol porušen, nazadnje 
so uspeli ohraniti le streho, 
tako da lahko kljubuje času 
še 50, 60 let. „Zdaj je za-
dnji trenutek, da nekaj ko-
renitega naredimo. Neza-
držno je, da elektrarna bo, 
da bo voda stala do atrija. 
V sodelovanju z Zavodom za 

spomeniško varstvo, Občino 
in kulturnim ministrstvom 
si prizadevamo, da najde-
mo rešitev, da temu objektu 
damo življenje. to je prilo-
žnost, ki se ne bo ponovila. 
Računamo na pametno odlo-
čitev, “ pravi Avsenak. 

L. Petrišič

Mirko Avsenak, TD 
Brestanica

Margareta Marjetič, KD 
Svoboda Brestanica

SEVNICA - V Mladinskem centru Sevnica v sodelovanju z Mira-
nom Štojsom, ki je dal pobudo,  organizirajo skupni koncert 
bivših pop-rock ansamblov Posavja, Zasavja in dolenjske z 
naslovom Kitariada starih bandov. Koncert bo predvidoma v 
soboto, 29. septembra, v Sevnici na prostem. V poštev pride-
jo le ansambli, ki so delovali do leta 1980 in ne delujejo več. 
Vsak ansambel naj bi zaigral nekaj skladb iz tistega časa, si-
cer pa bo to nostalgično srečanje glasbenikov in ljudi, ki so 
takrat hodili na plese teh ansamblov, mladim pa želijo poka-
zati, kakšno glasbo so mladi poslušali pred 30 in več leti. 

Kitariada	starih	bandov

tRŠKA gORA - Luksuz pro-
dukcija v okviru društva za-
veznikov mehkega pristan-
ka je že peto leto zapored 
med 9. in 19. avgustom na 
trški gori pri Krškem orga-
nizirala mednarodno mla-
dinsko izmenjavo. Projekt 
je 40 mladim udeležencem 
iz različnih evropskih držav 
omogočil, da skozi doku-
mentarne filme izrazijo svo-
je poglede o aktualnih druž-
benih temah, kot je aktivna 
participacija mladih, kul-
turna raznolikost, evropska 
identiteta... V kratkih fil-
mih pa so predstavili tudi 
različne projekte, v katerih 
so se mladi iz različnih druž-
benih okolij soočali in razi-
skovali kulturno raznolikost. 
V prvih dneh desetdnevne-
ga projekta so udeleženci 
predvsem razpravljali o po-
tencialnih idejah, si ogleda-
li primere nekaterih filmov 
s podobno tematiko, v na-
daljevanju pa so se razdelili 
v manjše skupine, v katerih 
so pod mentorstvom prizna-
nega režiserja Želimirja Žil-
nika snemali kratke filme, ki 
so jih prikazali na zaključ-
ni javni projekciji v soboto, 
18. avgusta.  

Mladi	filmarji	na	
Trški	gori

SEVNICA – Mnogo je generacij osnovnošolcev, ki se z velikim 
veseljem spominjajo glasbenega pedagoga Viktorja Kren-
čiča, ki je živel za glasbo, v njej neizmerno užival in jo ta-
kšno – plemenito in srčno – predajal številnim generacijam 
otrok, ki so pri urah glasbenega vzgoje na sevniški osnov-
ni šoli neizmerno uživali, saj je bila vsaka ura svojevrstna 

zgodba zase. Prof. Krenčič je znal prisluhniti mlademu člo-
veku, ga razumeti in uspešno voditi v svet glasbe, v svet no-
tnih zapisov in v svet svetovno znanih glasbenikov ter nji-
hov umetniških del. dolga leta je vodil gasilski pevski zbor 
in šolski pevski zbor; nobena proslava v Sevnici ni minila 
brez nastopa pevskega zbora. Srečanje s priznanim sevni-
škim glasbenim pedagogom na njegovem domu 1. avgusta, 
ob njegovi 80-letnici, je bilo prepredeno s številnimi spomi-
ni in mnogimi lepimi željami.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Častitljivih	80	let	priznanega	
sevniškega	glasbenega	
pedagoga

Prof. Krenčiču za 80. rojstni dan čestitata njegovi 
stanovski kolegici Zinka Gabrič in Hilda Lipovšek.

	 IZ	IZVIROV	 Pripravlja: Valvasorjeva knjižnica Krško

Tudi naš čas je čas gradenj. Ne pozabimo na okolje, iz katerega izhajamo.  Peter Fister, 
arhitekt konservator, je v svoji knjigi »Umetnost stavbarstva na Slovenskem« zapisal: 
»Stavbarstvo – arhitektura, oblikovanje okolja – ni le poznavanje lepega (umetnosti) ali 
le koristnega (uporabnega), ampak združuje vse, kar je v tem ustvarjalnega in razdiral-
nega: prostor, čas in človeka … Ohranimo vrednote, iz katerih lahko gradimo še boljšo in 
bolj našo podobo prostora …«

Hiša v Dolgi Raki: je zna-
čilni primer »gospodarstva 
pod eno streho«. Vkopa-
na v breg je imela spodnji 

del grajen iz lokalnega ka-
menja, zgornji pa iz hrasto-
vih brun. dvokapna streha 
na čop je bila krita z rženo 
slamo. Polovica je bila na-
menjena za stanovanje lju-
di, druga polovica za živino. 
Spodaj je vinska in shram-
bena klet za pridelke. V na-
ših vinogradniških krajih so 
bile take viničarske hiše.

Hiša v Dalcah:  tudi ta dom 
je prislonjen v breg; gra-
jen vkopano, da je vhodna 
stran pritlična, gospodarska 
oz. dvoriščna pa visokopri-
tlična. Krasi ga lepa sime-
trija odprtin (okna, vrata, 
prezračevalne line, celo di-

Dom je »izvir« človekovega bivanja: je prostor življenja, zatočišča, zaščite, daje ob-
čutek varnosti in sproščenosti. Pripadamo mu in on pripada nam. 
Kako so ljudje skozi čas gradili prostore, kjer so bivali? 
Najstarejši domovi so bila jamska zatočišča, pozneje pa so zgradbe, namenjene biva-
nju, dobile ime hiša. Način gradnje je bil odvisen od okolja, razpoložljivih gradbenih 
elementov, razvojne stopnje tehnologije, potreb stanovalcev itd.
Iz zadnjih dveh stoletij predstavljamo tri tipe domov.

Krško, stanovanjski blo-
ki na Vidmu:  Usmeritev 
v industrializacijo po 2. 
svetovni vojni je spreme-

nila način življenja ljudi. 
Začeli so se naseljevati v 
bližino tovarn, bolj odda-
ljeni kraji pa so se prazni-
li. »Hiše« so začeli gradi-
ti v višino in širino, bile so 
namenjene več družinam. 
Vse bolj se je za prostore 
bivanja uveljavljal pojem 
stanovanje in blok. Spo-
min na gnezdo doma pa je 
stanovalce kaj kmalu za-
čel usmerjati v gradnjo 
t.i. vikendov (dom, kjer 
si ob koncu tedna spoči-
ješ in nabereš novih moči) 
ali »pravih« hiš z vrtom na 
(mestni) parceli.
 L. Š.

mnika) in okrasja dvojne fasa-
de. Izvedba v oker barvi dom 
povezuje z naravo, ga dela to-
plega in trdnega, beli poudarki 

pa namignejo, da imajo stano-
valci tu miren prostor za raz-
mislek. Zanimiv je tudi izbor 
okrasnih odprtin stranske fasa-
de:  kolo, romba s križem, dva-
krat po troje »sveč«. Simboli-
ka, ki naj pomaga dom narediti 
trden in varen. Varnost in tr-
dnost povečuje tudi iz kame-
nja grajen kletni del, prekrit s 
cementnim oprhom. take hiše 
so bile dom trdnega kmečkega 
gospodarja in njegove družine.

LOKA, LISCA – danes se bo na Lisci pričel 10. KreArt – sreča-
nje in druženje različnih kreativnih avtorjev. Ne gre samo 
za klasično slikarsko kolonijo, temveč priložnost za sreča-
nje, druženje, prikaz dela, izmenjava mnenj, ustvarjanje, 
izražanja avtorjev, glasbene in literarne večere. Posebnost 
KreArta je, kot poudarjajo v KUd-u KreArt, preplet uvelja-
vljenih avtorjev in generacij, ki prihajajo, tako iz Slovenije 
kot tujine, sodelujejo pa umetniki različnih praks. tema le-
tošnjega KreArta, ki bo do nedelje, 26. avgusta, potekal v 
Jurkovi koči na Lisci, je Metamorfoze Primoža trubarja (tru-
bar kot protestant, Slovenec, protestnik, oče, rodoljub, pe-
vec, popotnik – begunec, ...). 
Sodelovali bodo Vanja Bajt, Matjaž Bertoncelj, Blaž de 
Gleria, Janez Knez, Marjanca Lapajne, Anton Marn, An-
drej Perko, Franc Purg, Alojz F. Zorman, Janez Suhadolc, 
Andrej Trobentar, Bori Zupančič, Marjan Žitnik, Antonijo 
Živkovič, Todorče Atanasov, Mojca Zlokarnik, Dušan Ger-
lica, Rudi Stopar, Janez Pelko, Matej Koleša, Janez Kar-
delj, Ciril Horjak, Borut Ulčar, Matej Leskovšek, Bojan 
Dremelj, Simon Sernec, Tomaž Lunder in Vlado Leben.
 L. P.

10.	KreArt	Loka	o	Trubarju
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sotni še dva predstavnika 
Agencije za telekomunikaci-
je, sodni izvedenec ter dve 
priči, v bližini pa je bil oči-
tno »slučajno« prisoten tudi 
nekdo, ki je vso zadevo foto-
grafiral z namenom objave v 
medijih. Na samo izvajanje 
tega postopka tako meče 
precej čudno luč prav dej-
stvo, da so med njim dovo-
lili fotografiranje za namene 
objave v najbolj nakladnem 
slovenskem dnevniku, s či-
mer je bila Radiu Energy in 
meni osebno povzročena ve-
lika škoda. to je tudi glavni 
razlog, da sumimo, da je šlo 
za vnaprej pripravljen načrt 
diskreditacije. 

Brali smo tudi, da so krimi-
nalisti pridobili nalog za hi-
šno preiskavo, kar so mnogi 
razumeli, da je šlo za prei-
skavo vaše poslovne stavbe 
ali  celo stanovanja.
to je še ena potrditev, da 
je šlo za premišljen scena-
rij škodovanja naši družini. 
V resnici je šlo samo za toč-
no določen prostor, to je od-
dajniška hišica na grmadi in 
nikakor ne v zasebni hiši ali 
drugih prostorih v naši lasti.

Obdolžujejo vas, da ste na-
menoma zavlačevali z vsto-
pom v ta prostor, da bi vaš 
sin medtem ugasnil piratski 
oddajnik!
tudi ta trditev je izmišlje-
na in zlonamerna. Krimina-
listi naj bi se odločili za pre-
gled prostora, ker so dobili 
informacijo, da je signal Ra-
dia 1 zopet moten. Le na tak 
način naj bi se ugotovilo, ali 
motenje izvira z določene-
ga mesta. Na grmado so kri-
minalisti in strokovno osebje 
prišli veliko prej, še preden 
sem bil sploh obveščen, kaj 
se dogaja in v času, ko je 
bil signal Radia 1 domnevno 
moten. Ko sem prišel na kraj 
dogodka, sem v skladu z za-

konom zahteval, da se vstop 
in ogled opravi v prisotno-
sti dveh prič. V času čakanja 
name in kasneje na priči je 
bil objekt zaklenjen in pod 
neposrednim nadzorom kri-
minalistov, tako da vanj ni 
bilo mogoče ne vstopiti ne 
izstopiti.

Ob vstopu v prostor naj bi 
bil tako imenovani »pirat-
ski oddajnik« še topel?
Ob vstopu v pred tem za-
klenjen prostor rezervni od-
dajnik ni bil prižgan in ni bil 
naravnan na frekvenco, ki 
naj bi bila motena, njegova 
temperatura pa ni odstopa-
la od temperature v prosto-

ru, ki se zaradi 
številnih stal-
no delujočih 
naprav giblje 
okoli 280 C. 
Navedbo o tem 
so kot zabelež-
ko v zapisnik 
izrecno zah-
tevale neod-
visne priče, ki 
so bile na kra-
ju dogajanja, 
v časopisju pa 
je bilo lažnivo 
prikazano, da 
je bil oddajnik 
topel. 

Oddajnik, ki so 
ga zasegli, naj 
bi motil signal 
konkurenčne 
radijske po-
staje Radio 1?
Poudaril sem 

že, da so bili kriminalisti na 
licu mesta, ko je bilo ugoto-
vljeno domnevno motenje 
in so se zaradi tega odloči-
li zadevo raziskati. V trenut-
ku, ko so vstopili v prostor, 
so ugotovili, da oddajnik 
sploh ni vklopljen. Prisotni 
strokovnjaki so potrebovali 
skoraj 15 minut, da so pove-
zali kable in ga sploh uspe-
li vključiti. tudi po vključitvi 
ni bilo ugotovljeno nikakr-
šno motenje kot tudi ne po 
skoraj polurnih nastavitvah, 
pri čemer sta bila prisotna 
dva predstavnika Agencije 
za pošto in telekomunikaci-
je ter celo izvedenec za te-
lekomunikacije. Kako naj bi 
motenje, ki se je po trditvah 
Radia 1 dogajalo v času, ko 
so bili kriminalisti na kra-
ju samem, izviralo iz oddaj-
nika, ki je bil izklopljen in 
povsem iz funkcije? 
 
Prej ste omenili, da gre za 
načrtovano diskreditacijo 
Radia Energy in vas oseb-
no, pa tudi vse družine. 
dejstvo je, da Radio Energy 
ni tisti, ki bi motil Radio 1. 
Bolj očitno pa je, da so se 
tisti, ki delajo v ozadju tega 
radia, odločili, da preko ča-

S KOLESOM NA DOPUST - V želji po novih izzivih in 
nekoliko naveličani  standardnega morja se je četverica 
prijateljev - Borut Mikulec, Guiermo More, Janez Žokalj 
in Tadej Bernik – 29. junija odpravila s kolesom po 
Balkanu. Za cilj so si izbrali 1300 kilometrov oddaljeno 
Ohridsko jezero v Makedoniji, kamor so prispeli po 
štirinajstih dneh. T.B.

KRŠKA VAS - Mladinsko društvo 
Zajla Krška vas povezuje mla-
de, ki želijo aktivno preživlja-
ti prosti čas in jih veseli orga-
nizacija prireditev za mlade. 
društvo je bilo ustanovljeno 
oktobra 2005, pod njegovim 
okriljem pa so izvedli že kar 
nekaj različnih prireditev. Igre 
za osnovnošolce, ki so meša-
nica iger brez meja in kmeč-
kih iger, le da so prilagojene 
za otroke od 4. do 8. razre-
da, so priredili ob zaključku 
letošnjega in lanskega šolske-
ga leta. Prav tako so dvakrat 
priredili prvomajsko kresova-
nje ob Krki. Za največji uspeh 
ša si štejejo uspešno izvedbo 
šestih koncertov, namenjenih 
promociji lokalnih glasbenih 
skupin, ki se jih je udeležilo 
več sto obiskovalcev. Izpeljali 
so tudi več delovnih akcij, ki 
spodbujajo prostovoljno delo 
v KS Krška vas.

Letošnji Zajla fest, ki praznu-
je peto obletnico obstoja, se 
bo odvijal v soboto, 8. sep-
tembra, na Velikih Malencah. 
Koncert bodo ob 19, uri odprli 
mladi brežiški rockerji Rann. 
Sledili jim bosta brestaniška 
ska skupina Splash the toilet 
in krškovaški Nomen Enigma, 
ki bodo preigravali legendar-
ne rock uspešnice. Najve-
čja atrakcija bodo Sarcasem, 
znani slovenski metal band, ki 
letos praznuje 20. obletnico 
delovanja. Koncert bodo za-
ključili ljubljanski rockerji di-
astema. Vstop bo tudi letos 
brezplačen. Več informacij o 
Zajla festu in drugih dejavno-
sti društva lahko najdete na 
spletni strani www.zajlafest.
com.

Letos	že	peti	
Zajla	fest

KRŠKO – Vse bolj očitno postaja, da je tudi prostor ene najmanjših in gospodar-
sko manj razvitih slovenskih regij zanimiv za večje medijske organizacije in 
njihove lastnike. Nedavne objave v zvezi z domnevnim nedovoljenim oddaja-
njem in motenjem programa Radia 1 s strani Radia Energy oziroma njegovih la-
stnikov so sprožile različne odmeve – od razprav v medijih in krogih politike do 
vročih debat za posavskimi šanki. Ker za razliko od obeh drugih lokalnih infor-
mativnih tiskanih medijev, ki pokrivata območje Posavja, naše uredništvo ni 
prejelo sporočila o tej zadevi, smo sklenili poiskati pojasnila kar pri ustanovite-
lju Radia Energy - Srečku Puntarju.

Pogovor	s	Srečkom	Puntarjem,	ustanoviteljem	Radia	Energy

»Šlo	je	za	zrežiran	napad	
na	neodvisni	Radio	Energy!«

V javnosti je v začetku me-
seca zelo odmevala infor-
macija, da je bil na Grmadi 
uporabljen piratski oddaj-
nik, s katerim naj bi vi mo-
tili oddajanje programa Ra-
dia 1.
Naj že v začetku povem, da 
imamo na grmadi dva od-
dajnika. Prvi je prižgan in 
naravnan na frekvenco Ra-
dia Energy, drugi pa je tisti, 
s katerega smo 10.12.1999 
začeli oddajati in je v re-
zervi, če bi prišlo na delu-
jočem oddajniku do okvare. 
Pred leti se nam je namreč 
že zgodilo, da zaradi okva-
re naš radio več kot 20 ur ni 
mogel delovati, ker nismo 
imeli take rezerve. Poudar-
jam pa, da rezervni oddaj-
nik ni piratski, saj imamo 
zanj vsa ustrezna dovoljenja 
in soglasja. 

V časopisu pa smo lahko 
prebrali, da je do motenj 
prihajalo zaradi posebne 
antene, ki naj bi bila name-
ščena na vašem oddajniku. 
Oddajnik Radia Energy ni 
imel nikakršne antene, ki bi 
povzročala motnje oddaja-
nja signala Radia 1. Oddaj-
nik tudi ni motil delovanja 
signala Radia 1, saj že dlje 
časa ni bil v uporabi. tudi si-
cer tehnično ni mogoče, da 
bi kakršen koli dejavnik pov-
sem izničil signal matične-
ga oddajnika in v kolikor si-
gnal povsem izgine, je to 
lahko posledica zgolj in le 
tehnično slabega delovanja 
opreme Radia 1. Javnosti so 
predstavili ravno to, torej, 
da signala občasno sploh ni 
bilo, kot izključnega krivca 
pa izpostavili Radio Energy. 
da bi signal povsem izginil, 
je mogoče le v primeru, ko 
pride do izklopa signala pri 
samem viru, motnje pa so 
prav tako lahko nastale zara-
di tehničnih težav izvornega 
oddajnika. Območje grma-
de je prepredeno z vsaj sed-
mimi radijskimi oddajniki in 
še vsaj osmimi oddajniki za 
potrebe telekomunikacij na 
komaj 50 kvadratnih metrih, 
kar pomeni izrazito obreme-
njeno okolje in posledično 
potrebo po strokovni nasta-
vitvi aparatur, ki omogočajo 
kvalitetno oddajanje. 

Pa vendar, tudi po trditvah 
Policijske postaje Krško je 
bila 26. julija 2007 opra-
vljena preiskava na oddaj-
niku Grmada na Sremiču z 
namenom, da bi ugotovi-
li motenje Radia 1 s strani 
Radia Energy?
Preiskava dejansko sploh še 
ni uvedena, opravljena so 
bila le nekatera preiskoval-
na dejanja s strani krimina-
listične službe. Poleg mene 
in  kriminalistov so bili pri-

sopisov oblatijo še edini de-
jansko lokalni radio na obmo-
čju Posavja. Od ustanovitve 
dalje smo bili tarča številnih 
naročenih kontrol in inšpek-
cij s strani naših konkuren-
tov; pa tudi oviranja pri pri-
dobitvi potrebnih dovoljenj. 
Radio Energy je kot lokalni in 
neodvisni medij nenehno trn 
v peti konkurenci. 

