
ke, ki nas hkrati ločujejo od 
Dolenjske in Štajerske. Naj 
omenim močno razvitost Po-
savja na področju energeti-

ke, ki je v Dolenjski pokrajini 
ni,“ meni Molan. 
„Če bomo kar nemo posluša-
li te trditve, kako je nesmi-
selno in neracionalno imeti 

dolf Gas z Akrobatik Brea-
kers, Peter Dirnbek ter an-
sambla Majolka in Brežiški 

flosarji). Prihod 
najuspešnejšega 
slovenskega atle-
ta na pravkar kon-
čanem svetovnem 
prvenstvu skupaj s 
trenerjem Vladom 
Kevom je sprožil 
huronsko navduše-
nje množice. Skan-
diranju „Primož, 
Primož“, kar ni bilo 
konca, vidno ganje-
nega Kozmusa pa so 
pozdravili brežiški 
župan Ivan Molan, 
gospodarski mini-

ster Andrej Vizjak, pred-
sednik Atletskega kluba Fit 
Brežice Polde Rovan in pred-
sednik Atletske zveze Slove-
nije Peter Kukovica. Kozmus 
je ob tej priložnosti napove-
dal, da se bo – ob ustrezni fi-
nančni podpori sponzorjev 

Športni navdušenci ne le iz 
Brežic, ampak iz celega Po-
savja, tudi Primoževega ro-

dnega Presladola, so se že 
dobro uro pred napovedanim 
Primoževim prihodom začeli 
zbirati pred občinsko zgrad-
bo, za veliki trenutek pa so 
jih ogrevali številni glasbe-
niki (pihalni godbi iz Loč in 
Kapel, Saša Lendero, Ru-
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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

HoLDiNg SLoveNSKe eLeKtrArNe D.o.o.
(za Skupni podvig)

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

PRIMOŽ KOZMUS,
svetovni podprvak 
v metu kladiva:

Naš pogovor, 
str. 3

Razmišljal že o 
koncu kariere, zdaj 
nad svetovni rekord.

ČETRTO SREČANJE 
POSAVSKIH 
UPOKOJENCEV:

Iz naših krajev, 
str. 5

»Podaljšanje 
življenske dobe 
je eden dosežkov 
sodobne civilizacije«

MLADINSKI CENTER 
KRŠKO NA PREPIHU:

»Vrata MC Krško so 
vedno odprta vsem«

Iz naših krajev, 
str. 4

ŽIVETI V POSAVJU

str. 11 - 14

Sava, kakršne več 
ne bo ...

Veličasten	sprejem	
srebrnega	Kozmusa
BREŽICE – Večtisočglava množica je prejšnjo sredo zvečer evforično pričaka-
la Primoža Kozmusa, ki je dva dni pred tem na svetovnem prvenstvu v atleti-
ki v Osaki na Japonskem osvojil srebrno medaljo v metu kladiva. 

– lotil rušenja preko 20 let 
starega svetovnega rekorda v 
metu kladiva (86,74 m).
Na Japonskem je Kozmus z 
metom 82,12 m, ki ga je do-
segel v tretji seriji, dolgo vo-
dil, nato pa ga je šele v za-
dnji seriji z izjemnim metom 
83,63 m prehitel branilec na-
slova svetovnega prvaka Be-
lorus Ivan Tihon. Član bre-
žiškega Fita je tekmovanje 
končal z izidom 82,29 m, 
kar je le centimeter manj od 
njegovega letos dosežene-
ga državnega rekorda. Bron 
je osvojil Slovak Libor Char-
freitag, kar sedem atletov 
pa je kladivo vrglo preko 80 
metrov. Primož Kozmus se je 
ljubiteljem atletike predsta-
vil tudi včeraj popoldne na 
že 22. mednarodnem atlet-
skem mitingu v Brežicah. 
Pogovor s Primožem Kozmu-
som in fotoreportažo s spre-
jema objavljamo na 3. stra-
ni. P. Pavlovič 

V	sevniško	občino	
100	milijonov	evrov
SEVNICA – Na sevniškem gradu se je 29. avgusta preko 70 predstavnikov go-
spodarstva, politike in lokalnih skupnosti udeležilo slavnostnega podpisa 
dveh pogodb v skupni vrednosti preko 20 milijonov evrov, obe pa se nana-
šata na izgradnjo druge izmed petih novih hidroelektrarn na spodnjem toku 
reke Save - HE Blanca. 