Kdo naj bi po vašem mne-
nju torej stal za vsem tem?
Na dlani je, da gre za boj lo-
kalnega medija proti mono-
polistu in mogočnemu kapi-
talu. Z denarjem se pač da 
kupiti marsikaj. A tako da-
leč, kot je šel Radio 1, si ni 
upal še nihče. Ob tem se za-
stavlja vprašanje, kako je 
bil lahko objavljen članek, 
ki opisuje in celo s fotografi-
jami podkrepljuje kriminali-
stično preiskavo, če so vsi, ki 
sodelujejo v postopku, zave-
zani k molčečnosti, medtem 
ko sam postopek sploh ni za-
ključen? In še nekaj. Izsled-
ki kriminalistov, objavljeni v 
časopisju, so povsem izkri-
vljeni, a na to ni nikakršnih 
reakcij. Odgovora ni niti na 
izmišljeno trditev, da se je 
sin tadej mimo kriminalistov 
splazil v hišico! 
 
Trdite torej, da gre za vna-
prej pripravljeno dejanje?
Mislim, da ob pazljivem bra-
nju objavljenih člankov in 
vsem, kar sem povedal, po-
stane dovolj očitno, da je 
šlo za zrežiran napad na ne-
odvisni Radio Energy, hkrati 
pa za reklamo Radiu 1! tre-
ba je  povedati, da so posa-
mezne časopisne hiše pre-
jele sporočilo z obtožbami 
našega radia že dan pred 
objavo v Slovenskih novicah, 
vendar pa ni prišel iz uredni-
štva Slovenskih novic, tem-
več iz sfere, ki v obvladuje 
Radio 1 kot tudi širši medij-
ski prostor v Sloveniji.

Silvester Mavsar

Srečko Puntar

Stolpa z oddajnimi antenami na Grmadi

BREŽICE - Mladi aktivisti Mla-
dinskega centra Brežice so 
prvo avgustovsko nedeljo po-
pestrili s celodnevno akcijo za 
promocijo strpnosti, prosto-
voljnega dela in medsebojne 
pomoči. Pripravili so delavnice 
(snemanje kratkih spotov, pri-
prava promocijskega gradiva 
in vzpostavitev informacijske 
točke, izdelava velikega ko-
laža), diskusije (teme: pove-
zava med strpnostjo, prosto-
voljnim delom in medsebojno 
pomočjo, prostovoljstvo skozi 
celo življenje, kako stopiti na 
mednarodno raven) in razne 
dogodke (projekcija filma, ce-
lodnevno predvajanje kratkih 
filmčkov, posnetkov iz koncer-
tnih prireditev in promocijske-
ga gradiva različnih organizacij 
ter akcijskih skupin, predstavi-
tev šestmesečnega prostovolj-
nega dela v Bolgariji). Za za-
ključek so pripravili koncert 
skupin Incubator of death, 
Agrokultura in Argies.

Aktivisti	za	
strpnost

Radio	Energy	
nagrajuje
Radio Energy je v mesecu 
juliju za 8 dni odpeljal na 
vroči Krf poslušalko iz Sev-
nice, prav včeraj, v sredo, 
22. avgusta, pa so zaklju-
čili veliko nagradno igro z 
Radiem Energy in Iliriko tu-
rizem za 7 dni v nepozab-
no turčijo (hotel s petimi 
zvezdicami in all inclusive 
ponudbo ter letalskim pre-
vozom), kamor potujeta 
dva zvesta poslušalca. Fo-
toreportažo o tem si boste 
lahko ogledali na www.ra-
dioenergy.si. Za mesec sep-
tember pa na Radiu Energy 
že pripravljajo novo nagra-
dno igro.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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TRGOVINA IN MEŠALNICA BARV Mešalnica:
- avtolakov
- notranjih in fasadnih barv
- barv za les in kovino
- industrijskih barv (za konstrukcije - HELIOS)Ulica 11. novembra 41, 8273 Leskovec pri Krškem (obrtna cona) Tel.: 07/490 51 85

Valant je bil nad organizacijo 
tekmovanja in nad samim po-
tekom navdušen, vidno zado-
voljna pa sta bila tudi župan 
Občine Sevnica Kristijan Janc, 

pa je postalo klubski zmagova-
lec in tako ponovilo lanskole-
tni uspeh. tekmovanje je po-
tekalo na 1800 m dolgi in 5 m 
široki asfaltirani cesti; vožnji 
sta bili dve - štel je boljši do-
seženi čas; tekmovalnih razre-
dov je bilo 13 (za marsikoga so 

bili svojevrstna atrakcija staro-
dobna motorna kolesa z bočno 
prikolico). Na posameznih od-
sekih proge je bila hitrost ome-
jena s stožci – za vsak prema-
knjen ali povožen stožec se je 
k doseženemu času prištel ka-
zenski pribitek 1 sekunde. Vsak 
izpuščen stožec ali izpušče-
na ovira je pomenila diskvali-
fikacijo, do katere pa ni prišlo. 
Za varnost na progi in ob progi 
je skrbelo podjetje Varnost iz 
Ljubljane, gasilci Pgd tržišče, 
redarji in funkcionarji AMd 
domžale, v pripravljenosti je 
bila tudi dežurna zdravstve-
na služba Zdravstvenega doma 
Sevnica. dolgoletni predsednik 
društva Hrast iz tržišča Janez 

SEVNICA – V oblačnem in de-
ževnem četrtkovem večeru, 
9. avgusta 2007, je potekal v 
okviru Sevniškega grajskega 
poletja v Felicijanovi dvora-
ni na sevniškem gradu 3-urni 
koncert uveljavljenega slo-
venskega kantavtorja in pevca 
zabavne glasbe Tomaža Domi-
clja. Le-ta je zaigral številne 
svoje stare uspešnice in dodal 
še nekaj novejših, tako da so 
maloštevilni obiskovalci uživa-
li v temperamentnem nastopu 
skoraj 60-letnega glasbenika. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Domicelj	na	sevniškem	gradu

Lepa in sončna sobota je priva-
bila v tržišče v Mirenski dolini 
veliko število ljubiteljev starih 
vozil, ki so uživali v tekmova-
nju starih motociklov na novi 
asfaltni prevleki na cesti trži-
šče – Malkovec. Uradni trening 
je potekal ob 10. uri, ob 13. uri 

se je začelo tekmovanje, ki se 
ga je udeležilo 93 tekmoval-
cev. Največ jih je bilo iz Slove-
nije, trije so prišli iz Italije in 
eden s Hrvaške; tekmovalcev 
iz Srbije ni bilo, ker niso uspe-
li dobiti vize. Med tekmovalci 
so bile tudi tri predstavnice ne-
žnejšega spola – dve iz Slove-
nije, ena iz Italije. tekmovanja 
se je udeležil tudi minister za 
promet Janez Božič, ki je tek-
moval kar v treh kategorijah in 
po tekmovanjih stal na stopnič-
kah, vendar po prvem mestu ni 
posegel, čeprav je na treningu 
dosegel najboljši čas vožnje. 
Zmagovalec za pokal Malkov-
ca je postal Niko Sodnikar iz 
Kranja, društvo Hrast iz tržišča 

Minister	za	pokal	Malkovca
TRŽIŠČE – Člani kluba ljubiteljev starih vozil Mirenske doline Hrast iz Tržišča (le-teh je okoli 160) so v sobo-
to, 28. julija, pripravili že osmi gorsko-hitrostni preizkus starodobnih motociklov za pokal Malkovca.

Minister za promet Janez Božič je tekmoval tudi v 
kategoriji starodobnih vozil z bočno prikolico 1000 ccm 
do leta 1974; njegov sovoznik je bil Cveto Dolinar.

ki je otvoril dirko, in Aleš Gu-
lič, poslanec v državnem zbo-
ru, ki se tovrstnih dirk redno 
udeležuje.  Smilja Radi, 

foto: Tanja Grabrijan

Brezplačna telefonska številka:

080 12 02080 12 02
Silvaprodukt d.o.o., Dolenjska c. 42, 1000 Ljubljana , 01 28 00 570, www.silvaprodukt.si

OdSLEJ tUdI V NAŠI tRgOVINI

VELIKE MALENCE – Pretekli konec tedna je na travniku ob reki Krki 
v organizaciji Moto kluba Škorpijon potekalo že 15. srečanje mo-
toristov. Na prizorišču se je zbralo več sto motoristov, ki so s po-
nosom kazali svoje jeklene konjičke, prireditve pa se je udeležila 
tudi množica drugih obiskovalcev. Organizatorji so pripravili pe-

ster program, saj so že v petek gostili več glasbenih rock in blues 
zasedb, med katerimi je bila tudi skupina Šank rock. Po naporni 
noči so udeleženci srečanja sobotno dopoldne izkoristili za poči-
tek ali za ogled okolice, popoldne pa so se podali na turistično vo-
žnjo po okolici. Nato so srečanje uradno začeli z državno himno 
v izvedbi Nuše Derenda in s pozdravom brežiškega župana Ivana 
Molana, sledil je blagoslov motorjev za čim bolj varno vožnjo po 
cesti, zbirali so tudi prostovoljne prispevke za dobrodelne name-
ne. Sobotni večer pa je bil ponovno glasbeno (med drugim je na-
stopila skupina the drinkers) in zabavno obarvan, srečanje pa so 
zaključili v nedeljo. 

„Škorpijoni“	pripravili	že	15.	
moto	srečanje

Prizorišče motorističnega srečanja

LOKA PRI SEVNICI – V tednu enega največjih krščanskih prazni-
kov, v čast in slavo Marijinega Vnebovzetja, je Ana Iljaš (roj. 
Zagorc) v nedeljo, 19. avgusta, uresničila svojo več desetletno 
največjo željo in zaobljubo: v rojstnem kraju Loka je postavila 
kapelico Lurški gospe in sv. Bernardki. Kapelico s kipoma Marije 
iz Lurda in sv. Bernardke (oba kipa sta iz Lurda, v Loko sta bila 
pripeljana s pomočjo župnika Tonija Kmeta, ki je tu služboval) 
je ob molitvi in petih pesmi posvečenih Mariji, ki so jih peli cer-

kveni pevci z Loke, blagoslovil zdajšnji župnik Dušan Todoro-
vič. Ana Iljaš, ki je ob blagoslovitvi kapelice in petih litanijah 
Matere božje povezala množico njenih zdajšnjih krajanov Kra-
jevne skupnosti dobova in rojstne Loke, ki je, kot pravi, »moj 
rojstni kraj, je še vedno moj raj« povedala, da ob življenjskih 
preprekah in hudi bolezni že skoraj ni več upala, da bo izpolni-
la svojo veliko željo, ter: »Naj ostane spomin na mojo neizmer-
no ljubezen do te prelepe loške doline, obdane s tako prijazni-
mi bregovi, ki so vsako pomlad posuti z mavrično lepoto cvetov. 
Mesto, kjer stoji danes to znamenje, sem izbrala ob moji zaob-
ljubi takrat zato, ker je na tem mestu pokopan v nemško voj-
sko prisilno mobiliziran mlad slovenski fant, nedolžna povojna 
žrtev. teh na našem polju počiva nemalo in so brez vsakršnega 
obeležja in naj bo vsem lahka ta naša zemlja.  N. Jenko S.

Blagoslov	kapelice	v	Loki
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Na urgenci zazvoni telefon. Predirljivi zvok šte-
vilke za nujne primere, 112, nam hitreje po-
žene kri po žilah. Naš dispečer že med pogo-
vorom zakriči: »gremo, hitro! Otrok se duši!« 
in daje z mirnim glasom navodila nevidni osebi na dru-
gi strani žice. tehniki in zdravnik pograbimo svoje tor-
be in tečemo do reševalnega vozila, reanimobila. Vemo, 
da gre za sekunde, a ker gre še za otroka, naša srca bi-
jejo hitreje. Sekunde, res samo sekunde, ga morda lah-
ko še rešijo. gremo, hitro, hitro! Prižgemo modro rotacij-

sko luč, vklopimo sireno. to naj bi nam omogočilo prosto 
pot. Zapeljemo na glavno cesto. Skušamo biti čim hitrej-
ši, a vozilo pred nami se ne umika. Nasproti vozeče vozilo 
se umakne na rob cestišča in tako dobimo možnost, da hi-
timo naprej. Nestrpni smo. Voznik- tehnik pohodi plin, ko 
se pred nami znajde drugo vozilo. gospa v vozilu se sire-
ne tako ustraši, da namesto, da bi se umaknila na robnik, 
pred nami avto zavre. Samo hitri reakciji našega voznika 
se moramo zahvaliti, da ne trčimo vanjo. Besede, ki nam 
izletijo iz ust, niso za objavo. Nas ni strah. Nimamo časa 
misliti nase. da le pridemo pravočasno. Hitro, dalje! dis-
pečer, ki je stalno v kontaktu z nami in svojci, nam sporo-
ča, da je otrok moder in da naj pohitimo. Kako bi šli lah-
ko še hitreje! Joj, spet zmanjšujemo hitrost. Pred nami 
se lepo počasi, skoraj po sredi cestišča mirno vozi vozilo. 
Ko smo tik za njim in ga hočemo prehiteti, pa, ne boste 
verjeli, zavije levo. Hiter stisk zavore nas vrže naprej. A 
ne izgubljamo dragocenega časa. Prva, druga, tretja, če-
trta, že drvimo dalje. Nekaj vozil se nam pravilno uma-
kne. Kaj so samo te učili vozit? Končno, čeprav je minilo 
le 7 minut, ki so se nam zdele večnost, zapeljemo na dvo-
rišče. Slišimo krike in jok staršev. Z vso potrebno opremo 
skočimo iz vozila k otroku. Odstranitev tujka, intubacija, 
predihavanje, kisik. Otrok je preživel. A samo še nekaj se-
kund, samo še en voznik, ki se ne bi znal umaknit vozilu 
na nujni vožnji, pa bi to mlado življenje izgubili.
Otroka naložimo v reanimobil, da ga odpeljemo v bolnico. 
Ne mudi se nam več tako. Otrok spet diha sam, povrnila 
se mu je rožnata barva. Starši se od prestanega strahu in 
sreče, da se je izteklo tako, jokajo. tudi mi smo solzni, a 
delamo dalje. Kot moramo, kot znamo in kot smo vedno 
pripravljeni. Pozabili smo že na voznike, ki so nas ovirali, 
ali zaradi neznanja, strahu, neuvidevnosti.
A pozabili smo na njih samo do naslednjič, ko se nam spet 
mudi, ko spet štejejo samo sekunde.

Modra luč - udeleženci v cestnem prometu morajo dati 
vozilu, ki jih uporablja, prosto pot, vozniki se morajo z 
vozili umakniti k robu vozišča, če je zaradi neovirane vo-
žnje takega vozila potrebno, morajo ustaviti na robu ali 
izven vozišča. 

Prepovedano se je priključiti vozilu s prednostjo, vozilu 
za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali jih prehiteti.

EKIPA URGENCE

Sekunde	rešujejo	življenja

Ob polni cerkvi vernikov so se 
maše udeležili še provincial 
pater Viktor Papež, pater Si-
mon Peter Berlec, župnik in 
gvardijan v frančiškanskem 
samostanu v Novem mestu, 
med mašo se je pridružil nad-
dekan g. Milan Kšela iz Bre-
žic. Bogoslužje je spremljal 
cerkveni pevski zbor, patru 
pa so se za njegovo požrtvo-
valno delo v župniji zahvalili 
župnijski pastoralni svet, cer-
kveni pevci, KD Franc Bogovič, 
konjeniški klub in KS Dobova, 
gasilci, pesnica Reza Toporišič 
in župan občine Brežice Ivan 
Molan. Lepemu številu fara-
nov, ki so mu pomagali, se je 
tudi pater sam oddolžil z za-
hvalami in podarjenimi pla-
ketami. 

Vaščani pravijo, da je njihov 
pater prišel k njim rjavolas, 
od njih sedaj odhaja sivolas, 
njegovo delo dušnega pastir-
ja je v dobovski župniji pusti-
lo neizbrisen pečat. Ko sem 
nedeljo zatem odhajala z na-
jinega srečanja, so mi na poti 
skozi kraj Dobovčani zatrje-
vali, da se ga bodo spominja-
li po njegovih dobrih besedah 
in izrazitemu čutu za malega 
človeka, da je za župnijo ve-
liko naredil, da ima rad živa-
li in naravo.

Od kdaj so na Slovenskem 
frančiškani?
Prvi bratje sv. Frančiška pride-
jo na Slovensko že v prvi po-
lovici 13. stoletja, in sicer v 
gorico, trst, Ptuj, Celje, Lju-
bljano, Beljak, Maribor, Ko-
per, pa do leta 1358, ko so red 
frančiškanov ustanovili v Ško-
fji Loki. Imenuje se po Fran-
čišku Asiškemu, s pravim ime-
nom giovanni Bernardone, 
italijanskem potujočem pri-
digarju in ustanovitelju reda 
frančiškanov. Rojen je bil 
1181. v Assisiju, se prav tam 
udeležil vojne med mestoma 
Assisi in Perugia, se po njej 
spreobrnil in pretrgal stike z 
očetom, bogatim trgovcem, ki 
mu je namenil poklic trgovca. 
Sledila je doba dejavne lju-
bezni do bližnjega, nato je v 
popolnem uboštvu potoval po 
Italiji ter oznanjal Vodilo hoje 
za Kristusom. Za svoje učen-
ce – tudi ženske (frančiškan-
ke, klarise, ki so na Slovensko 
prišle že leta 1300) – je sesta-
vil načela, katerih dokonč-
no besedilo je leta 1223 po-
trdil papež, ki pa je dosledno 
uboštvo, ki ga je zahteval sv. 
Frančišek, omilil in ga prilago-
dil tedanji Cerkvi. Okrog sv. 
Frančiška, njegove ljubezni 
do stvarstva, posebej do živa-
li, pa so se spletle mnoge le-
gende. Frančiškanskih redov 
je veliko, življenje poteka po 
redovnem pravilu, v skupno-
sti, osnova je živeti po evan-
geliju, pokorščini, po čutu za 
skupnost. Na primer, mi nobe-
nega brata v starosti ne damo 
v dom, sami skrbimo zanje.

Kako pa je prišlo do tega, da 
ste bili frančiškani v Dobovi 
49 let? 
V času med leti 1660 in 1941 so 
v Brežicah bivali bratje franči-

Pogovor	s	patrom	Damijanom	Vračkom

»Če	pošteno	živiš,	si	življenje	
tlakuješ…«
DOBOVA - Vaščani Krajevne skupnosti Dobova so se zadnjo julijsko nedeljo s slovesno mašo v farni cer-
kvi Imena Marijinega poslovili od svojega patra Damijana Vračka, z njegovim odhodom pa po 49-tih le-
tih svojega delovanja frančiškani zapuščajo Dobovo. 

škani. Leta 1941 so Nemci sa-
mostansko družino pregnali, 
samostansko cerkev sv. Anto-
na Padovanskega so leta 1942 
podrli, stavbo pa spremeni-
li v gimnazijo. Po vojni redov-
no življenje v samostanu ni 
bilo obnovljeno, a ker so že 
prej semkaj prihajali poma-

gat patri, so frančiškani vzeli 
dobovsko župnijo v upravo, v 
zameno nacionaliziranje gim-
nazije, in sicer nekako po po-
svetu in na prošnjo tedanjega 
mariborskega škofa dr. Maksi-
milijana držečnika. 

Bil je 26. junij pred enain-
dvajsetimi leti…
Ja, in pred kosilom so me tu v 
dobovi sprejeli moj stric do-
minik Ploj, frančiškanski brat 
Jernej, ki je bil pomočnik, in 
gospodinja Fanika Slabe. Pri-
šel pa sem iz Maribora, kjer 
sem bil slabi dve leti. dobovo 
sem že poznal, ker sem sem 
prihajal ob koncih tedna po-
magat stricu, bilo je to v le-
tih 1976/77, po posvečenju, 
v duhovnika pa sem bil po-
svečen v Nazarjih. Posvečenih 
nas je bilo pet frančiškanov, 
kar je bila izjema, sicer so po-
svetitve v stolnicah in tam, od 
koder novomašniki izhajajo. 
Nas je posvetil pomožni škof 
dr. Vekoslav grmič.

Se posvetiva še vašim kore-
ninam?
Rojen sem bil 11. maja 1950 
v Slovenskih goricah, v Zgor-
njih Porčičih pri sv. trojici, 
mami Elizabeti in očetu Lud-
viku, ki bo te dni dopolnil 91 
let. Imam še devet let mlaj-
šo sestro Mimico, svaka Aloj-
za ter nečakinji Andrejo, ki je 
višja medicinska sestra v Ma-
riboru in študira še menedž-
ment, in Simono, ki je pred 
diplomo.

Kako, da ste se odločili za 
duhovniški poklic in potem 
za frančiškanski red?
V trojici, kjer so bili patri, 
sem bil najprej ministrant, 
dokončno pa sem se odločil 
v Novi Štifti pri Ribnici na do-
lenjskem, kjer je božja pot, 
kjer sem se srečal z bogoslov-
ci frančiškani. takrat so bogo-

slovci pomagali pri odpravlja-
nju škode po neurju, stric pa 
je bil predstojnik. V teh stikih 
z njimi je odločitev zorela, 
po mesecu dni pa dozorela. V 
Novem mestu je sledil novici-
at, to je bilo leto preizkušnje 
leta 1965, ki sem ga končal v 
Novi gorici. Potem sem ma-

turiral v novomeški gimnazi-
ji, kamor sem hodil iz kloštra, 
odšel v bogoslovje v Ljublja-
no. Po drugem letniku sem bil 
poklican v JLA, ki sem jo služil 
na Kosovu na albanski meji, 
kjer mi ni bilo hudo, ker sem 
bil vajen reda. Nato nazaj v 
bogoslovje, v zadnjem letni-
ku pa sem že pomagal tu, pa 
vmes sem bil tri leta kaplan v 
Šiški, v Mošnjah pri Radovljici 
tri leta župnik, eno leto v Lju-
bljani, dve v Mariboru…

In potem enaindvajset let 
župnik dobovske župnije, ki 
ste jo duhovno in gospodar-
no lepo vodili.
Hitro so minila ta leta, najprej 
pa sem bil župnijski upravi-
telj. delal sem po svojih naj-
boljših močeh, kar se je dalo. 
Kakšne stvari bi lahko bile še 
boljše, ampak, kot sem de-
jal, v okviru danih možnostih. 
Hvalim se nerad.

Vseeno povejva, kar smo 
prejšnjo nedeljo slišali pri 
maši…
No, s pomočjo faranov smo 
obnovili cerkev, farovž, go-
spodarsko poslopje, začeli 
sem obnavljati kaplanijo, le 
začeli, da Mateju dečmanu ne 
bi pustil rdečih številk, asfal-
tirali smo okolico, razsvetlja-
vo okoli cerkve, obnovili po-
družnično cerkev na Mostecu.

Jasno, vaše delo ni bilo zgolj 
obnavljanje nepremičnin?
Seveda. Ko sem prišel, smo 
začeli z velikonočnimi in bo-
žičnimi koncerti, žegnanji 
konj na Štefanovo, mašami 
z gasilci na Florijanovo, pol-
nočnicami v cerkvi z godbo 
na pihala Loče, vsakoletnim 
vzpodbujanjem svečanih ja-
slic v cerkvi…

Ki so primerljive z jaslicami 
v frančiškanski cerkvi v Lju-

bljani. Kaj pa je bilo po maj-
skih šmarnicah in s Trigla-
vom?
Res, mlajši sem po večernih 
šmarnicah velikokrat igral no-
gomet z ministranti, pope-
ljal sem dobovske farane na 
triglav, med njimi tudi loč-
ko godbo na pihala, sedaj pa 
moji učenci in učenke peljejo 
dobovčane na triglav.

Na slovesni  maši ste nas po-
vabili: »Dobrodošli v Nazar-
jih!«
Vsekakor, kot sem rekel in po-
vabil, dobrodošli! V Nazarje 
grem pač zaradi pastoralnih 
potreb. Župnija dobova pa 
tako spada pod dekanijo Vi-
dem ob Savi, s tem, da smo jo 
devetinštirideset let upravlja-
li frančiškani. V Nazarjih, ki so 
slovenski Nazaret, bomo trije 
patri in po letih mlajši župnik, 
naše delo bo duhovna oskrba 
sester klaris. Petnajst jih je, 
to je najstrožji sestrski red, 
živijo po pravilih sv. Frančiška 
Asiškega, katerega je ustano-
vil z eno svojih učenk, Klaro. 
Vse njihovo življenje je v kla-
vzuri, nikoli ne gredo ven, nji-
hov postolat je molitev, pe-
čejo hostije, delajo mašniške 
obleke, obdelujejo velik vrt, 
v glavnem pa so odvisne od 
dobrote ljudi. Adoracija – ča-
ščenje - je njihova osnova re-
dovnega življenja, poveza-
na z Bogom, kar pomeni, da 
je ena vedno v kapeli. Imajo 
poklice, ena je gradbena in-
ženirka, druga je diplomira-
la na teološki fakulteti itd., 
mene pa čaka služba gvardi-
jana, to je predstojnika in ka-
teheta verouka. 

Kaj bi dejali na »živeti v Po-
savju«?
gledano z očmi večnosti, ni to 
bogve kaj, gledano z očmi ži-
vljenja, pa leto več kot dve 
desetletji niti ni tako malo in 
pusti sledove - ti drugim in oni 
tebi. Hitro je minilo, nekate-
ri spomini bodo ostali, dru-
gi zbledeli, a ostanejo vedno 
tisti lepši. Bilo je lepo, z du-
hovniki smo se lepo razume-
li, znali smo se dobiti in se po-
veseliti. Ljudje pa smo povsod 
takšni in drugačni. Kot sem že 
rekel, če sem koga prizadel, 
pa nehote, naj mi oprosti, če 
je mene kdaj kaj zabolelo, 
sem se pozdravil pri svojih ži-
valicah in v naravi. Veliko pri-
jetnih detajlov je bilo, ti bodo 
naplavljali. Če pošteno živiš, 
življenje tlakuješ. Lahko pa 
ga tudi podeduješ, ga ukra-
deš ali zadeneš na loteriji. In 
te kap.

Tako se mu uspe na koncu du-
hovito pošaliti. Uspe, pravim. 
Gledano s srcem. Ob tem naju 
je, ko sva sedela pod brajdo,  
spremljal tudi njegov kuža, ki 
je čutil bližajoče se slovo. In 
je bilo vse tako zelo drugače 
od mnogih tistih srečanj, ko 
sem prihajala v Dobovo, da 
bi tu novinarsko pokrivala do-
godke, naj si bo cerkvene ali 
druge prireditve v kraju...

Natja Jenko Sunčič

POSAVJE – Letošnje premestitve duhovnikov so prinesle kar ne-
kaj sprememb tudi na župnijah v Posavju. Na „kranjskem“ delu 
Posavja, ki sodi v novomeško škofijo, je edina sprememba v žu-
pniji Krško. dolgoletni župnik Ivan Lovše je le dočakal zaslužen 
pokoj, ki ga bo preživljal v duhovniškem domu v Ljubljani, novi 
krški župnik pa je prelat Alfonz Grojzdek, sicer rojak iz Župe-
če vasi, ki je bil doslej župnik v Križah v ljubljanski nadškofiji.
Več sprememb je na „štajerskem“ delu Posavja oziroma v celj-
ski škofiji. Župnijo Videm – Krško je po dveh letih zapustil ka-
plan Martin Dolamič – Konrad, ki je bil imenovan za župnijske-
ga upravitelja župnije Bl. Anton Martin Slomšek v Velenju, kot 
duhovni pomočnik pa ga bo na Vidmu nadomestil mag. Alojz 
Kačičnik, pred tem duhovni asistent na Škofijski gimnaziji v 
Mariboru. 
Precej sprememb je v brežiškem koncu. Brežiški župnik Milan 
Kšela je bil razrešen souprave župnije Kapele, pri čemer ga je 
zamenjal bizeljski župnik Vlado Leskovar,  je pa Kšela postal 
soupravitelj župnije dobova, od koder je odšel župnik Damijan 
Vračko, sicer frančiškan, ki je odšel za kaplana v Nazarje. V 
Brežicah imajo novega kaplana, saj dosedanji Matjaž Roter od-
haja na študij v Rim, nadomestil pa ga je novomašnik David Za-
gorc. Novega duhovnega pomočnika imajo tudi v Sevnici, kjer 
bo to službo opravljal salezijanec Jože Zabret. P. P.

Spremembe	predvsem	v	
celjski	škofiji
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Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine 
Brežice (Ur. list RS, št. 53/96)  

in 3. člena Poslovnika o delu komisije v postopku 
podeljevanja priznanj z dne 05.09.1996,

RAZPISUJE

OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2007

1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za posebne 
uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, 
tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti 
in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek ob-
čine Brežice.

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje posameznikom 
ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh 
področjih družbenega dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, najka-
sneje do 15. septembra 2007.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslednji na-
slov: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja občinskega sveta občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice – »Priznanja občine Brežice«. 

5. Predlog naj vsebuje: 
 • podatke o predlagatelju,
 • podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
 • kratek življenjepis kandidata,
 • vrsto nagrade oz. priznanja,
 • natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, komisija ne bo upo-
števala.

6. Kriterija za podelitev:
 • če gre za enkraten dosežek, je pomembna odmevnost 
dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
 • če gre za življenjsko delo, pa pomen njegovega dela 
za gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.

7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj občine Brežice 
za leto 2007 bo ob prazniku občine Brežice.

Številka: 094-1/07
datum: 03.08.2007

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Brežice

Zakon o varnosti v železni-
škem prometu (Uradni list 
RS, št.85/00) določa, da 

med uvoznimi in izvozni-
mi kretnicami na prome-
tnem mestu ne sme biti ni-
vojskih prehodov, narekuje 
pa tudi zmanjšanje števila 
nivojskih prehodov na naj-
nujnejši obseg (dve ali več 
cest se usmeri na skupen ni-
vojski ali izven nivojski pre-
hod). glavni cilj izgradnje 

Za	večjo	varnost	prečkanja	železniških	
prehodov	in	ponovno	združitev	Dobove
Sedanji železniški prehodi predstavljajo stalno nevarnost za prebivalce, ki dnevno prečkajo železniške 
tire. V Dobovi je železniški prehod kritična točka prehajanja preko železnice zaradi dolgotrajno zaprtih 
zapornic in nevarnosti, saj preko njega prehaja ves motorni, kolesarski in peš promet od severa (OŠ, 
vrtec, športna dvorana) proti jugu (stanovanjsko področje). Zato bo Občina Brežice skupaj z Ministr-
stvom za promet pričela z izgradnjo podvoza Dobova, ki bo omogočal varen prehod pod progo, name-
njen bo motornemu prometu, poskrbljeno pa bo tudi za kolesarje in pešce, podvoz bo ponovno povezal 
naselje Dobova, ki ga je železnica pred desetletji razdelila. 

podvoza dobova je povečati 
prometno varnost tako, da 
se ukineta dva nivojska že-

lezniška prehoda regionalne 
in lokalne ceste preko žele-
zniške proge dobova – Lju-
bljana. Hkrati pa bo podvoz 
tudi prometno razbremenil 
naselje dobova ter izbolj-
šal stanje okolja tako, da bo 
ponovno združila dobovo, 
katero je železnica pred leti 
ločila na dva dela. 

Konec 80-tih let prejšnjega 
stoletja so se že začele de-
lati idejne zasnove za pre-
mostitev železnice. S po-
stopki za izgradnjo mejnega 
železniškega prehoda pa so 
se začeli tudi uradni postop-
ki za preložitev regionalne 
ceste oz. za odpravo nivoj-
skih križanj. V letu 2001 se 
je začelo intenzivno ukvar-
janje s projektom. 

Občina Brežice in direkci-
ja republike Slovenije za ce-
ste skupaj financirata pro-
jekt izgradnje podvoza. Za 
investicijo je izdelana teh-
nična dokumentacija, posto-
pek umeščanja v prostor je 
končan, ko je bil marca 2005 
sprejet državni lokacijski na-
črt (Uradni list RS, št. 24/05). 
Spomladi 2007 so se začeli po-
stopki odkupa zemljišč, ki so 
potrebna za izgradnjo podvo-
za in spremljajočih ureditev. 
Ko bo zaključen odkup vseh 
zemljišč, se bo pričel posto-
pek za pridobivanje gradbe-
nega dovoljenja. 

Izgradnja podvoza dobo-
va vključuje preložitev re-
gionalne ceste v dolžini 
približno kilometer, z loče-
nim potekom enostranskega 
pločnika in kolesarske steze, 
rekonstrukcijo obstoječega 
križišča regionalne in lokal-
ne ceste, podvoz pod žele-
zniško progo, izvedbo devi-
acije in priključitev lokalne 
ceste proti Kapelam in ure-
ditev križišča ter  ureditev 
dostopov k objektom.

Predlagane so bile tri variante 
preložitve ceste. Kot najbolj 
ustrezna in družbeno spreje-
mljiva je bila izbrana varian-
ta, ki predvideva potek nove 
regionalne ceste s podvozom 
pod železniško progo. Po iz-
hodu iz podvoza zavije nova 
cesta proti vzhodu, v nada-
ljevanju poteka severno od 

železniške proge, na zaho-
du pa je izvedena nova lokal-
na povezava Kapelske ceste 
in Ulice Jožeta Šavriča. Oba 
obstoječa nivojska železniška 
prehoda pa se opustita (pri bi-
vši Beti in Livarni).

Marca 2005 je bil že spre-
jet državni lokacijski načrt, 
ko so predstavniki KS dobo-
va predlagali izgradnjo doda-
tnega mosta za pešce, ram-
po za invalide pri nekdanji 
tovarni Beti, ob progi pa naj 
bi se z razširitvijo uredila pot 
za pešce in kolesarje ob zdaj 
prekinjeni ulici proti poko-
pališču. Občina Brežice sku-
ša doseči, da bi bili predlogi 
lokalne skupnosti vključeni v 
državni lokacijski načrt, kar 
pa bo teže izvedljivo, saj je 
bil ta sprejet že leta 2005.

Ministrstvo za promet, ki 
je glavni financer projekta, 
vodi izdelavo investicijske-
ga programa, iz katerega bo 
razvidna točna vrednost ce-
lotne investicije, ta znaša 
približno 4,6 milijona evrov 
(1,1 milijarde SIt). Ministr-
stvo bo predvidoma finan-
ciralo približno 60 % skupne 
vrednosti projekta, ostalih 
40 % pa bo sofinancirala Ob-
čina Brežice. glede na višino 
investicije bo ta delež ve-
lik finančni zalogaj za Obči-
no. Kot sofinancer izgradnje 
podvoza bo Občina sofinan-
cirala lokalno infrastrukturo 
(pločniki, avtobusne posta-
je, kolesarska steza). 

Podvoz dobova pa ne bo edi-
na investicija v izboljšanje 
prometne varnosti, saj je v 
načrtu še izgradnja nadvoza 
v Brezini, s katerim bo od-
pravljeno nivojsko križanje 
železniške proge in ceste. 

Ivan Molan,
župan občine Brežice

Z izgradnjo podvoza Dobova bodo ukinjeni nivojski 
železniški prehodi (Foto: Občina Brežice)

Sprejeta varianta B načrta za izgradnjo podvoza 
Dobova 

Lokacija bodočega podvoza Dobova (Foto: Občina 
Brežice)

Potek	investicije

Finančna	
konstrukcija

Za sanacijo plazu je bil iz-
delan Projekt za izvedbo, ki 
ga je Ministrstvo za prostor 
(MOP) tudi potrdilo. Vlada 

je v sklopu sprejetega na-
črta nujnih interventnih sa-
nacijskih ukrepov na dolo-
čenih zemeljskih plazovih, 
ki so bili evidentirani v letu 
2006, potrdila tudi ureditev 
plazu Lekič.

Uspešno	saniran	plaz	Lekič	v	Bušeči	vasi

Vrednost investicije znaša 
57.066 evrov, od tega je Mi-
nistrstvo za okolje prispeva-
lo 33.252 evrov, ostalo pa je 

financirala občina Brežice. 
Saniranje plazu je potekalo 
v dveh delih, najprej je bilo 
potrebno nadvišati in utrdi-
ti obstoječ podporni zid, v 
drugem delu pa je bil zgra-
jen nov podporni zid, kmalu 

bo postavljena tudi zaščitna 
ograja nad zidom. 
Zaradi pritožbe krajana, da 
gre pri izvedbi sanacije za 

nerealno vrednost investi-
cije, so bila dela izvedena 
šele letos in ne že leta 2006. 
V samem postopku recenzi-
je projekta se je izkazalo, 
da je bila pritožba povsem 
neupravičena. 

Pri uspešno zaključen pro-
jektu je predvsem pomemb-
no to, da lahko od sedaj na-
prej družina Lekič živi varno 

v svoji hiši brez strahu pred 
plazom, poleg tega se je 
tudi nekoliko razširila cesta 
pod saniranim plazom, kar 
še dodatno vpliva na večjo 
prometno varnost.

Ivan Molan,
župan Občine Brežice

Plaz Lekič ob lokalni cesti Bušeča vas-Poštena vas leta 
2006

Saniran plaz leta 2007

Občina Brežice je v zadnjih dneh julija uspešno končala s sanacijo zemeljskega plazu Lekič v Bušeči 
vasi, ki se je sprožil v začetku leta 2006. Plaz je ogrožal stanovanjski objekt nad njim in močno oviral 
promet, saj je nevarno zožil lokalno cesto Bušeča vas - Poštena vas.

BREŽICE, ŽLEgARJEV BREg – Na Žlegarjevem bregu bo v or-
ganizaciji Zavoda za zaposlovanje OS Sevnica še do pone-
deljka, 27. avgusta, potekal »tabor kreativnosti in ustvarjal-
nosti« za Zoisove štipendiste, ki ga izvaja Mladinski center 
Brežice. gre za znaten prispevek k razvoju in poglabljanju 
interesov ter spodbujanju ustvarjalnosti nadarjene mladine 
na različnih področjih raziskovanja in umetnosti. Vsebinsko 
se osredotoča na razvoj in usmerjanje poklicne poti Zoisovih 
štipendistov, v skladu s potrebami na trgu dela in interesi 
delodajalcev. 27. avgusta bodo na slovesnosti v avli Poslov-
nega kompleksa gasa Brežiceob zaključku tabora predstavi-
li projektne naloge.  L. P.

Tabor	kreativnosti
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V soboto dopoldan je bil 
sprejem za predstavnike tu-
jih karnevalskih skupin pri 
podžupanu Kotarja, ker je 
bila županja zaradi obve-
znosti odsotna. Prisotne je 
pozdravil tudi predsednik 
Van der Kroon in predstavnik 
FECC-a za Črno goro. Spre-

jema sva se udeležila pred-
sednica td in župan Občine 
Brežice Ivan Molan.

Najpomembnejši trenutki 
za našo skupino so se priče-

li v soboto popoldan, ko smo 
pričeli s pripravami na kar-
neval. Za letošnjo masko,  s 
katero smo se predstavili, 
smo izbrali KLOVNE. Oblekli 
smo v živo pisane obleke ter 
v vrsti čakali na maskiranje 
obraza, za kar so poskrbele 
naše članice, dodali še balo-
ne in piščalke, v košare na-
ložili razne prospekte in raz-

Po prihodu smo hitro uje-
li karnevalski utrip in se že 
prvi dan bivanja v Kotorju 
udeležili kulinarične fešte 
na enem izmed trgov stare-
ga mesta. V četrtek, 2. av-
gusta, smo bili povabljeni 
na nočno križarjenje po za-
livu Boke Kotorske, se usta-

vili v mestih Risan in Perast, 
kjer smo si ogledali razstavo 
karnevalskih fotografij »PE-
RAŠKE MAŠKARE – POVRAtAK 
tRAdICIJI«. V petek zvečer 
je na trgu od oružja poteka-

la predstavitev tujih karne-
valskih skupin. Zraven naše 
skupine so se predstavile še 
skupine iz Hrvaške (Rijeka), 
Srbije (Pančevo) in iz Italije, 
predstavitvi pa je prisostvo-
val tudi predsednik FECC-a 
(Združenja evropskih karne-
valskih mest) gospod Henry 
Van der Kroon iz Nizozem-
ske. 