Da je predlaganih 14 pokra-
jin za Slovenijo preveč in da 
bi bilo primerneje, če bi jih 
bilo manj, menijo tako v ko-
alicijski Novi Sloveniji kot v 
opozicijskih strankah. Župan 
Ivan Molan takšnim razmi-
šljanjem nasprotuje, saj je 
bilo doslej veliko narejene-
ga za to, da bi Posavje dobi-
lo status pokrajine, pri tem 
pa je po Molanovem mnenju 
veliko vlogo odigral leta 1997 
ustanovljen Svet posavskih 
občin, kasneje preimeno-
van v Svet pokrajine Posavje 
v ustanavljanju. Ker Posavje 
premore tudi številne druge 
inštitucije regijskega znača-
ja, je povezovanje posavskih 
občin z Dolenjsko za Molana 
nedopustno. „Prepričan sem, 
da Posavci potrebujemo svo-
jo regijo, saj vse posavske 
občine povezujejo specifi-

Uprimo	se	ukinitvi	
pokrajine	Posavje!
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan se je od-
zval na pobudo nekaterih poslancev in političnih 
strank, ki želijo število pokrajin iz dogovorjenih 
14 zmanjšati osem ali celo na šest. Ker to pomeni, 
da Posavje ne bi bilo ena izmed slovenskih pokra-
jin, Molan tem pobudam ostro nasprotuje.

Ivan	Molan,	župan	občine	Brežice:

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

d.o.o.

Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec,

GSM: 041 405 561

Trgovina 
za zaključna gradbena dela

montaža gips plošč

www.segrad.si

Začelo se je novo šolsko leto, s tem pa se je otroški 
vrvež za deset mesecev spet vrnil na ulice ob šolah, 
šolska dvorišča in pred športne objekte. Na fotografiji 
utrip prvega šolskega dne v OŠ Brežice.

Šolska	vrata	zopet	odprta

Ivan Molan

Danilo Senič, Ana Gračner in Bogdan Barbič med podpisom



Posavski obzornik - leto Xi, številka 18, četrtek, 6. 9. 20072 AKTUALNO

KrŠKo – Krški svetniki bodo na današnji, 13. seji med dru-
gim prisluhnili poročilu o delu rudnika Senovo v zapiranju, 
poročilu o izvršitvi proračuna občine Krško v obdobju od 
januarja do junija 2007, razpravljali o predlogu sklepa o 
prerazporeditvi proračunskih sredstev, o predlogu sklepa o 
sprejemu Programa dela Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Krško za letošnje leto, o predlogu 
sklepa o določitvi dvorane večnamenskega gasilskega in kra-
jevnega doma gora za javno kulturno infrastrukturo ter o 
predlogu sklepa o izdaji soglasja k povišanju cen za dejav-
nost ravnanja z odpadki.

Krški	svetniki	o	Rudniku	
Senovo	in	o	proračunu

LJUBLJANA, LeSKoveC Pri KrŠKeM - vlada rS je 23. avgusta za-
vrnila zahtevo Andreja Škrabca iz Leskovca pri Krškem za dostop 
do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na naročilo zau-
pne narave za postavitev zaščitne ograje okoli letališča Cerklje 
ob Krki. Škrabec je od Ministrstva za obrambo zahteval vpogled v 
dokumentacijo naročila zaupne narave, ki se nanaša na zaščitno 
ograjo okrog letališča. Ker se je skliceval na prevladujoč javni in-
teres za razkritje želenih informacij, je Ministrstvo za obrambo v 
skladu z zakonom zahtevo odstopilo v odločanje vladi. Zadevo je 
predhodno obravnavala tudi komisija za presojanje upravičenosti 
prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki 
so določeni kot tajni. vlada mu je zavrnila dostop do zakonito va-
rovanih informacij, ker naj bi to povzročilo bistveni negativni po-
seg v varnostni sistem letališča Cerklje ob Krki.