Klovni	TD	Dobova	promovirali	
brežiško	občino	na	mednarodnem	
poletnem	karnevalu	v	Črni	gori
Člani TD Dobova sekcije Fašjenk smo se v začetku avgusta udeležili tradicionalnega 4. Mednarodnega po-
letnega karnevala v Kotorju, kjer smo promovirali Slovenijo in brežiško občino ter utrjevali prijateljske 
odnose med državama. Med 27 skupinami iz Italije, Srbije in Hrvaške smo edini zastopali barve Slovenije 
in uspeli pritegniti pozornost 50.000 obiskovalcev.  Na karneval v Črno goro smo se podali 31. julija v za-
sedbi 23 članov in članic. Veseli smo, da se nam je pridružil tudi župan naše občine, Ivan Molan.

glednice dobove, Brežic in 
Slovenije, bonbone za otro-
ke in slovenske pijače za od-
rasle.

Karnevalska povorka se je 
pričela ob 21. uri in se vila 
po glavni ulici v dolžini 2,5 
km. V njej  je sodelova-

lo 27 skupin, ki so se pred-
stavile številnim gledalcem. 
Naša skupina je poskrbe-
la za odlično vzdušje in pri-
sten stik z obiskovalci, saj so 
številni želeli (in tudi dobili) 

naše prospekte, otroci bon-
bone, odrasli pa se niso od-
rekli kozarčku slovenske pi-
jače. Predstavljeni smo bili 
na štirih pomožnih tribu-
nah v mimohodu in na glav-
ni, kjer smo tudi zaplesali in 
zapeli.
 
Vse gostujoče skupine smo 
bile nastanjene na isti loka-

ciji, v domu za slušno in go-
vorno prizadete otroke, kjer 
smo se počutili zelo lepo, 
ter poskrbeli za pestro dru-
ženje v mednarodni družbi.
V času bivanja v Črni gori 
smo se podali tudi do Pe-
trovca, Budve in se povzpeli 
na mestno obzidje vse do tr-

dnjave San giovanni nad Ko-
torjem. Na poti domov smo 
se ustavili še v Cavtatu, v 
okolici dubrovnika pa videli 
grozote, ki so jih je povzro-
čili nedavni požari.

Vsi smo enotnega mnenja, 
da smo preživeli čudovit te-
den v Črni gori, saj smo spo-
znali mnogo ljudi, se družili 
in uspešno predstavljali bre-
žiško občino.

Branka Stergar,
predsednica TD Dobova:

Članice in člani TD Dobova sekcija Fašjenk

Na sprejemu pri podžupanu Kotarja

Karneval se lahko prične…

Dobovski klovni v akciji

Izjemno lepo vreme je omo-
gočilo realizacijo pestrega 
programa. ta je bil pripra-
vljen tako, da smo udeležen-
ci vsak dan izbirali med dolgo, 
srednjo in kratko turo, tako 
je vsak imel možnost opravi-
ti pot, ki je ustrezala njego-
vim željam in fizični kondi-
ciji. Najbolj vzdržljivi so bili 
na vrhu Ostredoha, djumbi-
era, Malega in Velikega Roz-
sutca pa na Risyju nad Štrb-
skim in Popradskim plesom, 
na Vychodnem Visokem, pre-

Brežiški	planinci	v	slovaških	gorah
BREŽICE, SLOVAŠKA - Planinsko društvo Brežice je letos prvič organiziralo devetdnevni planinski tabor v tujih 
gorah. Pridružila se nam je tudi skupina članov PD Krško in PD Rimske Toplice. Cilj so bili vrhovi Visokih in Niz-
kih Tater ter Velike in Male Fatre na Slovaškem. Ves čas smo stanovali v zasebnem penzionu v vasi Liptovske 
Revuce, kjer so nas razvajali z obilno in dobro hrano, avtobus pa nas je vsak dan odpeljal na izhodišča tur.

hodili smo Malo in Veliko Stu-
deno dolino, se spustili po iz-

jemno lepi in drzno 
speljani poti po kanjo-
nu Belega potoka, ob-
čudovali arhitekturo 
gorske vasi Vlkolinec, 
ki jo je vzel pod zašči-
to Unesco in se spustili 
v demanovsko ledeno 
jamo. Presenečeni smo 
bili nad skrbno vzdrže-
vanimi gorskimi pot-
mi, nad številčnostjo 
planincev, med kate-

rimi prevladujejo mladi. Hi-
tro smo osvojili tudi njihov na-

Letos smo bili izjemno pridni. 
V šestih aktivnih dneh smo pre-
hodili dolino Vrata ter osvoji-
li kar tri vrhove. dovška baba 
(1891 m n.v.), ki leži v Kara-
vankah na meji z Avstrijo in 
ponuja izjemen razgled tako 

na slovensko kot tudi na av-
strijsko stran, in Jerebikovec 
(1593 m n.v.), ki tudi ni ravno 
lahka tura, saj je precej strma 
in zahteva dobro kondicijsko 
pripravljenost, sta bili zelo do-
bri utrjevalni turi za naš glav-
ni cilj, ki pa je bil sam vrh Slo-
venije – triglav (2864 m n.v.). 
Vzpon na tega dvatisočaka smo 
opravili po zelo zahtevni tom-
inškovi poti do triglavskega 
doma na Kredarici. Otroci so 
bili navdušeni. Že sama misel, 
da bodo osvojili tako mogočno 
goro, jih je brez strahu in utru-
jenosti gnala preko klinov in 
jeklenic do samega vrha, kjer 
so se z navdušenjem slikali in 
žigosali svoje planinske knji-
žice. Vrh je osvojilo 18 otrok, 
na kar smo vsi zelo ponosni. Pri 
Aljaževem stolpu smo še krstili 
vsakega, ki še ni bil tako viso-
ko, nato pa se spustili do trigla-
vskega doma, kjer smo preno-
čili. Naslednji dan smo se skozi 
Prag prebili nazaj do Aljaževe-

Mladi	brežiški	planinci	
pod	vznožjem	Julijskih	alp
BREŽICE, DOVJE - Od 14. do 21. julija je v Dovjah pri Moj-
strani potekal mladinski planinski tabor Planinskega dru-
štva Brežice. Tabora se je udeležilo 24 otrok, starih med 
10 in 14 let, ki leto za letom z veseljem hodijo na izlete 
po bližnjih hribih, visokogorje pa jim predstavlja osem-
dnevno nagrado za dobro opravljeno delo skozi leto.

ga doma v Vratih, kjer nas je 
čakal prevoz do našega tabor-
nega prostora. 
V popoldanskih dneh smo iskali 
skriti zaklad z vrsto zapletenih 
ugank in zahtevnimi naloga-
mi, slikali na majice, izdelova-

li maskote skupin, obiskali tri-
glavski muzej v Mojstrani, kjer 
smo spoznali zgodovino sloven-
skega planinstva, imeli preda-
vanja iz planinske šole ter imeli 
čisto prave planinske olimpij-
ske igre od Savi dolinki. to-
krat so bile vse igre povezane 
z vodo, saj smo za spremembo 
imeli cel tabor izjemno lepo in 
vroče vreme. dva večera smo 
prižgali tudi taborni ogenj, ob 
njem zapeli nekaj pesmic, si 
povedali kakšno šalo in uprizo-
rili nekaj skečev. Vseskozi pa 
nas je spremljal enkraten po-
gled na Mojstrano, saj je bil ta-
borni prostor lociran precej vi-
soko nad vasjo dovje, tako da 
smo lahko vsak večer opazovali 
poplesovanje lučk v dolini. 
tudi v bodoče se bomo trudili, 
da bi čim več otrok hodilo v ta-
bore in tako za nekaj dni pobe-
gnilo iz mestnega vsakdana v 
lepote slovenskih gora.

Nuša Rožman

Planinci pri Aljaževem stolpu

čin markiranja, ki se razlikuje 
od našega – poti so označene z 
barvami, namesto naših jekle-
nic pa varujejo nevarna mesta 
ohlapne verige.
del časa smo namenili tudi 
ogledu Banske Štiavnice, me-
sta pod zaščito Unesca, pa 
znamenitega Orovskega gradu 
na strmi skali nad reko Oravo. 
Za poizkus slovaške kulinari-
ke je bil čas v mestu Žilina, ob 
povratku pa smo na hitro za-
znali še lepoto Bratislave, za 
kaj več ni bilo časa.  M. J.

dOBOVA – Julij in avgust sta meseca, ki prinašata po župnijah 
premestitve duhovnikov, s tem pa so povezani slovesi, žalosti, 
negotovosti, upanja, pa tudi priložnosti v novih okoljih med no-
vimi ljudmi, ki si želijo skupnih poti ter napredka v vsakršnem 
pomenu. Zadnjo nedeljo v juliju se je župnija dobova z veliko 
hvaležnosti poslovila od svojega patra damijana Vračka, v ne-
deljo, 12. julija, pa so se verniki ob sv. mašah srečali s svojim 

novim duhovnikom Matejem Dečmanom, po maši pa so mu pri-
pravili dobrodošlico z druženjem pred cerkvijo in pogostitvijo. 
Matej dečman je po rodu iz Šmarij pri Jelšah, pred dvema leto-
ma je bil posvečen v novomašnika in je bil pred prihodom v do-
bovsko župnijo kaplan v Brestanici. Med mašo je vernike sezna-
nil, da ve, da so ti radi poslušali pridige njegovega predhodnika, 
da so ga imeli radi in z njim sodelovali in soustvarjali. dobro-
došlico so mu izrekli predsednik krajevne skupnosti, predsedni-
ki pevskih zborov, godbenikov, rogistov in gasilskih društev; v 
imenu župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev pa je starše 
dečman, sorodnike in prijatelje ter vse prisotne nagovoril Jože 
Blažinč. Obljubil je, da bodo tudi v prihodnosti soustvarjali to 
veliko župnijo, zavedajoč se, da je dobovska cerkev pomemben 
kulturni spomenik, kjer med letom potekajo številne dejavno-
sti, ki družijo ljudi. N. Jenko S.

Čas,	ki	prihaja,	je	tudi	izziv

Mihael Boranič, Matej Dečman, Ivan Molan, Jože Blažinč 
in Darinka Cvetko Šegota
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Izgradnja	čistilne	naprave	
in	kanalizacijskega	sistema	
Sevnica
Republika Slovenija je z Evropsko skupnostjo podpisala Finančni memorandum št. 2002-SI-16-P-PE-008 
z dne 24. 01. 2003, s katerim se je zagotovilo sofinanciranje skupnega posavskega projekta s sredstvi 
ex-ISPA sklada (Kohezijskega sklada) v znesku 10,2 mio EUR (nepovratna sredstva za Posavje), ki zaje-
majo tudi sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema v Krškem in izgradnjo čistilne naprave in 
kanalizacijskega sistema v Brežicah, kjer sta pogodbi že podpisani in se dela izvajajo. Sredstva bodo 
eventualno (po odobritvi zahtevka za podaljšanje FM v Bruslju) na razpolago najdlje do 31. 12. 2010, 
ko mora biti projekt zaključen in sredstva izvajalcu plačana. 
V okviru tega projekta je 
Občina Sevnica nosilec in-
vesticije Čistilna naprava 
in kanalizacijski sistem Sev-
nica. Prvi javni razpis gle-
de predmetne investicije je 
objavila  leta 2004, katere-
ga je končala po skoraj eno-
letnem odločanju v revizij-
skem postopku. Po sklepu 
državne revizijske komisi-
je je bilo potrebno ponovno 
pripraviti javni razpis, ki se 
je pričel s sklepom o začet-
ku postopka oddaje javnega 
naročila za »projekt Čistil-
na naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica, ki obsega iz-
gradnjo čistilne naprave, s 
kapaciteto 9.900 PE ter ka-
nalizacijskega sistema s pri-
padajočimi objekti v dolžini 
10.200 m«. Predmetno jav-
no naročilo je Občina Sevni-
ca objavila v Uradnem listu 
RS, št. 55/06, z dne 26. 05. 
2006, in v Uradnem glasilu 
EU, št. S 99, z dne 26. 05. 
2006. tudi drugi javni razpis 
je bil neuspešen, saj Obči-
na Sevnica iz razloga izpol-
njevanja formalnih pogo-
jev (navedba denarne enote 
na predpisanem obrazcu) ni 
prejela nobene pravilne in 
sprejemljive ponudbe.

Občina se je nato iz razlo-
ga pospešitve postopka od-
daje javnega naročila od-
ločila nadaljevati postopek 
za izbiro ponudnika po po-
stopku s pogajanji po pred-
hodni objavi skladno z do-
ločbami novega Zakona o 
javnem naročanju (Ur. list 
RS, št. 128/06). Obvesti-
lo o postopku javnega na-
ročila je bilo tako objavlje-
no v Uradnem listu RS dne, 
16. 03. 2007, in Uradnem li-
stu EU dne, 15. 03. 2007. do 
roka za oddajo ponudb sta 
bila na razpisno dokumen-
tacijo vložena dva zahtevka 

za revizijo, ki nista bila po-
polna. Občina Sevnica je iz 
razloga vloženih zahtevkov 
za revizijo podaljšala rok za 
odpiranje ponudb, in sicer 
z dne, 16. 04. 2007, na 08. 
05. 2007. Komisija za od-
piranje in ocenjevanje po-
nudb je tako 08. 05. 2007 
javno odprla vse prispele 
ponudbe ter 17. 05. 2007 iz-
vedla nadaljevanje postop-
ka s pogajanji. 

Občina Sevnica je 28. 06. 
2007, izdala obvestilo o od-
daji javnega naročila za 
projekt »Odvodnja in či-
ščenje odpadnih voda v po-
vodju Spodnje Save – čistil-
na naprava in kanalizacijski 
sistem Sevnica, št. projekta 
2002/SI/16/P/PE/008/2«, 
na podlagi katerega je bil 
izbran ponudnik NIVO d.d. iz 
Celja. Pogodbena vrednost 
za projektiranje, pridobitev 
gradbenega dovoljenja, iz-
gradnjo, poskusno obratova-
nje, pridobitev uporabnega 
dovoljenja in šolanje kadrov, 
znaša 10.791.493,00 EUR 
brez ddV oz. 12.949.791,60 

EUR z vključenim ddV. Pro-
jekt bo financiran iz sred-
stev Evropske unije, in sicer 
Kohezijskega sklada v viši-
ni 5.120.427,00 EUR (39,54 
%), iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije - Mini-
strstva za okolje in prostor 
v višini 4.303.056,02 EUR 
(33,23 %), sredstev prora-

čuna Občine Sevnica v viši-
ni 2.150.778,75 EUR (16,61 
%) ter sredstev okoljskih da-
jatev – odpadne vode v viši-
ni 1.375.529,83 EUR (10,62 
%).

Pogodbo med Občino Sevni-
co kot investitorjem in pod-
jetjem Nivo d.d. Celje kot 
izvajalcem sta 16. 08. 2007 
na sevniškem gradu slavno-
stno podpisala župan Kristi-
jan Janc in direktor podje-
tja Nivo d.d. Celje, Danilo 
Senič. Slavnostnega podpisa 
se je udeležil tudi minister 
za okolje in prostor, Janez 
Podobnik, ter predstavni-
ki Ministrstva za finance. Z 
izvršnim direktorjem pod-
jetja ddC d.o.o. iz Ljublja-
ne, Matijo Vilharjem pa je 
bila podpisana tudi pogod-
ba za strokovno svetovanje 
in nadzor pri izvedbi pro-
jekta kanalizacije in čistilne 
naprave Sevnica. Podpis po-
godb je za Sevnico izjemne-
ga pomena, saj se bo izva-
janje investicije dejansko 
tudi začelo. 

Z desne proti levi: Danilo Senič, direktor Nivo d.d. 
Celje, župan Kristijan Janc, minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik in Matija Vilhar, izvršni 
direktor DDC d.o.o. Ljubljana (foto: V. Zupančič)

Župan Kristijan Janc je povabil predstavnike krajevnih sku-
pnosti vplivnega območja izgradnje hidroelektrarne Blanca, 
in sicer Boštanj, Studenec, Sevnica in Blanca, na predstavitev 
izgradnje hidroelektrarne Blanca. S strani investitorja infra-
strukturnih ureditev ob izgradnji hidroelektrarne Blanca jav-
nega podjetja Infra d.o.o. so bili prisotni seznanjeni, da je 
izbran izvajalec za ureditev spodnjega dela akumulacijskega 
bazena, ki sega od Vranjskega potoka do jezovne zgradbe hi-
droelektrarne Blanca. V postopku izbiranja pa je izvajalec za 
ureditev zgornjega dela akumulacijskega bazena, ki sega od 
podslapja hidroelektrarne Boštanj do Vranjskega potoka. Z iz-
branima izvajalcema bo v avgustu letošnjega leta potekal pod-
pis pogodbe za izvedbo infrastrukturnih ureditev ob izgradnji 
hidroelektrarne Blanca. Po večletnih zapletih pa je bil izbran 
tudi izvajalec za izgradnjo centralne čistilne naprave Sevnica. 
S tem sta usklajena projekta izgradnje akumulacijskega baze-
na hidroelektrarne Blanca in centralne čistilne naprave Sevni-
ca, kar pomeni, da se bodo v Sevnici dela izvajala samo enkrat. 
V avgustu 2007 bo potekal podpis pogodbe med investitorjem 
energetskega dela hidroelektrarne Blanca in izbranim izvajal-
cem za izgradnjo mostu čez jezovno zgradbo hidroelektrarne 
Blanca, ki bo predan v uporabo meseca maja 2009. Po podpisu 
pogodbe bo izvajalec del krajanom na območju gradnje pred-
stavil obseg del in organizacijo gradbišča na posameznem delu 
akumulacijskega bazena hidroelektrarne Blanca. 

Gradnja	HE	Blanca

Občinski svet Občine Sevnica se je na julijski seji seznanil s po-
ročilom o izvajanju proračuna v prvem polletju in sprejel re-
balans proračuna. Sprejeto je bilo revidirano letno poročilo JP 
Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2006. Svetniki so sprejeli no-
velacijo investicijskega programa za projekt izgradnje central-
ne čistilne naprave in ceno odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
v občini, ki bo stopila v veljavo po izgradnji čistilne naprave. 
Sprejet je bil tudi program komunalnega opremljanja zemljišč 

za gradnjo individualnih hiš na drožanjski cesti in potrjen pro-
gram prodaje teh zemljišč. Svetniki so se seznanili še s progra-
mom opremljanja zemljišč za gradnjo na območju celotne ob-
čine Sevnica in s predlogom odloka o komunalnem prispevku za 
celotno območje občine. druga obravnava bo opravljena na je-
senski seji. glede na poziv Vlade Republike Slovenije o obmo-
čju Posavske pokrajine in določitvi njenega sedeža se občinski 
svet strinja z območjem in imenom ter z vključitvijo občine Bi-
strice ob Sotli in Radeče ter občin, ki bi morda za to izkazale 
interes v prihodnje. glede sedeža so svetniki sprejeli sklep, da 
kot pokrajinsko središče šteje somestje Brežice–Krško–Sevnica s 
sedežem v Krškem ob upoštevanju dosedanje razporeditve re-
gijskih upravnih centrov. V primeru vzpostavitve novih sedežev 
upravnih centrov naj se tudi v prihodnje upošteva policentrič-
na razdelitev. 

Julijska	seja	občinskega	sveta

Območje parcel  za gradnjo stanovanjskih hiš na 
Drožanjski (foto: V. Zupančič)

Prijava	škode	zaradi	toče	v	
jablanovih	nasadih
Občina Sevnica bo na osno-
vi sklepa Uprave RS za zašči-
to in reševanje zbirala vlo-
ge oškodovancev, ki so imeli 
škodo zaradi toče v letu 2007 
v jablanovih nasadih. Škodo 
lahko prijavljajo le tisti oško-
dovanci, ki so dejansko ime-
li škodo v jablanovih nasadih 
in znaša več kot 30 %, na ob-
močjih z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost pa 
več kot 20 % in so vpisani v re-
gister kmetijskih gospodarstev 

Občina Sevnica objavlja

JAVNI POZIV 
za sodelovanje v programu prireditev 

ob občinskem prazniku Občine 
Sevnica 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim in drugim društvom 
ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, da s svoji-
mi prireditvami obogatite kulturno in družabno dogajanje 
v času praznovanja občinskega praznika. 
Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika Ob-
čine Sevnica bo v petek, 9. novembra 2007, v Kulturni dvo-
rani v Sevnici, prireditve pa se bodo odvijale tekom cele-
ga meseca novembra.
Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javne-
ga pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo str-
nili v celovit program prireditev. Program bomo posredova-
li našim občanom in jih povabili, da si prireditve ogledajo 
ali kako drugače sodelujejo.
Podatke o nazivu prireditve v počastitev občinskega pra-
znika, kraju in času dogajanja in organizatorju posreduje-
te v pisni obliki ali na elektronski naslov lidija.udovc@ob-
cina-sevnica.si, do petka, 28. septembra 2007. Za dodatne 
informacije pokličite telefonsko številko 07/81-61-213.