Postopek	za	brežiško	Vrbino	
se	nadaljuje
LJUBLJANA, BreŽiCe - vlada rS se 23. avgusta seznanila 
s predprimerjalno študijo za izbor dopolnilne lokacije za 
odlagališče NSrAo, v kateri je bila presojana in vrednote-
na potencialna lokacija vrbina v vaški skupnosti gornji Le-
nart v občini Brežice. vlada je odločila, da se postopek pri-
prave državnega prostorskega načrta za omenjeno lokacijo 
nadaljuje. občina Brežice je namreč februarja letos spre-
jela sklep, s katerim je po umiku lokacije rudnik globoko 
ponovno potrdila sodelovanje v nadaljevanju postopka za 
umestitev odlagališča NSrAo v prostor in predlagala novo 
lokacijo – vrbino v KS Šentlenart.  

Vlada	zavrnila	zahtevo	Škrabca

KrŠKo – Zveza ekoloških gibanj Slovenije v sodelovanju z 
Združenjem Javno partnerstvo za državni lokacijski načrt 
Cerklje ob Krki v petek, 14. septembra, ob 18. uri organizi-
ra koordinacijski sestanek na temo „Priprava DLN za letali-
šče Cerklje ob Krki, podaja temeljnih izhodišč in strokovnih 
podlag ter izvrševanje aarhuške konvencije v praksi“. 

Sestanek	o	letališču

PoSAvJe - Po večletni tradiciji v prvih šolskih dneh na obmo-
čju Posavja poteka dvotedenska akcija Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Preventivni dnevi v septembru. v 
občinah Krško in Kostanjevica na Krki uniformirani člani Zdru-
ženja šoferjev in mehanikov Krško, prostovoljni gasilci iz več 
gasilskih društev in policisti v času od 7. do 8. ure ter 12. in 
13. ure dežurajo na nevarnih odsekih v okolici vseh osnovnih 
šol in vrtcev, izvajajo poostren nadzor na nevarnih križiščih in 
vseh prehodih za pešce, ki se nahajajo na šolskih poteh. Poleg 
tega so vse šole oskrbeli z materialom in pripomočki, denimo 
kresničkami, za večjo varnost učencev. v bližini šol in na šol-
skih poteh so postavili opozorilne znake „otroci na cesti – šol-
ska pot“. Prostovoljci pazijo na šolarje tudi drugod v Posavju. 
v tem času vse udeležence v prometu, posebej voznike, po-
zivajo k previdnosti in upoštevanju opozoril številnih prosto-
voljcev, ki šolarjem pomagajo na poti v šolo.

Preventivni	dnevi	
v	septembru

SevNiCA - Sevniški župan in 
državni poslanec Kristijan 
Janc je v uvodnem nagovo-
ru izrazil zadovoljstvo, da je 
po dolgotrajnih pogajanjih 
z državo prišlo do urejanja 
infrastrukture ob He Blan-
ca, saj se bodo tako izbolj-
šale razvojne možnosti obči-
ne. Dejal je, da bo do konca 
njegovega mandata država 
v sevniški občini investirala 
100 milijonov evrov. Pri tem 
je pogledal prisotna bre-
žiškega in krškega župana 
in namignil, da upa, da ni-
sta zaradi tega preveč lju-
bosumna. Potolažil ju je, da 
bosta imela pri velikih pro-
jektih, mislil je seveda pred-
vsem elektrarne na Savi in 
spremljajoče objekte, manj 
težav, kot jih je bilo v Sev-
nici, kjer so v tem pogledu 
orali ledino.