Občina Sevnica objavlja  

J AV N I  R A Z P I S
o dodeljevanju proračunskih sred-
stev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Sevnica za leto 2007 za nasle-
dnje ukrepe po Pravilniku o ohranja-
nju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Sevnica:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo  79.413 EUR

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 8.300 EUR
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.000 EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore  

kmetijskemu sektorju 29.200 EUR 
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne  

dejavnosti na kmetijah 4.200 EUR
6. Pokrivanje operativnih stroškov transporta  

iz odročnih krajev   8.400 EUR
7. Podpora za delovanje strokovnih društev 6.259 EUR                  
8. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij 4.028 EUR
 v skupni vrednosti  151.800 EUR. 

Razpis je odprt do srede, 5. septembra 2007. 

Upravičencem sredstev Občina Sevnica izda sklep o viši-
ni odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec 
pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za ka-
tera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe Naložbe v 
kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpo-
re, k vlogi na razpis pa priloži predračune. Računi in do-
kazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe 
Naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje teh-
nične podpore, morajo biti z datumom po prejemu sklepa 
in jih bodo upravičenci dostavili na Občino Sevnica skupaj 
z zahtevkom. Račune z datumom pred izdajo sklepa odo-
britve, kot račune z datumom po 30. 10. 2007 komisija ne 
bo upoštevala. Brezplačna razpisna dokumentacija je do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Obči-
ne Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Sevnica, glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 
pri  Barbari Zalašček ali Vlasti Kuzmički, tel. (07) 81 61 
262 oz. (07) 81 61 233, e-mail: barbara.zalascek@obcina-
sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak de-
lovni dan v času od 8. do 13. ure.

Uredništvo Posavskega obzornika
in portala www.posavje.info

vabi k honorarnemu sodelovanju
dopisnico ali dopisnika

za področje Mirnske doline
(tržišče, Krmelj, Šentjanž, itd.).
Svoje vloge pošljite do 30.8.2007 
po elektronski pošti na naslov:

info@posavje.info, 
kjer dobite tudi

dodatne informacije. 

oziroma imajo  KMg-MId. Ve-
likost prijavljene površine ze-
mljišč mora biti večja od 1 ha 
primerljivih kmetijskih povr-
šin, kar pomeni 0,25 ha inten-
zivnega sadovnjaka. Vloge se 
zbirajo od 20. do 28. avgusta 
2007 na naslovu Občina Sevni-
ca, glavni trg 19a, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, in si-
cer v ponedeljek, torek, četr-
tek od 8.-15., v sredo od 8.-
16. in v petek od 8. -13. ure. 
Oškodovanci morajo s seboj 
prinesti subvencijsko vlogo 
za leto 2007 in kopijo zavaro-
valne police, v kolikor so ime-
li pridelek zavarovan. Prijava 
škode se šteje kot vloga za iz-
plačilo sredstev za odpravo 
posledic naravne nesreče. Na-
stala škoda bo sanirana, oziro-
ma sredstva bodo izplačana v 
primeru, če bo Vlada RS odlo-
čila, da se za sanacijo škode v 
kmetijstvu namenijo potreb-
na sredstva in bo sprejet pro-
gram odprave posledic narav-
ne nesreče.
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lončeni bas je dodatno obo-
gatil še recital izbranega iz-

nastop ljudskega godca Jaza 
z igranjem na orglice in na 

Odbor za priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica objavlja 

R A Z P I S
za zbiranje predlogov za 

dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2007 

1.
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu 
in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. 

2. 
Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga so naslednja: naziv Častni občan Občine Sevnica, grb Občine 
Sevnica, Zlata plaketa Občine Sevnica, Srebrna plaketa Občine Sevnica.
Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevnica, največ tri Zlate plakete Občine Sevnica in največ pet Srebrnih 
plaket Občine Sevnica.

3. 
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih 
področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu Občine.

grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam 
in skupinam.

4. 
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in 
skupine, organi lokalne skupnosti.

5. 
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) in na podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 100/05-UPB1 in 60/07) obvezno priložiti pisno izjavo kandidata – posameznika - o osebni privolitvi v zbiranje in 
obdelovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, 
odločanja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica, kot ga določa odlok o priznanjih Občine Sevnica – 
obrazec P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. 
Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval odbor za priznanja po zaključku razpisa. 
O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči občinski svet na predlog odbora za priznanja.
Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega pooblaščena oseba praviloma ob prazniku občine.

7. 
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2007 se zbirajo do petka, 31. avgusta 2007 (za pravočasno oddan 
predlog šteje tudi predlog poslan priporočeno 31. 08. 2007) na naslovu: OBČINA SEVNICA, ODBOR ZA PRIZNANJA, 
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obravnavani.

Sanacija	zemeljskega	plazu	
pod	cerkvijo	sv.	Lenarta	v	
Zabukovju
Občina Sevnica je na podlagi letošnjih dodeljenih sredstev 
državne pomoči za odpravo posledic neurja iz leta 2005 pri-
čela z gradbenimi sanacijskimi deli na različnih gradbiščih 
po občini. tako se je po dvanajstih letih, odkar se je spro-
žil zemeljski plaz na lokalni cesti pod cerkvijo Sv. Lenarta 
v Zabukovju, začela sanacija tudi tega zahtevnega plazu. 
dela se izvajajo po projektu, ki ga je izdelalo podjetje gEO 

Sergej Venturini s.p. iz Ljubljane, ki vrši tudi geomehanski 
nadzor nad sanacijo plazu. Za izvajalca del je bilo izbrano 
podjetje KOStAK d.d. Krško. Pogodbena vrednost investici-
je je 90.500 EUR. 

Po terminskem planu izvajanja sanacijskih del naj bi bila 
dela zaključena do konca avgusta, dejanska situacija pa 
kaže, da bodo potrebna še nekatera dodatne dela, ki naj bi 
bila  zaključena do 15. septembra. Ker je zaradi izvajanja 
gradbenih del potrebna popolna zapora ceste, je Občina 
Sevnica na novo uredila javno pot za obvoz, da je krajanom 
omogočen promet z osebnimi vozili in kmetijsko mehani-
zacijo.

Sanacija zemeljskega plazu pod cerkvijo Sv. Lenarta 
(foto: J. Žvar)

Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž je v Kulturnem domu 
Šentjanž v počastitev 100-letnice delovanja organizira-
lo slavnostno sejo društva s predstavitvijo kronike, odkri-
tje spominske plošče na gasilskem domu ter odprtje prilo-
žnostne razstave v gasilskem domu z družabnim srečanjem. 
Slavnostne seje se je udeležil tudi župan Kristijan Janc, ki 

je vodstvu in članom društva čestital ob častitljivi obletni-
ci ter pohvalil njihova prizadevanja in trud za ohranjanje in 
razvoj gasilstva v Šentjanžu. V okviru praznovanja je bilo or-
ganizirano tudi tekmovanje za pokal gasilske zveze Sevni-
ca in prikaz gasilske tehnike gasilskih društev v občini Sev-
nica, Mladinsko društvo Šentjanž pa je pripravilo koncert 
rock skupin ŠentROCKjanž z legendo slovenskega rocka Pe-
rom Lovšinom. 
Vse zbrane na osrednji slovesnosti ob 100-letnici delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž je poleg predse-
dnika Pgd Šentjanž in predstavnika gasilske zveze Sloveni-
je pozdravil in nagovoril tudi župan Kristijan Janc. Ob tej 
priložnosti je bil blagoslovljen in v uporabo predan kombi in 
razvit mladinski prapor, podeljene so bile zahvale in razgla-
šeni rezultati tekmovanja. 

100-letnica	delovanja	
Prostovoljnega	gasilskega	
društva	Šentjanž	

BLANCA, gUČA - Kulturno 
društvo godba Blanški vi-
nogradniki se je odzvalo na 

povabilo organizatorjev pri-
reditve »47. dragačevski sa-
bor trobentačev« in odpoto-
valo na gostovanje v gučo v 
Srbiji. Nastopili so na glav-

Blanški	vinogradniki	v	Guči
nem prizorišču v sklopu pro-
grama, poleg njih pa tudi 
Pihalni orkester Slovenskih 

železnic Zidani Most ter Ko-
roški Brass Band dravograd. 
Organizator jim je omogo-
čil zelo prijetno bivanje, 
gostoljubnost in dobro po-

čutje, godbeniki in godbeni-
ce pa so doživeli gučo tako 
v koži obiskovalca kot na-

stopajočega. Sodelovali so 
tudi v sprevodu (povorki), 
ki je vsebovala najmanj 45 
skupin iz cele Srbije, Make-
donije, Bosne in Hercegovi-

Godba Blanški vinogradniki na glavnem odru festivala v Guči

ne, Slovenije in celo Sever-
ne Amerike. 
Blanška godba je bila nekaj 
posebnega zaradi diatonič-
nih harmonik v godbeni za-
sedbi, kar je med drugim 
opazil tudi snemalec slovi-
tev Pink tV. V nedeljo do-
poldan so organizatorju iz-
ročili darila: županovo vino, 
bakreno plaketo z znakom 
organizatorjev guče, ze-
mljevidni obris Slovenije z 
oznako Blance in znak blan-
ške godbe - izdelek njihove-
ga člana Bojana Jankoviča. 
tudi na vodičko Majdo niso 
pozabili in je prejela ča-
stni znak godbe. Pri izved-
bi projekta »guča 2007« so 
blanškim godbenikom naj-
več pomagali Občina Sevni-
ca, KŠtM Sevnica in podje-
tje Mirt tours. 

SEVNICA – V četrtek, 2. avgu-
sta, so se v parku sevniškega 
gradu predstavili: Folklor-
na skupina KUd Oton Župan-
čič Vinica, Viniški tamburaši 
in belokranjski ljudski godec 
Janko Balkovec – Jazo, ki se 
trudijo ohranjati bogato, za-
nimivo in razgibano kulturno 
dediščino Bele krajine, kjer 
so že od nekdaj doma ples, 
pesem, glasba in stari ljud-
ski običaj jurjevanja. 
Nastop gostov iz Bele kraji-
ne – s prikazom belokranj-
skih ljudskih plesov, z zape-
timi in z zaigranimi pesmimi 
v belokranjskem narečju ter 

Viničani	v	sevniškem	grajskem	parku
bora proze in poezije ve-
likega belokranjskega in 
slovenskega pesnika Otona 
Župančiča v izvedbi Vlada 
Starešiniča, ki je tudi ume-
tniški vodja folklorne skupi-
ne. Člani KUd Oton Župančič 
Vinica so za svoje delo pre-
jeli že številna visoka prizna-
nja, za nastop na sevniškem 
gradu pa so bili nagrajeni z 
gromkim aplavzom. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore
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KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA - Na začetku tega mandata se je SdS, 
skupaj s koalicijskimi partnerji, podala na novo pot razvoja in na-
predka Slovenije. Kljub temu, da smo vedeli, da ta pot ne bo lah-
ka, imamo danes pred seboj otipljive rezultate dosedanjih na-
porov. Slovenija je utrdila mednarodni položaj in kot edina nova 
članica EU v začetku tega leta prevzela evro. Vlada je s svojimi 
ukrepi odpravila na stotine birokratskih ovir, prvič v zgodovini dr-
žave realno zmanjšala število zaposlenih v državni administraci-
ji in pocenila funkcioniranje države. Lani smo dosegli rekordno 
gospodarsko rast, zmanjšuje se število brezposelnih, ustvarjamo 
vedno več. Slovenija uspešno uveljavlja davčno reformo. davki so 
se občutno znižali, davčni postopki pa pomembno poenostavili.
Največja bonitetna hiša na svetu dun&Bradstreet v svojem junij-
skem poročilu tako  poroča, da Slovenija ohranja rating na dB2b, 
s čimer država na regionalni lestvici še vedno ostaja prav na vrhu, 
rating pa ima še naprej priponko za rast. 
Makro napovedi so za Slovenijo še vedno ugodne. Realna rast bru-
to domačega proizvoda ni bila od leta 1999 naprej še nikoli tako 
visoka, obresti evropske centralne banke so za Slovenijo ugodne, 
morebitno zmanjšanje investicij javnega sektorja zaradi zmanj-
ševanja porabe pa bodo nadomestila sredstva iz evropskih skla-
dov, ugotavlja bonitetna hiša. Najnovejše mesečno poročilo je 
tako za Slovenijo na splošno zelo ugodno. 
SdS čaka v preostali četrtini mandata velika odgovornost pri do-
končanju gospodarskih in socialnih reform. Eden velikih projek-
tov je decentralizacija države. Z uvedbo pokrajinske ureditve dr-
žave se bodo zmanjšale razlike med pokrajinami, vsak državljan 
bo imel boljše izhodiščne možnosti. Čaka nas še reforma trga dela 
in drugi pomembni projekti, ki jih želimo izpeljati do konca man-
data. 
V SdS so pred nami tudi stalni notranji izzivi. Število članov je 
samo v zadnjem letu naraslo za več, kot znaša skupno število 
članstva kar nekaj parlamentarnih strank v Sloveniji, in še nara-
šča. Člani predstavljajo velik potencial za stranko in za državo. 
V statut stranke smo zapisali ostra določila o nezdružljivosti poli-
tičnih in gospodarskih funkcij. Začel se je postopek evidentiranja 
kandidatov za državnozborske volitve prihodnje leto. Cilj SdS ni 
oblast za vsako ceno. Naš cilj je delo za skupno dobro, za večjo 
blaginjo vseh državljanov.

Cveto Sršen, 
predsednik Posavske regijske koordinacije SDS

SDS	uspešno	soustvarja	
blaginjo	za	vse

Občina Krško objavlja 

J AV N I  R A Z P I S 
o dodeljevanju proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2007

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva v višini 203.255 evrov za uresničeva-
nje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2007, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbami evropske komi-
sije. 

Vrsta ukrepa: Višina sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo  121.837 EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  39.960 EUR
3. Pomoč za arondacije   5.000 EUR
4. Zagotavljanje tehnične podpore  13.324 EUR
5. Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov   6.000 EUR
6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah   7.616 EUR
7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij   9.518 EUR

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa, prav tako ne more biti ome-
jena na določene kmetijske proizvode, ne sme se dodeliti podjetju v težavah. Upravičenci so mikropodjetja ter mala in 
srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki leži-
jo na območju občine Krško. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih. Mala in srednje velika pod-
jetja ne smejo uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev, prav tako niso do sredstev upravičena ti-
sta, ki so javna sredstva RS ali EU že prejela. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpi-
sano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let 
po zadnjem izplačilu sredstev. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik 
ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpo-
re. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov 
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine. Prav tako je potrebno predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da 
niste prejeli sredstev za isti namen iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU). 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju 
javnega razpisa. 

Vloge s prilogami morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 10.9. 2007 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom po-
šiljatelja in označene kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.   

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Krško. Ocenjevanje pa bo potekalo na podlagi meril, ki so se-
stavni del razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanem javnem razpisu. Občinska uprava bo po 
odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravi-
čencu ne bodo za določen namen odobrena sredstva in bo izgubil pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednjih pet let.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih 
dni od 8.00 do 10.00 ure.

Cene	v	vrtcih	v	občini	Krško	
od	1.	9.	2007	dalje
Občinski svet Občine Krško je junija 2007 obravnaval pre-
dlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Kr-
ško in sprejel predlagani sklep, na podlagi katerega so se 
cene programov v vrtcih naše občine povišale, ponekod pa 
tudi znižale. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Ob-
čine Krško je objavljen v Uradnem listu RS, št.67/07, z dne 
27.7.2007. 

Na podlagi Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja 
stroškov predšolske vzgoje v občini Krško je osnova za plači-
lo staršev s stalnim prebivališčem na območju občine Krško 
najnižja cena istovrstnega programa, v katerega je otrok 
vključen v javnem vrtcu v občini Krško. Občina Krško kri-
je razliko med plačilom staršev in ceno istovrstnega pro-
grama vrtca, v katerega je otrok vključen. Na podlagi nave-
dene osnove za plačilo staršev znašajo cene programov od 
1.9.2007 dalje: 

Starostna skupina Cena za dnevni  
program (6-9 ur)

1-3 let 416,43 €  

3-4 let, 
kombinirani oddelek 328,28 €  

3-6 let 284,45 €

Razvojni oddelek 284,45 €

Prijava	toče	zaradi	škode	v	
letu	2007
Občina Krško na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in 
reševanje od 20. do 28. avgusta 2007 zbira vloge oško-
dovancev, ki so v letu 2007 utrpeli škodo zaradi toče na 
točno določenih kulturah. Na osnovi predhodnih ocen re-
gijske komisije se namreč upošteva le škoda v jablano-
vih nasadih in ječmenu. Velikost prijavljene površine ze-
mljišč mora biti večja od enega hektara njiv in 0,25 ha 
intenzivnega sadovnjaka.

Vloge v času uradnih ur zbira oddelek za gospodarske de-
javnosti, oškodovanci pa morajo priložiti tudi subvencij-
sko vlogo za leto 2007 in kopijo zavarovalne police, v ko-
likor so imeli pridelek zavarovan. dodatne informacije 
posreduje višja svetovalka za kmetijstvo Magdalena Kro-
šelj (07 49 81 319), obrazec za prijavo pa je na voljo tudi 
na spletni strani občine Krško: www.krsko.si 

Obiski pobratenih občin imajo razsežnost v pomembnih medna-
rodnih povezavah in vedno trdnejših vezeh. Slednje že 32 let po-
vezujejo občino Krško z občino Bajina Bašta, ki jo je konec julija 
obiskala tudi uradna delegacija krške občine. Vodil jo je podžu-
pan Cveto Sršen.
V Srbijo sta skupaj z njim odpotovala tudi občinska svetnika Mi-
rela Zalokar in Janez Krajnc. Kot vedno je bil sprejem gosto-
ljuben, posebno dobrodošlico pa jim je izrekel tamkajšnji župan 
Milivoje Savić skupaj z ostalimi predstavniki občinske uprave in 
nekdanjim županom Bobanom Tomićem, ki danes vodi mladinsko 
letovišče tara. delegacija občine Krško se je seznanila s tamakaj-
šnjimi podjetniki, z delom in načrti občinske uprave, z vizijo ra-
zvoja občine z nadgradnjo turizma in razvojem gozdarstva, pogo-
vori pa so tekli tudi o aktualnih problemih, kot so privatizacija, 
urbanizem, slaba vodooskrba in razvoj infrastrukture. 
Upati je, da bodo ravnanja in odločitve novih demokratičnih po-
litičnih oblasti v Srbiji znale določiti politiko in pospešiti vrača-
nje Srbije v krog evropskih demokratičnih narodov. Srbijo pri tem 
podpira tudi občina Krško. da bi bilo sodelovanje lahko še bolj po-
globljeno je podžupan občine Krško, delegacijo Bajine Bašte po-
vabil na delovni obisk, ta bo predvidoma še letos jeseni.  

Na	obisku	v	Bajini	Bašti

Na Univerzi v Mariboru so 20. avgusta konstituirali Akadem-
ski zbor Fakultete za energetiko, ki je izvolil tudi njen Se-
nat. V zahtevnem projektu ustanovitve nove fakultete s se-
dežem v Krškem in dislocirano enoto v Velenju je s tem 
narejen pomemben korak, ki daje pogoje za nadaljnje delo 
in vpis prvih študentov v študijskem letu 2008/2009.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman je 1. av-
gusta 2007 zaslužnega profesorja in predsednika delovne 

skupine za pripravo študijskega programa nove fakultete dr. 
Dalija Đonlagića imenoval za vršilca dolžnosti dekana Fa-
kultete za energetiko. ta je v izvolitev za predsednika Aka-
demskega zbora Fakultete za energetiko predlagal prof. dr. 
Igorja Tičarja, ki ga je Akademski zbor Fakultete za energe-
tiko soglasno potrdil. V nadaljevanju je Akademski zbor iz-
volil še Senat Fakultete in štiri prodekane, med katerimi je 
tudi prof. dr. Janez Usenik.  

Vsi organi so imenovani za eno leto, v katerem je potreb-
no zagotoviti še prostore za laboratorije, izvedbo praktič-
nih vaj in novonastali Institut za znanstveno in raziskovalno 
dejavnost. Kot poudarja župan občine Krško Franc Bogovič, 
je pri tem pričakovati sodelovanje elektrogospodarstva ce-
lotne Slovenije saj ustanovitev nove fakultete daje odličen 
obet za nadaljnji razvoj energetike v Sloveniji. da projekt 
podpirajo, so gospodarstveniki danes potrdili tudi s svojo 
udeležbo, saj so se Konstitutivne seje udeležili predstavni-
ki pomembnih gospodarskih institucij kot so Holding sloven-
skih elektrarn, gEN energija, termoelektrarna Brestanica, 
Inštitut Jožef Štefan in še nekateri drugi. 

Oblikovanje	organov	
Fakultete	za	energetiko

Občina Krško objavlja Javni razpis za sofinanciranje obno-
ve mestnega jedra Krško za leto 2007. Predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcio-
nalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in sofinanciranje 
izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne iz-
rabe in izgleda. O vseh podrobnostih razpisa si lahko prebere-
te na spletni strani www.krsko.si, kjer je objavljena razpisna 
dokumentacija, katero lahko v času uradnih ur prevzamete 
tudi na oddelku gospodarske dejavnosti. dodatne informaci-
je v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, tel. 
07/49 81 309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si.

Brezplačna plakatna mesta za predsedniške volitve 2007
Občina Krško in občina Kostanjevica na Krki v skladu z določbami Za-
kona o volilni in referendumski kampanji objavljata pogoje za pridobi-
tev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za potrebe volilne 
kampanje rednih volitev predsednika republike v letu 2007. Z vsemi 
podrobnostmi se lahko seznanite na spletni strani Občine Krško: www.
krsko.si ali neposredno na oddelku za gospodarske dejavnosti pri Mi-
lošu Kukovičiču, tel. 07/49 81 309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si.
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KRŠKO - Ko šole zaprejo svoja vrata in otroci pričnejo uži-
vati v prvih dneh poletnih počitnic, se prostovoljci Dru-
štva Izvir za prostovoljno delo, preventivo in svetovanje 
iz Krškega aktivno pripravljamo na izvedbo poletnih poči-
tniških aktivnosti za otroke in mladostnike. V upanju, da 
bi le tem popestrili vsaj nekaj poletnih dni, smo tudi le-
tos pripravili nekaj zanimivih dogodkov. 

2. julija smo se zbrali v parku pred Valvasorjevo knjižnico, 
kjer smo se celo dopoldne družili ob različnih delavnicah in 
športnih aktivnostih. tisti z umetniško žilico so se odloči-
li za poslikavo keramike, izdelovanje mozaikov iz naravnih 
materialov in risanje, ostali pa so se udeležili različnih špor-
tnih iger, med katerimi se je za naj bolj zanimivo izkazala 
igranje namiznega tenisa. dan je hitro minil, vendar vsi smo 
se veselili naslednjega dne, saj smo se v torek,  3. julija, 

odpravili na ko-
panje v Kluno-
ve toplice. to-
pli sončni žarki, 
plavanje ter 
igre v vodi in ob 
bazenu so nam 
pričarali čudo-
vit dan in tudi 
nekoliko utru-
dili, a veselili 
smo se tudi na-
slednjega dne. 
V sredo smo se 
namreč z avto-
busom odpelja-
li v Novo me-
sto, kjer smo 
si v Planetu tuš 
ogledali animi-
rani film Shrek 
3, potem pa 
svojo lakoto po-
tešili v bližnjem 
Mcdonald'su. 
Lepe, zanimi-
ve dogodivščine 

žal vedno prehitro minejo, vendar ustvarijo lepe spomine in 
zdaj, ko je šola že skoraj pred vrati, v društvu že načrtuje-
mo, kdaj se bomo z otroki in mladostniki lahko zopet družili 
in starim spominom dodali nove. Že leta si namreč prizade-
vamo, da bi mlade spodbudili k ustvarjalnemu in aktivnemu 
preživljanju prostega časa in če se pri vsem tem vsi še moč-
no zabavamo, nam je to res v veselje. 

Društvo Izvir

Poletne	počitniške	aktivnosti	
v	Društvu	Izvir

Udeleženci Izvirovih počitniških 
aktivnosti so se kopali v Klunovih 
toplicah.

SEVNICA, KAMNIŠKA BIStRICA - Kot že tradicionalno, je tudi leto-
šnje poletje potekal planinski tabor, namenjen osnovnošolcem 
iz občine Sevnice in okolice, ki ga je organiziral Mladinski odsek 
Planinskega društva Lisca Sevnica. Potekal je od 14. do 21. ju-
lija v Kamniški Bistrici, udeležilo pa se ga je 47 mladih planin-
cev z željo, da aktivno preživijo teden dni v naravi, pod šotor-

skimi platni in brez staršev. Posebnost letošnjega tabora je bilo 
vreme, saj je prav ta teden Slovenijo zajel vročinski val, ki pa 
v dolini Kamniške Bistrice na srečo ni dosegal maksimalnih tem-
peratur. Udeleženci so osvojili kar nekaj lepih vrhov Kamniško - 
Savinjskih alp, pridno so si nabirali izkušnje iz orientacije, voz-
lanja, planinske opreme, prve pomoči in nekaterih drugih tem 
planinske šole. Ob popoldnevih so potekala razna športna tek-
movanja in druge prostočasne dejavnosti. Večere so preživlja-
li ob tabornem ognju ob igrah in petju, izborih za miss in mistra 
tabora, karaokah, praznovali pa so tudi pravo mongolsko novo 
leto z obiskom božička in jelenov. Za udeležence je skrbelo 19 
članov vodstva tabora, med katerimi so bili izkušeni planinski 
vodniki in vodnice, pomočniki, pedagoginji, bodoča zdravnica in 
kuhar. teden je hitro minil in udeleženci so se dobre volje vrni-
li v objeme svojih staršev, vodstvo pa že razmišlja o prihodnjem 
taboru, ki bo poleti 2008. Matic Železnik, vodja tabora

Osnovnošolski	planinski	tabor	
Kamniška	Bistrica	2007

Udeleženci tabora

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

Letovanje, ki ga vsako leto 
pripravi vodstvo organizaci-
je, izvajajo v glavnem mla-
di ljudje – prostovoljci ZPM 

Letos	v	Nerezinah	več	kot	480	
otrok	in	mladostnikov	iz	Posavja
KRŠKO - V Otroškem naselju Zveze prijateljev mladine Krško v Nerezinah na otoku Lošinju tudi to pole-
tje poteka letovanje otrok in mladostnikov. V petek, 17. avgusta, se je v Posavje vrnila že 3. izmena z 
129 udeleženci ter pričela z letovanjem zadnja, 4. izmena v programu zdravstvenega letovanja, ki bo 
potekalo do 27. avgusta. 

Krško, ki opravljajo naloge 
varstva otrok in mentorsko 
delo. Povabijo pa tudi zu-
nanje sodelavce, ki zapol-

njujejo prijetne počitniške 
dni mladim na morju. Veči-
no otrok, ki letujejo v Ne-
rezinah predlagajo pedia-

tri in drugi izbrani zdravniki, 
vključujejo pa tudi otroke in 
mladostnike iz socialno šib-
kih družin, ki jih predlagajo 

društva prijateljev mladine, 
centri za socialno delo, šole 
in donatorji ter otroke in 
mladostnike, ki se preprosto 
želijo pridružiti »koloniji« v 
organizaciji ZPM Krško. 

Zanimivi programi (karaoke, 
»pižama« plesi, srčkovi ple-
si, zmenkarije, izbor misic 
in mistrov, pohodniške delav-
nice, športne igre, plavalna 
šola…) privabijo vsako leto v 
Nerezine več otrok in mladih 

prostovoljcev. Letos bo tako 
v vseh programih letovalo iz 
Posavja več kot 480 otrok, 
mladostnikov, prostovoljcev, 
staršev, dedkov in babic. Za-
dnji teden v avgustu bodo na-
mreč v sodelovanju z ZPMS 
organizirali medgeneracijski 
tabor z dedki in babicami ter 
otroci iz občine Krško.

V Nerezinah zagotavlja ZPM 
Krško vsem udeležencem 
tudi zdravstveno oskrbo v sa-
mem otroškem naselju. Le-
tos so se med prostovoljce 
ZPM Krško vključili zdravniki 
Rade Iljaž, Nada Jensterle 
in Nikolaj Irgo ter dipl. me-
dicinska sestra Ljudmila Kra-
mar. Letovišče so obiskali in 
v programu sodelovali pred-
sednica Komisije za otrokove 
pravice pri ZPMS Liana Kal-
čina, pevka Andreja Zupan-
čič, predsednik ZPMS Franc 
Hočevar in predsednik ZPM 
Krško Branko Janc. Vsi ude-

leženci so v okviru programa 
in ob pomoči direktorja Poči-
tniške skupnosti Krško Mirka 
Štajnerja ter nekaterih dru-
gih donatorjev prejeli majice 
in mnoga priložnostna daril-
ca. ZPM stori vse, da zagotovi 
dovolj finančnih virov za iz-
vedbo letovanja za vse otro-
ke po ustreznih kriterijih, ki 
veljajo za organizirana leto-
vanja v otroških letoviščih.

Vida Ban
foto: Matej Brezovšek

Izbor miss prve izmene

Sodelujoči v tekmovanju »karaoke

106 otrok in 17 spremljevalcev na Televrinu

Zlate ribice na novih igralih

Enotedensko dogodivščino je 
11 mentorjev društva in 45 
otrok in mladostnikov pričelo 
na vroč nedeljski dan, 15. juli-
ja. tudi letos se je tabor izvajal 
v Vinici, v kampu Katra ob Kol-
pi, ki je nekaterim, ki se tabo-
ra udeležujejo vsako poletje, 
postal zelo priljubljen. Prvi 
dan je bil namenjen nastani-
tvi in spoznavanju novih obra-
zov. Skrbno smo postavili šoto-
re, ki so skupaj z naravo, ki nas 
je obdajala, začasno postali 
naš drugi dom. Ker se je tabor 
ravno odvijal v obdobju nezno-
sne poletne vročine, smo vsi 
udeleženi še najraje preživlja-
li čas ob Kolpi, ki nas je prije-
tno osvežila. Ker pa je namen 
tabora, da udeleženi otroci in 
mladostniki svoj prosti čas pre-
življajo čim bolj aktivno, smo 
v društvu zanje pripravili tudi 

Izvirov	poletni	tabor	v	Vinici
KRŠKO - Društvo Izvir za prostovoljno delo, preventivo in svetovanje iz Krškega že vrsto let med pole-
tnimi počitnicami organizira enotedenski tabor za otroke in mladostnike in po številu  udeležencev je 
zaznati, da je med njimi vsako leto bolj priljubljen.

različne aktivnosti. Vsakodnev-
no so se odvijale različne de-
lavnice, kjer so udeleženi iz-
kazovali svojo ustvarjalno in 
umetniško naravnanost, pri 
športnih igrah pa svoje fizične 
sposobnosti in hkrati skrbeli za 

zdrav način življenja. družili in 
zabavali smo se ob poslikava-
nju motivov na keramiki, izde-
lovanju mozaikov iz naravnih 
materialov, izdelovali izdelke 
iz suhega cvetja, risali, barva-
li majice, igrali namizni tenis, 

Udeleženci tabora v Vinici

nogomet, košarko itd. Veče-
ri so bili predvsem namenjeni 
druženju in zabavi ob taborni-
škem ognju ter zvoku kitare. Še 
posebej razburljiv je bil pred-
zadnji dan tabora, saj smo vsi 
udeleženi pomerili svojo hi-
trost in iznajdljivost na progi 
preživetja, ki se je po števil-
nih premaganih ovirah končala 
s kopeljo v blatu in osvežitvijo 
v Kolpi, zvečer pa nas je obi-
skal Peter Dirnbek, ki nam je 
pripravil zabaven koncert. Nje-
gove melodije so nas zvabile na 
plesišče, najbolj pogumni pa so 
se tudi upali zapeti pred mikro-
fonom. Zadnji dan smo polni 
doživetij in lepih spominov pri-
pravili svoje stvari za odhod in 
se poslovili v upanju, da se na-
slednje leto zopet srečamo na 
istem mestu.  

Društvo Izvir
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Po bronu na svetovnem pr-
venstvu v Seulu leta 2003 in 
nehvaležnem četrtem me-

stu na paraolimpijadi v Ate-
nah leto kasneje je to uspeh 
kariere Damjana Pavlina. 
„Končno mi je uspel veli-
ki met, s čimer sem seve-
da zelo zadovoljen. Upam, 

Damjan	Pavlin	na	vrhu	
Evrope
LESKOVEC PRI KRŠKEM, SUHL - Član Strelskega društva Leskovec Damjan Pavlin je na evropskem prven-
stvu za strelce invalide, ki je konec julija potekalo v nemškem Suhlu, postal posamični in ekipni evrop-
ski prvak v streljanju z zračno puško. V posamični tekmi v disciplini stoje je za las ugnal Švedinjo Vik-
torio Wedin in Francoza Raphaela Voltza, skupaj z Gorazdom Tirškom in Srečkom Majcenovičem pa je 
ekipnemu zlatu v disciplini stoje (pred Francozi in Danci) dodal še srebro v streljanju leže, kjer so za-
ostali le za Francozi. 

da mi bo tudi naprej šlo v 
takšnem slogu,“ je naslov 
evropskega prvaka poko-

mentiral 33-letni strelec, 
doma z Brezovske gore, za-
poslen pa na Elektru Celje. 
trener Jože Arh, ki damja-
na trenira vseh osem let nje-
gove strelske kariere, meni, 

da je dosegel izjemen uspeh 
glede na pogoje, v katerih 
dela, saj je moral za obsta-

nek društva poprijeti tudi za 
predsedniško delo, s tem pa 
si je seveda okrnil možnosti, 
predvsem pa čas, za vadbo. 
„Upam, da se bo našel nek-
do, ki bo prevzel vlogo pred-

sednika in da se bom lahko 
posvetil karieri v strelstvu,“ 
pravi damjan, čigar misli in 
načrti so že usmerjeni v na-
slednje leto in paraolimpija-
do v kitajskem Pekingu.  
V leskovškem strelskem dru-
štvu imajo sicer solidne po-
goje za trening, manjkajo 
pa jim predvsem elektron-
ske tarče, brez katerih v so-
dobnem strelstvu ne gre. Pa-
vlin in Arh upata, da jim bo 
še letos uspelo nabaviti vsaj 
eno ali dve tovrstni tarči, 
s čimer bi leskovški strelci 
imeli takšne pogoje za tre-
ning, kot njihova konkuren-
ca v svetu, vendar tega ne 
bodo zmogli brez pomoči, 
saj gre za zelo drage napra-
ve. „Nekateri v občini Krško 
nas še vedno ne sprejema-
jo kot enega najuspešnejših 
klubov v občini, v lanski se-
zoni smo bili celo edini pr-
voligaški klub,“ je razočaran 
neutrudni Arh, ki še ni izgu-
bil upanja na sponzorsko po-
moč pri zagotovitvi pogo-
jev za obstanek v strelskem 
vrhu.  P. Pavlovič

Damjan Pavlin na podelitvi medalje za naslov evropskega prvaka; levo srebrna 
Švedinja Viktoria Wedin, desno bronasti Francoz Raphael Voltz 

IMPOLJCA, CERKLJE OB KRKI - danes popoldne se ljubite-
ljem avtomobilizma v Posavju obeta spektakel – na Mobikro-
gu v Cerkljah in na cesti Impoljca – Studenec bodo namreč 
lahko spremljali udeležence mednarodnega relija starodob-
nih vozil trst – dunaj, ki poteka v dneh od 22. do 25 avgusta. 
87 udeležencev relija, ki se je včeraj začel v Kopru, bo da-
nes na Mobikrogu približno ob 14. uri opravilo dve 15-minutni 
krožni dirki, ob 16.30 pa še tri hitrostne preizkušnje na rela-
ciji Impoljca – Studenec. tekmovanje bodo zaključili v sobo-
to na dunaju. Med prijavljenimi vozili je največ Porschejev, 
s katerim bo vozil tudi svetovni prvak v reliju v letih 1980 in 
1982 ter štirikratni zmagovalec prestižnega relija v Monte 
Carlu Walter Röhrl, zanimivi bodo tudi Jaguarji, Mg-ji, Alfe 
Romeo, Mercedesi, BMW-ji, Renault Alpine, Lotusi...  

Reli	starodobnikov	v	Posavju

SEVNICA – V nedeljo, 26. 8., bo v organizaciji Kolesarskega 
društva Sevnica potekala že 16. rekreativna gorska kolesar-
ska dirka Skok na Lisco.  Štart bo ob 10. uri na glavnem trgu 
v Sevnici, od koder bo kolona kolesarjev v zaprti vožnji vozila 
po cestno-prometnih predpisih do odcepa za Podvine na ce-
sti Breg – Jurklošter. Na Bregu bo leteči štart na 9,3 km dol-
gi progi z višinsko razliko 700 m, cilj pa bo na parkirišču pred 
tončkovim domom na Lisci. Proga je v celoti asfaltirana. Pri-
jave bodo organizatorji sprejemali na dan prireditve na štar-
tnem mestu od 8.30 dalje, štartnina pa znaša 12 €.

Skok	na	Lisco

BREŽICE - 13. tekmovanje Nočni skok s palico je potekalo sicer 
v nekoliko skromnejši konkurenci, kot so napovedali prizadev-
ni organizatorji iz AK FIt Brežice, vseeno pa dovolj zanimivo, 
še posebno, ker je bil to zadnji nastop velikega upa slovenske 

atletike Roka Deržaniča pred odhodom na študij v ZdA. Naj-
prej so se pomerile tekmovalke in po pričakovanju je zmagala 
Američanka Erica Bartolina s 420 cm, druga je bila domačin-
ka Tjaša Hojnik (300 cm), tretja pa Zagrebčanka Petra Malkoč 
(260 cm). Pri moških je s 515 cm že dvanajstič zmagal nekoliko 
poškodovani Jure Rovan, drugi je bil Svit Pintar (Kladivar, 495 
cm), tretji pa aktualni evropski mladinski podprvak v desetro-
boju Rok Deržanič, ki je dosegel svoj nov najboljši rezultat v 
skoku s palico - 445 cm. dosežen je bil tudi veteranski rekord 
stadiona, ki ga je 425 cm dosegel zdaj že 41-letni Boško Trišo-
vić, sicer večkratni hrvaški prvak  S.M.

Rovan	zmagal	dvanajstič

Udeleženci 13. nočnega skoka s palico

BREStANICA - Osem najboljših ekip iz kvalifikacijskih turnirjev v 
okviru Poletnih športnih vikendov 2007, ki jih organizira Mladin-
ska športna zveza Posavja, se je 18. avgusta na igriščih pri Ba-
zenu Brestanica pomerilo na finalnem turnirju Zvezda. V malem 
nogometu je zmagala ekipa Šd Žalost, druga je bila ekipa KMN 
Zvezda, tretja pa ekipa Pizerija Fonatana Štiblc glasmaher. V 
košarki je zmagala ekipa tržišča, druga Vrani Vransko, tretja 

pa ekipa Belokranjcev. V odbojki na mivki za ženske je zmagala 
ekipa grosuplje, druga je bila ekipa Maxx sport, tretja pa Super 
e reaktor. Pri moških pa je zmagala ekipa Klub kavarna Zvezda. 
Na zaključni prireditvi so pripravili tudi družbeno-zabavni del s 
paintball ligo in zabavo ob brestaniškem bazenu. Kot pravijo or-
ganizatorji, glede na udeležbo in interes mladih atraktivne Po-
letne športne vikende obljubljajo tudi naslednje leto.