Pogodbo za izgradnjo mo-
stu čez jezovno zgradbo He 
Blanca v vrednosti 1,2 milijo-
na evrov sta podpisala direk-
tor Skupnega podviga pri HSe 
Bogdan Barbič kot naročnik 
in generalni direktor družbe 
Primorje, d.d., iz Ajdovšči-

SevNiCA – v okviru predtaborskih omizij pred 16. taborom SLS, 
ki bo v nedeljo v Postojni, je včeraj zvečer na sevniškem gradu 
potekalo omizje z naslovom „Bo 3. razvojna os instrument re-
gionalnega povezovanja?“ Na naslovno vprašanje so poskušali 
odgovoriti tudi predsednik SLS in minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik, minister za lokalno samoupravo in regional-
no politiko dr. Ivan Žagar, direktor Direkcije rS za ceste Vili 
Žavrlan ter sevniški župan in poslanec v DZ Kristijan Janc.

BreŽiCe – Na predlog o zmanjšanju števila pokrajin so se od-
zvali tudi v brežiški SDS. Poudarjajo, da se z vladnim pre-
dlogom 14 pokrajin, med njimi je tudi Posavje, strinja veči-
na slovenskih občin. „v primeru izbrisa Posavja iz seznama 
pokrajin bi posledično iz prostora izginile inštitucije držav-
ne uprave in druge inštitucije (bolnišnica…) in bi tako po-
stali nepomembno obrobje večje pokrajine,“ menijo v SDS 
Brežice, „zato svetniška skupina SDS Brežice najodločneje 
zavrača vse predloge, ki Posavju jemljejo status pokrajine. 
istočasno pozivamo vse poslance te pokrajine v DZ in vse ob-
činske odbore političnih strank, zastopanih v Posavju, da se 
za to še enkrat enotno in glasno zavzamemo“. 

Pred	taborom	o	tretji	osi

Za	SDS	Brežice	je	predlog	
pokrajin	brez	Posavja	
nesprejemljiv

14 pokrajin, se bo v javno-
sti ustvarilo mnenje, da se s 
tem tudi na regionalnem ni-

voju strinjamo, kar pa seve-
da ni res. Zato pozivam župa-
ne, poslance in predstavnike 
političnih strank v Posavju, 
da se uprejo kakršnim koli 
pobudam za ukinitev pokra-

nadaljevanje s prve strani

ne mag. Dušan Črnigoj kot 
izvajalec del. Direktor Bar-
bič je dejal, da so današnje 

hidroelektrarne zelo kom-
pleksen projekt, ki prese-
ga zgolj energetske okvire, 
saj gre za hkratno reševanje 
problematike različnih po-
dročjih, kot so urejanje pro-
stora, promet, kmetijstvo, 
turizem in druga. temu so 
in bodo tudi v bodoče name-
njena prizadevanja HSe Sku-
pnega podviga v sodelovanju 
z udeleženimi ministrstvi in 
lokalnimi skupnostmi.

Pogodbo za izvedbo gradbe-
nih del za akumulacijski ba-
zen na He Blanca v vredno-

sti 19 milijonov evrov pa sta 
poleg Bogdana Barbiča pod-
pisala direktorica Javnega 
podjetja infra, d.o.o., Ana 
Gračner ter direktor druž-
be Nivo, d.d., iz Celja Da-
nilo Senič za konzorcij izva-
jalcev, ki ga tvori tudi CgP, 
cestno in gradbeno podje-
tje, d.d., iz Novega mesta. 
ob pomenu verige He na 
spodnji Savi za občino Sevni-
ca, Posavje in državo je go-

voril tudi minister za okolje 
in prostor Janez Podobnik, 
ki je poudaril pravilnost od-
ločitve države, da podpre 
hkratno izgradnjo energet-
skega in infrastrukturnega 
dela investicije.

Površina akumulacijske-
ga bazena bo znašala 130 
ha s prostornino 9,95 mili-
jonov m3. Zavzemal bo del 
savske struge med pregra-
do He Blanca in pregrado 
He Boštanj v dolžini oko-
li 9 km, skupna dolžina za-
ščitnih nasipov pa bo 3.147 
m.  Most čez Savo preko je-
zovne zgradbe He Blanca bo 
namenjen za povezavo ce-
ste impoljca - Brestanica na 
desnem bregu ter lokalne 
ceste na levem bregu reke 
Save, kot tudi premostitev 
110 kv kabla za potrebe He 
Blanca. Dolžina mostu, ki ga 
bodo najprej uporabili za 
potrebe gradnje elektrar-
ne, znaša 169 m, širina pa 
9,22 m, za javni promet pa 
ga bodo odprli šele po zago-
nu He Blanca. 

S. Mavsar 

nadaljevanje s prve strani

V	sevniško	občino	100	milijonov	evrovjine Posavje,“ je odločen 
Molan, ki bo kot predsedujo-
či v kratkem sklical sejo Sve-

ta pokrajine Posavje v usta-
navljanju, v okviru katerega 
naj bi oblikovali skupen po-
savski odziv na sporne pobu-
de.

P. Pavlovič

In	kaj	o	predlogih,	ki	z	zemljevida	pokrajin	v	
Sloveniji	brišejo	Posavje,	menijo	ostali	trije	
posavski	župani?	

Kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek se še naprej zavze-
ma za prvotni predlog 14 pokrajin, kar se mu zdi realna delitev 
Slovenije, in zatrjuje, da bo zagovarjal Posavsko pokrajino. Po-
bude za zmanjšanje števila pokrajin ocenjuje kot „strankarsko 
kupčkanje“, kljub temu pa opozarja na nejasnosti glede pri-
stojnosti pokrajin in na stroške, če bi bilo pokrajin preveč. 

„to, kar počne koalicijski partner po dveh letih usklajevanj, 
je nekorektno in nedopustno,“ meni sevniški župan Kristijan 
Janc, „to ne pride v poštev ne za Posavje ne za Koroško“. Janc 
dodaja, da bi bilo morda bolje, če bi bilo pokrajin manj, ven-
dar je to edina realna številka in zato projekt ne sme – in ne bo, 
je prepričan Janc - pasti v vodo.

„Ali Posavje bo bodoča pokrajina ali ne, za nas že nekaj  časa 
ni več vprašanje,“ pa pravi krški župan Franc Bogovič, ki pri-
trjuje ministru Žagarju, da je le predlog 14 pokrajin politič-
na realnost, zato vsako manjšanje tega števila pomeni odstop 
od  projekta ustanovitve pokrajin v Sloveniji. „Bistvenega po-
mena v tem trenutku je, da odgovorno določimo pristojnosti in 
vire financiranja ter sprejmemo zakonodajo za ustanovitev po-
krajin, da jih lahko vlada ustanovi še v tem mandatu,“ še do-
daja Bogovič.  

KrŠKo – Posavsko društvo seniorjev – menedžerjev in strokovnja-
kov organizira jutri, 7. septembra, ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško predavanje strokovnjaka za mednarodna vprašanja in pred-
sedniškega kandidata Danila Türka z naslovom „Slovenija v evro-
pi in svetu“. Predavanje je namenjeno širši strokovni javnosti, iz-
koristiti pa ga bo mogoče tudi za vprašanja uglednemu gostu.

Danilo	Türk	med	seniorji

Minister Janez Podobnik s sodelavci med obiskom v 
podjetju Infra
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Veliko samozavest si letos 
pokazal tudi z odpovedjo 
sodelovanja na državnem 
prvenstvu v Novi Gorici, ko 
so met kladiva prestavili 
na rezervni štadion v Lju-
bljano. Kaj se je spremeni-
lo, da si zdaj to upaš?
Zdaj sem zagotovo paradni 
konj slovenske atletike in 
zato imam malo boljši po-
ložaj, kot v minulih letih. 
tudi Atletska zveza me po-
trebuje, ne le jaz njih. Če 
lahko kdaj kaj izborim za 
kladivaše, ki smo bili ve-
dno na stranskem tiru, je to 
zdaj. Nekateri so rekli, da 
sem preostro reagiral, ven-
dar mislim, da sem naredil 
prav.    

Kako pomembna je bila psi-
hološka priprava na prven-
stvo? Pred njim si samoza-
vestno napovedal medaljo 
in neuresničitev te napo-
vedi bi bila verjetno pre-
cejšnje razočaranje...
Letos smo že na začetku se-
zone rekli, da gremo na me-
daljo. treniral sem brez 
težav s poškodbami, pri psi-
hični pripravljenosti pa mi 
je veliko pomagal Marjan 
ogorevc, s katerim sodelu-
jem že nekaj let. on je po-
memben člen v tem uspe-
hu. 