Zaključek	Poletnih	športnih	
vikendov	2007

Najboljše odbojkašice Poletnih športnih vikendov 2007

VUZENICA, BREŽICE - Združenje delovnih invalidov 
Brežice se je udeležilo četrtega odprtega tekmovanja 
invalidov Zveze invalidov v pikadu v Vuzenici in 
ponovno zasedlo odlično drugo mesto med šestnajstimi 
ekipami. Čaka jih še tekmovanje v kegljanju.

Preko	500	kolesarjev	po	deželi	
cvička
KOStANJEVICA NA KRKI - Rekreativno kolesarsko društvo Kr-
ško je v nedeljo, 19. avgusta, v Kostanjevici na Krki orga-
niziralo tradicionalni 5. maraton po deželi cvička. V lepem 
vremenu se je te največje rekreativne prireditve v Posavju 
udeležilo 510 kolesarjev iz Slovenije in tujine. Udeleženci so 
si po maratonu ogledali znamenitosti Kostanjevice na Krki.

Štart 510 kolesarjev izpred gradu Kostanjevica na Krki Dober	štart	krških	nogometašev	
KRŠKO - Krški nogometaši so svojo šesto sezono v drugi slo-
venski nogometni ligi pričeli dobro, saj so v prvem krogu 
doma z 2:1 premagali lanskega prvoligaša Belo krajino (za-
dela sta Saša Kostić v 2. in Marko Lukačić v 39. minuti), v 
drugem krogu pa so na gostovanju v Kranju pri ekipi triglav 
gorenjska iztržili točko za neodločenih 1:1 (strelec spet Ko-
stič). Krčani so na lestvici le za Aluminijem, ki je osvojil 
vseh šest točk. Krška ekipa sicer glede na lansko sezono ni 
doživela veliko sprememb. V ekipo Nafte je odšel branilec 
Levin Oparenovič, ki ga je v krški ekipi nadomestil Velenj-
čan Elvis Muharemović, konkurenco v napadu pa je zao-
stril Luka Kovačič, pa tudi obetavni domačin, 16-letni Ro-
bert Berič, ki je na tekmi v Kranju dočakal svoj prvenec na 
drugoligaški sceni. 

KRŠKO - Članica ŠK triglav Krško Anna Muzychuk je v ro-
munskem Predealu med 7. in 10. avgustom nastopila na 
evropskem prvenstvu v hitropoteznem in pospešenem šahu. 
V hitropoteznem šahu je s točko naskoka zanesljivo zmaga-
la, v pospešenem tempu pa jo je po dodatnih kriterijih pre-
malaga Viktorija Cmilye iz Litve. Na obeh prvenstvih je na-
stopilo nekaj več kot 50 igralk, večinoma iz vzhodne Evrope. 
Na svetovni lestvici je med dekleti na 4. mestu, v absolutni 
kategoriji žensk pa na 26. mestu. 

Muzychukova	evropska	
prvakinja

Jaroslav	in	Leni	tretja	na	DP
KRŠKO, KOČEVJE - Člana triatlon kluba Krško Jaroslav Ko-
vačič in Leni Fafangel sta odlično temovala na državnem 
prvenstvu v sprint triatlonu (750 m plavanja, 20 km kole-
sarjenja in 5 km teka), ki je v soboto, 18. avgusta, potekalo 
v Kočevju, saj sta v absolutni konkurenci zasedla odlični 3. 
mesti. Zelo dobre rezultate so dosegli tudi ostali člani tri-
atlon kluba Krško, saj je Darko Zakšek zasedel 11. mesto, 
Uroš Bršec 16. mesto in Matjaž Merhar 19. mesto v član-
ski kategoriji. 

Krčan	na	ultramaraton	PBP
KRŠKO - Krčan Roman Blatnik, letnik 1952, zaprisežen in 
vztrajen kolesar, ki je v 25 letih prevozil preko 900 mara-
tonov doma in v tujini, med drugim je bil na vseh marato-
nih Franja, je uspešno opravil štiri kvalifikacijske marato-
ne (200, 300, 400 in 600 km) v Nemčiji ter dobil povabilo na 
najstarejšo klasiko na svetu, predhodnico tour de France, 
dirko Pariz - Brest - Pariz (PBP). Ultramaraton, ki datira iz 
leta 1891, je 1225 km dolga preizkušnja z 10.000 metri „vi-
šincev“ in časovnim limitom 90 ur. Na sporedu je samo vsa-
ka štiri leta v avgustu, v istem letu pa mora kolesar opra-
viti tudi zahtevne kvalifikacije. Na štartu je prostora samo 
za 4500 povabljenih kvalifikantov, Slovencev pa do sedaj še 
ni bilo med njimi.
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geslo križanke pošljite do četrtka, 13.9.2007, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med reševalci s 
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., šola tujih jezikov, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto.

Nagrajenci 10/07 številke:
gašper gomboc, C. 4. julija 112, Krško
Ivan Blažic, dečno selo 50, Artiče
tilen Županc, gor. Leskovec 5, Blanca

1.
2.
3.

Geslo 14/2007 številke: 
JESENI S PERGAMONOM V 
ŠOLO

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

1.
2.

3.

SEVNICA - Potem ko je že dve leti zapored organizatorjem 
grand rocka zagodlo vreme in je že kazalo, da se bo tudi 
letos vmešala višja sila, je kislo vreme pregnala množica 
mladih, ki je na sevniški grad prišla že v petek. Za dobro 
vzdušje in pozitivne vibracije na prizorišču so poskrbeli čla-
ni zasedb Septic scum, Backstage, Leaf-fat, Srečna mladina, 

Melodrom, Edo Maajka in Let 3, ki so tudi tokrat poskrbeli za 
pravi modno glasbeni spektakel. V soboto so se predstavili 
domačini trio K, 3 tone tamas, Multiball, Interceptor, Ram-
bo Amadeus, za vrhunec festivala pa so poskrbeli člani hr-
vaške zasedbe Majke, ki so z Baretom na čelu pričarali pra-
vo jugo rock nostalgijo. 

Sevniški grad, ki vedno znova poskrbi za posebno vzdušje in 
čar grand rocka, bo svoje poslanstvo opravljal še naprej. 
Kljub nasprotovanju nekaterih, da rock festival ne spada v 
grajsko idilo, je organizatorjem uspelo ohraniti lokacijo fe-
stivala tudi v prihodnje. tako bo grand rock, ki ima vsako 
leto več obiskovalcev (letos je bil med njimi tudi predsedni-
ški kandidat LdS Mitja Gaspari, med znanimi obrazi pa smo 
opazili tudi poslanca LdS Aleša Guliča in nekatere člane za-
sedbe Big Foot Mama), še naprej uspešno skrbel za prepo-
znavnost Sevnice.

Tanja Grabrijan

Sevniška	grajska	rock	
pravljica	se	nadaljuje

Let 3 oz. »riječke pi ... » so tudi tokrat poskrbeli za 
pravi modno glasbeni spektakel.

Na letošnjem 5. Grand rocku je publika uživala v glasbi 
odličnih zasedb alternativne glasbe.

KOStANJEK PRI ZdOLAH – 19. maja 2006 je bilo ustanovlje-
no Alternativno kulturno društvo Prostor idej, zagona, dela, 
ustvarjanja in napredka ali krajše AKd Pizdun, ki želijo obuditi 
in oživiti posavsko »underground« glasbeno sceno ter dati mo-
žnost mladim in (ne)uveljavljenim skupinam, da se predstavi-

jo širši publiki. Mlado, idej in moči polno alternativno društvo 
s približno 37 člani je v mesecu septembru lansko leto organi-
ziralo Oreng Fešto, ki je bila dobro obiskana, zato se društvo 
nadeja podobnega obiska tudi letos, ko bo organizirana Oreng 
Fešta v Kostanjku pri Zdolah 31. avgusta in 1. septembra. Vsi 
člani AKd Pizdun si prizadevajo za razvijanje alternativne kul-
ture, za organizacijo koncertov, za povezovanje ljudi s podob-
nimi interesi, kjer je poudarek tudi na druženju in kvalitetnem 
preživljanju prostega časa. Smilja Radi   

Tudi	letos	Oreng	Fešta	v	
Kostanjku

Dominik Žajber, Peter Godler, Martin Blazinšek in Rok 
Sanda.

KRŠKO - Plavalec kr-
škega Celulozarja Rok 
Vegelj se je kot član 
reprezentance Slove-
nije udeležil svetov-
nega prvenstva gluhih 
športnikov, ki je po-
tekalo od 11. do 17. 
avgusta na tajvanu. 
V konkurenci tekmo-
valcev z vseh celin je 
s krepko izboljšanimi 
osebnimi rekordi kar 
dvakrat zaplaval v ve-
likem finalu. Najbolj-
šo uvrstitev je dosegel 
v disciplini 400 m pro-
sto, kjer je bil šesti, 
na 200 m prosto pa je 
zasedel 7. mesto. Bli-
zu uvrstitve v polfina-
le je bil tudi na 100 m 
prosto, a je obstal na 
17. mestu. 

Vegelj	dvakrat	v	finalu	SP

Pet	zmag	Sevničanov
SEVNICA - Pretekli konec tedna so se člani AK Sevnica ude-
ležili treh tekem in na njih osvojili pet prvih mest. Na teku 
skozi pet vasi v Matkah pri Šempetru so v svojih kategori-
jah zmagali Lucijan Sinkovič, Jan Samide, Brigita Karlov-
šek in Sara Karlovšek (Miha Povšič in Nina Kranjec sta bila 
druga), na Jernejevem teku na gorjance v Šentjerneju je 
zmagal Robert Lendaro, Klemen Lendaro pa je bil drugi, 
na 14. teku po dovžanovi soteski v Jelendolu pri tržiču pa 
je bil Stanko Verstovšek drugi, Alenka Radej pa tretja.

Prvi	„č'bularski“	maraton
RAKA - Ob prazniku KS Raka je na relaciji Raka – Smednik 
- rondo drnovo – Kostanjevica – dobrava – Škocjan – Bučka 
- Raka potekal „1. č'bularski  kolesarski maraton“ v dolžini 
55 km. Navkljub deževnemu vremenu so prizadevni člani Šd 
Raka na čelu z Jernejem Cemičem prireditev uspešno pri-
peljali do konca. Prvi je ciljno črto prevozil Igor Kranjec z 
Rožnega, drugo in tretje mesto pa sta osvojila domačina Mi-
tja in Jernej Cemič. V sklopu zadnjih priprav na ultramara-
ton PBP se je maratona udeležil tudi Krčan Roman Blatnik 
in dobil priznanje za najstarejšega kolesarja.

KRŠKO, LJUBLJANA – Na državnem prvenstvu v plavanju, ki 
je potekalo v Ljubljani, so uspešno nastopili tudi krški pla-
valci in ob kopici osebnih rekordov dosegli tudi nekaj lepih 
uvrstitev. V absolutni konkurenci je najvišje segel Rok Ke-
rin, ki je zasedel 4. mesto na 1500 m prosto. Jernej Omer-
zel je osvojil 7. mesto na 100 m hrbtno. Med mladinci si je 
Krešo Radunovič priplaval 8. mesto na 200 m mešano ter 
10. mesto na 100 m prsno. Še bolje je šlo Jaki Kramarši-
ču med kadeti - bil je namreč 5. na 200 m hrbtno in 7. na 
100 m hrbtno. Presenetila je tudi kadetinja Natalija Zbilj-
ski, ki se je v finale na 200 m prsno uvrstila kar s petim ča-
som,  tam pa je zasedla 8. mesto. Osebne rekorde sta krep-
ko popravljala tudi Jure Hotko in Nina Mandl, vendar sta 
ostala brez finala. tako so plavalci Celulozarja kljub temu, 
da so ostali brez matičnega bazena in da nimajo ustreznih 
razmer za trening, ohranili stik z najboljšimi.

Celulozar	v	stiku	z	najboljšimi

ŠPORT, PROSTI ČAS
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Kino Servis Brežice:
Četrtek, 23. 8., in petek, 24. 8., ob 18.30: akcijski 
film Umri pokončno 4 (130 min), ob 21.00: komedija 
Moj Hitler (90 min)
Sobota, 25. 8., in nedelja, 26. 8., ob 18.30: akcijska ko-
medija Vroča kifeljca (122 min), ob 21.00: akcijski film 
Umri pokončno 4 (130 min)
Četrtek, 30. 8., in petek, 31. 8., ob 18.30: animirani 
film Simpsonovi (87 min), ob 20.30: romantična dra-
ma Zadnji poljub (115 min)
Sobota, 1. 9., in nedelja, 2. 9., ob 18.30: animira-
ni film Simpsonovi (87 min), ob 20.30: srhljivka Krva-
vi hostel 2 (93 min) 

Kulturni dom Krško:
Petek, 24. 8., in sobota, 25. 8., ob 20.00: domišljijski 
mladinski film Harry Potter in Feniksov red (138 min)
Nedelja, 26. 8., ob 20.00: romantična komedija Moja 
slavna indijska nevesta (95 min) 
Petek, 31. 8., ob 20.00: vohun. triler Izdajalec (110 min)
Sobota, 1. 9., ob 18.00: najstniška komedija Moško-
ženske zadeve (95 min), ob 20.00: vohunski triler Iz-
dajalec (110 min)
Nedelja, 2. 9., ob 18.00: najstniška komedija Moško-
ženske zadeve (95 min)  

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 24. 8., ob 18.00 in 20.00: animirana komedi-
ja Shrek tretji (93 min, sinhronizirano)
Sobota, 25. 8., ob 20.00: romantična komedija Moja 
slavna indijska nevesta (95 min) 
Petek, 31. 8., ob 17.00 in 20.00: domišljijski mladin-
ski film Harry Potter in Feniksov red (138 min) 
Sobota, 1. 9., ob 20.00: romantična drama Zadnji po-
ljub (104 min)
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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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GLASBENA ŠOLA KRŠKO, obvešča, da bo

v ponedeljek, 27. avgusta 2007, ob 17. uri

preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo, in 
sicer na Oddelku za petje (štiri prosta mesta) – pogoj 
je končana mutacija in na Oddelku za trobila - troben-
ta, rog, pozavna, bariton, tuba (dve prosti mesti).

Naše redne učence pa obveščamo, da se prične pouk z 
razdelitvijo urnikov v ponedeljek, 3. septembra 2007, 
ob 15. uri.

Učenkam in učencem želimo želimo veliko dobre volje pri 
vstopu v novo šolsko leto.

S spoštovanjem!
Ravnatelj Drago Gradišek, prof, l.r.

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

Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, 2000 Maribor 

objavlja

JAVNI MEDNARODNI POZIV
K SODELOVANJU PRI IZVAJANJU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

FAKULTETE ZA ENERGETIKO UM V KRŠKEM IN VELENJU

Univerza v Mariboru vabi k sodelovanju kandidate, ki ima-
jo ustrezne pedagoške nazive ali izpolnjujejo pogoje za 
izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali sodelavca na 
naslednjih področjih:
• elektro energetika,
• strojna energetika,
• jedrska energetika,
• drugo.

Zainteresirani kandidati dobijo podrobnejše informacije 
in potrebno dokumentacijo na Valvasorjevem raziskoval-
nem centru Krško, Cesta krških žrtev 23, 8279 Krško, tel. 
07-49 03 720, e-mail: valvasor-ric@siol.net

Izvajanje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in ra-
zvojnega dela bo potekalo v Krškem in Velenju.

Prijavo z ustreznimi dokazili naj kandidati pošljejo na na-
slov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
s pripisom »Sodelovanje na Fakulteti za energetiko« do 
najkasneje  31.10.2007.

Univerza v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman,

rektor 

Vojku	Herkslu	v	
spomin
1. avgusta je nepričakova-
no preminil dolgoletni ko-
šarkarski delavec Vojko 
Herksel. Bil je trener šte-
vilnih slovenskih moštev, 
tudi Interierja Krško, zato 
so ga v Krškem mnogi ohra-
nili v lepem spominu. „Voj-
ko Herksel je ime, ki bo v 
krški košarki zapisano z ve-
likimi začetnicami, saj je 
dal ogromno energije v kr-
ško in posavsko košarko, 
učil najmlajše fante in tre-
niral reprezentante. Neka-
teri ga ne bomo nikoli po-
zabili,“ so sporočili člani 
uprave KK Interier Krško.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

Študenti iščemo sostanovalca/
ko, Ljubljana – Bežigrad, bliži-
na fakultet, urejeno dvosobno 
stanovanje, z možnostjo sub-
vencioniranega bivanja. tel.: 
041 545 028

V najem oddam dvosobno 
opremljeno stanovanje v Kr-
škem, na Vidmu, vseljivo 
1.9.2007. tel.: 041 602 935

V najem oddam vinograd, 1200 
trt, na lepi lokaciji, z zidanico 
in malo kmetijo z gospodarskim 
poslopjem. 
tel.: 0049210355326

V najem oddam dvosobno sta-
novanje na Senovem. 
tel.: 041 833 946

Paru brez otrok ali mirnim štu-
dentom oddam v najem opre-
mljeno dvosobno stanovanje v 
centru Brežic, najemnina 180 € 
+ režija. tel.: 040 742 088

V najem oddam enosobno 
opremljeno stanovanje v Bre-
žicah. tel.: 07 49 62 476

Oddam sobo v hiši v Sevnici, 
z uporabo kuhinje in sanitarij, 
najraje dvema študentkama. 
tel.: 031 487 017

Oddamo poslovne prostore v 
Krškem. tel.: 07 49 02 534

Najamem garsonjero, v Kr-
škem ali okolici, lahko opre-
mljeno. tel.: 040 427 709
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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 Sevni-
ca, od 1.1.2007 za občino Ko-
stanjevica na Krki. Rok za re-
zervacijo oglasnega prostora 
v naslednji številki je 29. av-
gust. Za točnost podatkov v 
naročenih rubrikah in prilogah 
odgovarjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
6. septembra 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO 
PRIREDITVAH

P r i r e d i t v e  m e d  2 3 .  a v g u s t o m 
i n  5 .  s e p t e m b r o 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 

Četrtek, 23. 8.
ob 14.00 na Mobikrogu v Cerkljah ob Krki in ob 16.30 na 
cesti Impoljca – Studenec: mednarodni reli starodobnih vo-
zil trst – dunaj
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): 3. filmski večer ob med-
narodnem dnevu spomina na trgovino s sužnji in njeno uki-
nitev - Manderlay (2005)
ob 20.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje razstave Bran-
ke Bere – Primc
ob 20.00 na Razborju: 10. kreARt – okrogla mizo na temo 
Primož trubar in koncert Igorja Bezgeta z gosti
do sobote, 25. 8., na Lisci in Loki: 10. KreARt - likovna ko-
lonija, rdeča nit: Primož trubar

Petek, 24. 8.
ob 19.00 v prostorih Pd Bohor Senovo na titovi 106/I: pla-
ninski družabni večer
ob 20.00 v klubu MC Brežice: koncert Mladih harmonikar-
jev iz Podbočja
ob 21.00 na Lisci: 10. kreARt - koncert Borija Zupančiča, 
Andreja trobentarja in draga Mlinarca
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega filma 
- Renaissance (2006)
ob 21.00 na bazenu Brestanica: stand-up v gosteh -  Marti-
na Ipša, Jure Murko, Andrej Colarič

Sobota, 25. 8.
od 10.00 do 12.00 v MC Sevnica: počitniške ustvarjalne li-
kovne delavnice za otroke
ob 10.30 v Kostanjevici na Krki: 4. srečanje upokojencev 
pokrajine Posavje
od 11.30 dalje na travnatem igrišču v dolini na Logu: 11. 
tradicionalni nogometni turnir veteranov občine Sevnica, 
ob 19.30: slavnostna otvoritev novega igrišča 
ob 20.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: Folklora brez 
meja
ob 20.00 v klubu MC Brežice: koncert skupine dickless tracy
ob 20.00 na štadionu Matije gubca Krško: nogometna tek-
ma med NK Krško in NK Mura 05
ob 21.00 na Lisci: 10. kreARt - koncert skupin trio 3K in Na 
lepem prijazni

Nedelja, 26. 8.
ob 10.00 na glavnem trgu v Sevnici: štart 16. gorske rekre-
ativno kolesarske dirke Skok na Lisco
ob 18.00 na gradu Podsreda: zaključni koncert slušateljev 
seminarja za saksofon 

Sreda, 29. 8.
ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega (v pri-
meru slabega vremena v dvorani v parku): koncert harmo-
nikarjev Mihe debevca in tomaža Rožanca