Mogoče je bilo v medijih v 
teh dneh celo premalo po-
udarka na tem, kako izje-
men povratek ti je uspel po 
poškodbi hrbta. Neko jutro 
menda celo nisi mogel ho-
diti. Si  takrat upal pomi-
sliti na medaljo na svetov-
nem prvenstvu?
takrat sem samo upal, da bo 
vse v redu. razmišljal sem 
tudi že o koncu kariere, saj 
dolgo niso našli vzroka za 
mojo poškodbo in sem sezo-
no 2005 povsem izpustil. iz-
kazalo se je, da gre za eno 
malenkost, ki  jo je rešil po-
seg konec januarja lani in 
teden dni kasneje sem že 
normalno treniral. 

V teh dneh in v tem letu 
si športni junak Slovenije. 
Kaj to pomeni za nadalje-
vanje tvoje kariere, je to 
olajšanje ali novo breme?
to je priznanje za nazaj, pa 
tudi spodbuda za naprej. Če 
se od tebe veliko pričakuje, 
je to dobro, saj to pomeni, 
da si dober. Upam, da bom 
drugo leto tako dober, da 
bodo  vsi pričakovali zlato 
medaljo na olimpijadi. Se-
veda pa je vse je odvisno od 
tega, kako bo potekala se-
zona in v kakšni formi bom. 

Peter Pavlovič

privoščiti, da dva dni iščem 
pravega človeka, ampak ga 
rabim takoj ob sebi, da ta-
koj rešimo težavo. Upam, 
da bodo sponzorji odreagi-
rali in da bodo v tem videli 
tudi svoj interes.

Nekaj premikov na tem po-
dročju je bilo vendarle vi-
deti...
Seveda, vendar so to trenut-
ki, ko hočejo biti vsi zraven. 
Čez nekaj dni bo že povsem 
drugače.

Brežiški atleti ob sicer le-
pem štadionu pogreša-
te ustrezne spremljevalne 
objekte.
Zagotovo nam manjka ena 
dvorana. Problem je, ker se 
ne zgradi takšna dvorana, v 
kateri bi se lahko postavila 
atletska steza. Če se že gra-
di, naj se zgradi dvorana, 
ki bo primerna tudi za atle-
te. to je sicer malo večji fi-
nančni zalogaj, a bi ga lah-
ko zmogli. 

NAŠ POGOVOR

Kako se počutiš po tako iz-
jemnem uspehu in tako ev-
foričnih sprejemih – na Br-
niku in v Brežicah?
ti sprejemi so najlepši del 
zgodbe, saj šele takrat vi-
diš, koliko ljudi te spodbu-
ja. Moram reči, da sem bil 
prijetno presenečen, koliko 
ljudi se je zbralo v Brežicah 
in na Brniku. Bila je res pra-
va „fešta“.

Kaj ti osebno pomeni ta 
medalja?
Pomeni mi ogromno, saj sem 
za ta uspeh delal skoraj pol 
življenja. to so moje sanje 
in zdaj sem jih delno uresni-
čil. to je to, za kar se trudi 
športnik.

Po tekmovanju je bilo v tvo-
jih izjavah čutiti nekaj gren-
kobe, ker te je Belorus Ti-
hon prehitel v zadnji seriji. 
Verjetno zdaj tega ni več.
res je, ko že misliš, da imaš 
zlato v žepu, potem te pa 
nekdo prehiti, ti ni vsee-
no. vendar je zame to sre-
bro vredno ravno toliko kot 
zlato, zato sem vseeno za-
dovoljen.

V čem je Ivan Tihon v tem 
trenutku boljši?
Njegova fizična pripravlje-
nost je na dosti višjem nivo-
ju. to je predvsem specialna 
moč, ki se dobi s posebnimi 
vajami, ki jih izvajamo me-
talci kladiva. Dober je tudi 
v tehniki, vendar mu v teh-
niki lahko konkuriram. raz-
lika je predvsem v moči, on 
je zelo „kompakten“ in mo-
čan v trupu.  

Kako se metalci kladiva, ki 
se redno srečujete na veli-
kih tekmovanjih, razumete 
med sabo, je kdo nedosto-
pen? Se med sabo pogovar-
jate tudi kaj o dopingu?
Mislim, da so kar vsi dovolj 
dostopni. tihon sicer ne go-
vori angleško, zato je komu-
nikacija z njim malo težja. Z 
ostalimi pa se kar dobro ra-
zumem, skupaj gremo tudi 
na kakšno pijačo. Doping pa 
je precej nezaželena tema, 
ker je tudi med temi fan-
ti nekaj dopingiranih in se 
dokaj neradi pogovarjajo o 
tem.

Na sprejemu v Brežicah sta 
s trenerjem Vladom Kevom 
napovedala naskok na sve-
tovni rekord, do katerega 
ti manjka še približno 4,5 
metra. Kako sta si s trener-
jem zamislila ta projekt?
S tem smo šli v javnost, ker 
mislim, da je pravi čas za 
to. Upam, da nam bo uspe-
lo zbrati dovolj denarja, da 
bom lahko sestavil ekipo, 
ki bo ves čas z mano. ra-
bil bi tri ljudi: trenerja vla-

Pogovor	s	Primožem	Kozmusom,	svetovnim	podprvakom	v	metu	kladiva

Razmišljal	že	o	koncu	kariere,	
zdaj	nad	svetovni	rekord
Primož Kozmus, dobitnik srebrne medalje v metu kladiva na pravkar končanem svetovnem prvenstvu v atle-
tiki na Japonskem, novinarjev in ljudskih množic, ki s(m)o ga z napetostjo spremljali ob njegovem nasto-
pu v Osaki in evforično ob vrnitvi v domovino, ni navdušil le z izjemnim uspehom, kakršnih je malo v naši 
športni zgodovini, ampak tudi s svojim značajem preprostega in neposrednega fanta, ki ve, kaj hoče, in kaj 
mora storiti, da bo to dosegel. Njegova zgodba se piše kot sanje: iz majhne vasi Presladol pri Brestanici je 
prišel v Atletski klub Fit Brežice, kjer se je najprej poizkusil v skoku v višino, nato pa odkril – atletsko kladi-
vo. Ko ga je „dobil v roke“ nekdanji metalec kladiva Vlado Kevo, ju nič več ni moglo zaustaviti na poti pro-
ti svetovnemu vrhu. Toda Primož še zdaleč ni rekel zadnje besede, saj je nov izziv našel nikjer drugje kot v 
rušenju preko 20 let starega svetovnega rekorda v metu kladiva. Čas za najin pogovor si je kljub številnim 
obveznostim in le trem uram spanja po zasluženem slavju vzel že naslednji dan po vrnitvi domov. 

da Keva, „guruja“ Marja-
na ogorevca ter maserja in 
strokovnjaka za prehrano 
Severina Lipovška. Če bi te 
tri ljudi imel ves čas ob sebi, 
si upam reči, da gremo na 
svetovni rekord, projekt pa 

bi trajal tri do pet let. ven-
dar je vse to povezano s fi-
nancami.

Na sprejemu v Brežicah si 
malce pokritiziral potenci-
alne sponzorje in jih spod-
budil z besedami, da „dr-
zen projekt rabi drzno 
podporo“. Si doslej to po-
grešal?
Sigurno. Ljudje se ne zave-
dajo, koliko ne le truda, am-
pak tudi finančnih sredstev 
je potrebnih za tak uspeh. v 
ta projekt ne bom šel, če ne 
bom imel zbranega denarja. 
vem, kaj sem moral do se-
daj narediti za tak rezultat 
in po tej poti ne morem priti 
do svetovnega rekorda. Mo-
ramo narediti nekaj več. Ko 
gre kaj narobe, si ne morem 