Četrtek, 30. 8.
ob 18.00 v Kd Sevnica: strokovno predavanje predavatelji-
ce darje Bovha na temo »trgatev in nega mošta«
ob 20.00 na gradu Sevnica: monokomedija Poroka čistil-
ke Marije

Petek, 31. 8.
ob 20.00 v Kostanjku: Oreng Fešta '07 - večer za odrasle - 
gledališka predstava na prostem, literarni večer, nastop Pe-
tra dirnbeka

Sobota, 1. 9.
popoldne v Kostanjku: Oreng Fešta '07 - spust s skiroji, 
plesne skupine, paintball, zvečer: društvo mrtvih pesni-
kov, Skyline Arcade, In a Maze, Rann, Splash the toilet

Ponedeljek, 3. 9. 
ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega (v 
primeru slabega vremena v dvorani v parku): koncert 
Erik Marenče Latin Quarteta
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Najamem garsonjero ali enosob-
no stanovanje v Krškem, lahko 
opremljeno. tel.: 041 941 137

Kupim avto 4x4 daihatsu ali 
Pando, do pet let, brezhibne-
ga. tel.: 031 239 479

Prodam stanovanjsko hišo v Obr-
tni ulici v Brežicah, tri etaže, z 
urejeno okolico. tel.: 041 677 151

Prodamo vinograd, 6 km iz 
Brežic v smeri Sromelj, s 700 
trtami, ob asfaltni cesti; voda, 
elektrika in vsa gradbena do-
kumentacija. tel.: 041 842 384

Prodam roza rabljeno hojico 
ter stajico, v kompletu; kupcu 
podarim roza previjalno peno 
ter zimski pajac za novoro-
jenčka. tel.: 031 893 968

Prodam zazidljive parcele na 
poševni legi v Čatežu ob Savi, 
različnih površin, cena od 20 
€/m². tel.: 07 49 65 096

Prodam zazidljivo parcelo v 
Brezini pri Brežicah. 
tel.: 041 528 041

Prodam poslovni prostor na Se-
novem, odlična lokacija, prime-
ren za pisarniško oz. drugo mir-
no dejavnost. tel.: 031 524 010

Prodam klavirsko harmoniko Me-
lodija, primerno za glasbeno šolo 
za začetnike. tel.: 040 282 308

Prodam malo rabljeno troben-
to getzen – Eterna II B z ustni-
kom 5c in kovčkom, cena 650 
€. tel.: 07 81 40 549 (zvečer)

Prodam električni šivalni stroj 
Singer, namizni, z več operacija-
mi za vezenje, malo rabljen, po 
simbolični ceni. tel.: 031 760 575

Prodam CB – concord, sur me-
ter, napajalni center, spojeno v 
kompletu ali posamično. 
tel.: 051 802 449

Prodam računalnik Samsung. 
tel.: 07 47 78 069

Prodam dobro ohranjeno za-
mrzovalno skrinjo za 50 €. 
tel.: 03 56 84 303

Prodam štiri zimske gume s 
platišči, za Škodo Felicio, vo-
žene samo eno leto. 
tel.: 07 49 56 080

Prodam štiri gume 195/65 x 15 
ultra grip 7, 6 mm profila. 
tel.: 031 512 815

Prodam dve leti staro psičko 
bele barve, pasme špic, je zelo 
prijazna. tel.:  07 49 79 295

Prodam zajčje meso; hranjeni z 
domačo hrano. tel.: 07 47 78 069

Prodamo prašiče od 25 kg da-
lje. tel.: 041 842 384 

Prodam kravo, staro  pet let, 
brejo devet mesecev, in kra-
vo s prvim teletom, obe vaje-
ni paše, dobri mlekarici, rjave 
barve. tel.: 031 417 286

Prodam odojke, težke cca 25 
kg. tel.: 07 49 67 826 (zvečer)
 
Prodam dve »jezerkošočavski« 
ovci in ovna – dva mladiča. 
tel.: 040 953 832 (zvečer)

Prodam zajce, stare tri mese-
ce za zakol ali nadaljnjo rejo, 
in kokoši za zakol, domače 
reje, ter bursko kozo, mladico, 
cena 90 €. tel.: 031 839 237

Prodam kravo sivko, drugič 
brejo - sedem mesecev, pašno. 
tel.: 031 261 404

Prodam teličko simentalko, 
staro dva meseca ali starejšo. 
tel.: 07 49 63 417

Prodam dnevno sobo, usnjen 
kavč z dvema foteljema in 
omaro, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 72 305

Prodam PVC cisterno za kuril-
no olje, 2000 l, rabljeno. 
tel.: 040 990 247

Prodam lepo ohranjen novejši 
regal za dnevno sobo, z mizico, 
v črni barvi. tel.: 031 431 725

Prodam garderobno omaro in 
regal za dnevno sobo. tel.: 031 
474 674

Prodam rabljena kostanjeva okna, 
domače izdelave, dimenzije 120 x 
105 cm. tel.: 07 49 59 528 

Prodam 1000-litrski lesen sod, 
dobro ohranjen, cena po dogo-
voru. tel.: 07 81 40 872

Prodam pecljalnik – mlin za 
grozdje, ročni in dve rabljeni 
gumi 2 x 175/65 x 14, goodye-
ar gt2. tel.: 031 591 181

Prodam železna garažna vrata 
270 x 200 cm, rabljena. tel.: 
040 142 068

Prodam 80-litrski kotel za kuho 
žganja. tel.:  040 725 145

Prodam črno tridelno omaro 
(sredina ogledalo), z drsnimi 
vrati, š. 245 cm, glob. 60 cm, v 
230 cm. tel.: 031 205 931

Prodam stiskalnico za sadje, 70 
l, inox podstavek, lesen koš, ter 
100 l cvička. tel.:  07 81 84 144

Prodam Fiat Uno, 1.0 i.e. fire, 
letnik 1996, kovinsko sive bar-
ve, reg. do 07/09, prevoženih 
105000 km. tel.: 031 255 355

Prodam stiskalnico na kamen, 
hrastovo z okroglim košem, 
malo rabljeno, 150 l. 
tel.: 07 81 44 324 

Prodam starine: šivalni stroj, li-
kalnik, vhodna vrata, predalnik, 
železni kotli… tel.: 041 712 977

Prodam čelado za motor in 
grebensko kosilnico, potrebno 
manjšega popravila. 
tel.: 051 390 577

Prodam kombiniran stroj za lu-
ščenje, mletje koruze, skoblja-
nje, žaganje, brušenje, s trifa-
znim elektromotorjem. 
tel.: 07 47 78 214

Prodam traktor Zetor 7211 l. 
90, reg., z original kabino 3700 
d.u., možna menjava za lažji 
traktor; cena 6.050 €. 
tel.:  041 817 764

Prodam tomos tori cross, cena 
270 €. tel.: 041 495 697

Prodam malo rabljen trosilec 
gnoja tg-36 tKM, Krasmetal, 
ter belo in rdeče vino. 
tel.: 031 305 826

Prodam moped APN 6 Alpina, 
letnik 2004, rdeče barve, odlič-
no ohranjen. tel.: 031 214 880

Prodam enoosni traktor, kulti-
vator s frezo, v dobrem stanju, 
cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 26 338

Prodam koruzo v zrnju.
 tel.: 07 49 64 481

Prodam drva, bukova ali mešana, 
kratko žagana in razsekana, mo-
žna dostava. tel.: 051 219 625

Prodam gramozni pesek na ob-
močju Krškega polja. 
tel.: 031 550 686

Prodam drva, žagana in kala-
na, ali menjam za koruzo. 
tel.: 031 255 050

Prodam lesen sod - 700, 500, 
300 l, in krompir (Kenebek). 
tel.: 031 550 712

Prodam ročni mlin za rdeče 
grozdje – pecljalnik. 
tel.: 051 677 245

Prodam belo in rdeče vino po 
1€ ali menjam za bukova drva. 
tel.: 07 49 51 577

Prodam cviček, cena 1€/l. 
tel.: 041 591 718

Prodam rdeče vino ali menjam 
za drva ali prašiča. 
tel.: 031 484 058

Prodam vino chardonnay in ku-
pim kozo burske pasme. 
tel.: 051 815 470

Prodam belo in rdeče vino ali me-
njam za drva. tel.: 07 49 51 577

Prodam vino – cviček ter ko-
stanjev in cvetlični med. 
tel.: 040 580 860

Prodam vino, rdeče in belo po 
1,2 €, drva po 50 €/m³ in ule-
žan hlevski gnoj po 60 €/priko-
lico. tel.: 031 866 698

Prodam slive za marmelado, 
po naročilu. tel.: 07 49 20 745

Prodam grozdje, žametno čr-
nino, iz Piroškega vrha. 
tel.: 051 661 714

Ugodno prodam hlevski gnoj. 
tel.: 051 819 931

Prodam koruzo v zrnu in krom-
pir Kenebeck. tel.: 07 49 74 048

Stiki: 52-letni, 166/70, želi spo-
znati resno žensko ali mamico 
za skupno življenje, zaželjen 
izpit B kat. tel.: 031 533 071

Stiki: 45-letni fant, 168/80, želi 
spoznati resno žensko, staro 
do 45 let, za skupno življenje. 
Samo resne. tel.: 040 145 257

Stiki: 58-letni moški, material-
no preskrbljen, iz Krškega, išče 
žensko za skupno življenje. 
tel.: 041 903 476

Stiki: Kmečki fant, star 45 let 
iz okolice Podčetrtka, želim 
spoznati in k sebi pripeljati pri-
merno dekle ali mamico, staro 
40 let, za resno zvezo. 
tel.: 031 529 428

Stiki: Sem 40-letni fant, s svo-
jo hišo in avtom, ne pijem in 
ne kadim; želim spoznati dekle 
z enim otrokom, ki bi bila pri-
pravljena priti k meni.
tel.: 07 49 57 322

Stiki: Rakec, 173/74/40, neal-
koholik, nekadilec, bi rad spo-
znal žensko za resno zvezo ali 
prijateljstvo. Pošlji SMS. 
tel.: 031 557 602

Pomoč: Sem težko bolna, inva-
lidsko upokojena, zato prosim 
dobre ljudi, da mi podarite ra-
bljeno kuhinjo in oblačila (št. 
40). tel.: 040 455 441

Pomoč: Če ste starejša in osa-
mljena oseba in rabite po-
moč pri vsakdanjih opravilih, 
bi vam rada pomagala urejena 
ženska. tel.: 031 298 897
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Moj dom, zdaj pa pripravljajo 
novega.
Na prireditvi Narečna popevka 
2007 bodo podeljene naslednje 
nagrade: festivalska statua in 
nagrada za najboljšo skladbo 

po izboru poslušalcev, nagrada 
za najboljšo skladbo po izboru 
strokovne žirije in tri nagrade 
za najboljša narečna besedi-
la. »Flosarji« so prepričani, da 
bodo nastopili z dobro skladbo 
in upajo na glasove gledalcev in 
poslušalcev, seveda še posebno 
iz Posavja.   S. Mavsar

KRŠKO - Ljudska univerza 
Krško je edini javni zavod 
v Posavju, ki že desetletja 
uspešno organizira in izva-
ja izobraževanje odraslih v 
Posavju, zlasti pa v Krškem, 
kjer ima sedež v prenovlje-
nih prostorih bivše glasbene 
šole na dalmatinovi 6.  
V šolskem letu 2006/07 je 
LU Krško izvedla program 
osnovne šole za odrasle in 8 
odraslih je uspešno končalo 
9. razred ter opravilo naci-
onalni preizkus znanja. Iz-
vedla je 19 tečajev tujih je-
zikov in vanje vključila kar 
160 udeležencev. Še vedno 
je na prvem mestu učenje 
nemškega jezika, sledi ji an-
gleščina, za pridobitev dr-
žavljanstva je za tujce je 
zanimiva slovenščina, fran-
coščina in ruščina pa posta-
jata zanimivi za nekatera 
podjetja. Računalništva se 
je v 5 tečajih učilo 58 ude-

Odrasli	se	še	izobražujejo

Festival bodo prenašali Radio 
Maribor, Radio Slovenija in te-
levizija Slovenija, izvajalci pa 
bodo skladbe predstavili v živo 
ob spremljali Big Banda RtV 
Slovenija. Med štirinajstimi iz-
branimi izvajalci so med dru-
gim pevka Regina, Vlado Po-
redoš, Malibu, ansambel Ekart 
itd. Večina izvajalcev tudi to-
krat prihaja z območja Štajer-
ske, Posavci pa bomo še pose-
bej pozorno spremljali nastop 
ansambla Brežiški flosarji. ti 
bodo nastopili s skladbo, ki 
nosi naslov to je to, za katero 
je glasbo prispeval znani Boris 
Rošker, aranžma Patrik Gre-
blo, Fani Požek pa je prispeva-
la besedilo z naslovom to je to, 
ki so ga Brežiški flosarji sami 
»prevedli« v govor z območja 
Artič, tako da se njen naslov 
zdaj glasi tu je tu. 

Skupina Brežiški flosarji delu-
je že 6 let, sestavljamo pa jo: 
Vesna Umek (vokal) in Boštjan 
Umek (harmonika, klaviature, 
vokal), oba iz Zgornje Pohan-
ce, Franci Lepšina (vokal) iz 
Šentlenarta, Janko Kršlin (ri-
tem kitara, vokal) iz Piršenbre-
ga in Jernej Pavlič s Pokleka 
pri Blanci. doslej so kar nekaj-
krat že nastopili na festivalih, 
največkrat na Vurberku in Pre-
valjah, kjer so osvojili tudi ne-
kaj nagrad. Leta 2004 je izšel 
njihov prvi album z naslovom 

Brežiški	flosarji	
na	narečni	popevki	2007
BREŽICE – V nedeljo, 2. septembra, bo ob 20. uri v 
veliki dvorani SNG Mariboru potekal v glasbeni fe-
stival Narečna popevka 2007. Tokratna prireditev 
bo še posebej zanimiva tudi za nas v Posavju, saj 
se je med štirinajst izbranih izvajalcev uvrstil tudi 
ansambel Brežiški flosarji.

Predstavitev	
tudi	v	Mestnem	
atriju
Samo dva dni pred enim 
najpomembnejših nastopov 
v njihovi dosedanji karieri 
se bo ansambel Brežiški flo-
sarji v petek, 31. avgusta, 
ob 20. uri predstavil tudi v 
prireditvenem središču Me-
stni atriju v Brežicah. V po-
govoru z voditeljico televi-
zijske oddaje Od torka do 
torka Bojano Kunej bodo 
povedali kaj več o svojem 
delovanju in načrtih, seve-
da pa bodo na krajšem kon-
certu izvedli tudi del svo-
jega bogatega repertoarja. 
Prireditev bo posnela tV 
Krško za ciklus svojih oddaj 
Iz mestnega atrija.

Sodelujte	v	Posavskem	obzorniku!	
Se ne strinjate s katero od v Posavskem obzorniku zapisa-
nih trditev? Imate predlog za izboljšanje dela občinskih orga-
nov ali državnih služb v Posavju? Se ne strinjate s stališči ka-
terega od naših politikov? Imate v vašem okolju probleme, 
za katere menite, da bi jih lahko ali morali reševati bolje 
in hitreje? Posavski obzornik je priložnost za najširšo demo-
kratično razpravo o zelo različnih vprašanjih. Izkoristite jo! 
In še uredniško navodilo: Vaši prispevki naj ne bodo daljši od 
2.500 znakov (izjemoma 3.000), biti morajo podpisani in pri-
ložite jim svoj naslov. Prispevkov, ki vsebujejo osebne žali-
tve, ne bomo objavili.  Uredništvo

Jesenski del programa na 
terasi, ki se nahaja na sti-
čišču zelene Vrbine in sta-
rega mestnega jedra, bosta 
v organizaciji društva štu-
dentov Brežice s projektom 
Norway.SI začela slovenski 
in posavski glasbenik Peter 
Urek in njegov norveški ko-
lega Jo Fougner Skaansar. 
Norway.SI je projekt Pe-
tra Ureka in Jo F. Skaansar-
ja, ki v duetu ali pa širši za-
sedbi izvaja avtorsko glasbo 
skandinavskih in srednjee-
vropskih vplivov. Zvrstno se 
naslanjata na sodobne po-
pularne zvrsti jazza, ki pre-
hajajo od post-bopa, acid 

Jesen	v	Mestnem	atriju

Jutri	gostuje	Norway.Si
BREŽICE - Po enomesečnem poletnem premoru 
bomo v kulturno-informacijskem in sprostitvenem 
središču Mestni atrij Brežice v petek, 24. avgusta, 
nadaljevali s kulturnimi in družabnimi dogodki. 

jazza pa vse do latin ritmov 
in free jazza. Njuna glas-
ba je zmes projektov, ki jih 
izvajata na plesnem odru, 
jazz festivalih na odprtem, 
pa tudi skrajnih klubskih 
nastopih. Igranje v mnogih 
pop skupinah, komornih za-
sedbah in hkrati redno obi-
skovanje koncertov sodobne 
resne glasbe približa vsake-
mu, tudi nezvestemu jazz 
poslušalcu, vse zahtevne 
elemente resne glasbe kot 
popestritev. tokratni kon-
cert bo po januarskem na-
stopu letos zadnji, zato ga 
je še posebno vredno obi-
skati.  MAB

NAPOVEDUJEMO V MAB
Petek, 24.8., ob 21. uri:
NORWAY.SI
Peter Urek in Jo Fougner Skaansar

Petek, 31.8., ob 20. uri:
BREŽIŠKI FLOSARJI

Sobota, 8.9., ob 20. uri:
JAZZ VEČER INDIJSKE 
KLASIKE - Igor Bezget

VSTOPNINE NI.
VABLJENI!

Jo	Fougner	Skaansar	–	kontrabas,	e-bass
Rojen leta 1984 v Oslu na Norveškem. Študira na Jazz oddel-
ku Univerze v trondheimu (2004-2008). Igra tako klasično kot 
tudi jazz, pop, rock in etno glasbo. Nastopa po vsej Norveški 
s t.i. novo generacijo norveških jazz glasbenikov. deluje tudi 
kot skladatelj in vodja zasedb (musical in teater). Nanj so 
vplivali Wayne Shorter, Weather Report, Herbie Hancock, 
Jan Garbarek, Keith Jarrett; med basisti pa Dave Holland, 
Marc Johnson, Miroslav Vitous in Jaco Pastorius.
www.joskaansar.com 

Peter	Urek	–	klavir,	sintetizatorji
Zaključuje študij glasbene pedagogike na Oddelku za glas-
bo v Mariboru. Sprejet je bil na Hanze University of Music 
v gröningenu, ampak se je po opravljenih sprejemnih izpi-
tih odločil za nadaljevalni študij na Sibelius Akatemii v Hel-
sinkih, kjer je nameraval diplomirati iz jazz kompozicije in 
je kasneje s svojimi mentorji nastopal po Finski, s katerimi 
je dopolnjeval plesno-glasbeno stvaritev nizozemske koreo-
grafinje Marjan Raar, Your place in the world. Sodeloval je 
z Orkestrom slovenske vojske, Big Bandom Krško, Aljošem 
Jeričem, Galom Gjurinom, Nikolo Matošičem, Klemenom 
Kotarjem, Tomijem Puričem, Cvetom Kobalom, Joona-
som Karjalainenom, Davidom Lillkvistom, Niklasom Win-
terjem, Tonijem Porthenom in drugimi. trenutno poučuje 
NOg na glasbeni šoli Krško.

ležencev. Zanimiv je tudi te-
čaj za voznika viličarja. 
delovali so tudi trije brez-
plačni študijski krožki. Ro-
kodelsko – šiviljski krožek 
je vodila Ina Čebular, štu-
dijski krožek dekorativni iz-
delki je vodila Andreja No-
vak Gabrič, Slavko Šribar 
pa študijski krožek, ki je 
spoznaval zanimivosti v Kr-
škem in okolici. Šola za star-
še je potekala v obliki brez-
plačnih predavanj za starše 
po vseh osnovnih šolah v ob-
čini Krško. 25 predavanj se 
je udeležilo skupaj 843 star-
šev. V okviru Ljudske univer-
ze Krško pa začasno kot pro-
jekt delujeta še Svetovalno 
središče Posavje in Center 
vseživljenjskega učenja Po-
savje. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani: 
www.cvzu-posavje.si.

Monika Novšak, LU Krško