Primož Kozmus bo 30. septembra dopolnil 28 let. visok je 
188 centimetrov in tehta 106 kilogramov. Z metom kladi-
va se ukvarja že 13 let, v atletiko pa ga pravzaprav zvabi-
la sestra Simona, ki je prav tako trenirala met kladiva in 
bila dolgo tudi slovenska rekorderka. Po nastopih na olim-
pijadi v Sidneyu leta 2000, kjer je bil 38., 5. mestu na sre-
dozemskih igrah leta 2001 in 25. mestu na evropskem pr-
venstvu v Münchnu leta 2002 je svetovno atletsko javnost 
prvič resneje opozoril nase na svetovnem prvenstvu v Pari-
zu leta 2003, ko je presenetljivo osvojil 5. mesto. Na olim-
pijadi v Atenah 2004 je bil ponovno odličen 6., nato pa za-
radi poškodbe hrbta izpustil sezono 2005. Povratek mu je 
uspel že s 7. mestom na lanskem evropskem prvenstvu v 
göteborgu, letos pa je serijo odličnih uvrstitev in rezulta-
tov, med njimi tudi nov osebni in državni rekord 82,30 m, 
kronal s srebrom na svetovnem prvenstvu v osaki. to je naj-
boljša uvrstitev katerega koli slovenskega atleta v zgodovi-
ni svetovnih prvenstev.

Kozmusa so domači navijači pričakali že na letališču 
Jožeta Pučnika.

Primoža Kozmusa in Vlada Keva sta na balkonu občinske 
zgradbe pozdravila in jima čestitala minister za 
gospodarstvo Andrej Vizjak in brežiški župan Ivan Molan.

Številne udeležence sprejema so pred Kozmusovim 
prihodom ogrevali tudi pihalci iz Loč.

Primožu so čestitali in ga s sponzorskimi sredstvi podprli 
predstavniki GEN energije (na fotografiji mu čestita 
direkto Martin Novšak), Term Čatež in Vina Brežice.

Zvezdi večera: Vlado Kevo in Primož Kozmus.

Novinarsko konferenco, ki je sledila sprejemu, je 
suvereno vodil predsednik AK Fit Brežice Polde Rovan.

nadaljevanje s prve strani

Veličasten	sprejem	srebrnega	Kozmusa
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"Vrata	MC	Krško	
so	vedno	odprta	
vsem"		

Da so vrata MC Krško vedno 
odprta vsem, je odgovoril 
predsednik Sveta zavoda MC 
Krško Silvo Krošelj na vpra-
šanje Posavskega obzornika 
o tem, zakaj takšna obširna 
predstavitev (na predstavi-

tev so bili povabljeni poleg 
medijev tudi predsedniki KS 
ter občinski svetniki, op.p.) 
ravno sedaj in ne kdaj prej? 
Predstavitve so se udeleži-
li vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti občine Krško  
Jadranka Gabrič ter samo 
dva občinska svetnika. tako 
župan kot predstavniki MC-
ja so bili nad udeležbo razo-
čarani, polovico klubskega 
prostora, kjer je potekala 
predstavitev, pa so napolni-
li predvsem člani in vodstvo 
Kluba posavskih študentov. 
Ali bo občinski svet sedaj 
sploh dovolj kompetenten 
za odločanje o imenova-
nju direktorja in sprejema-
nje proračuna MC-ja, je bilo 
še edino, drugo vprašanje iz 
občinstva. Predsednik sve-
ta zavoda Silvo Krošelj, si-
cer tudi predsednik sveta KS 
raka, je zatrdil, da svetniki 
dela v MC-ju ne poznajo. 

v izjavi za javnost, ki je pri-
šla v naše uredništvo dan ka-
sneje, beremo naslednje: "A 
glej in se čudi, javne pred-
stavitve sta se poleg g. žu-
pana in ga. podžupanje ude-
ležila zgolj dva predstavnika 
občinskega sveta. Seveda 
ne gre pozabiti tudi pred-
stavnice oddelka za druž-
bene dejavnosti in mla-
dih prostovoljcev centra, ki 
so predstavljali večino. Kot 
kaže, bodo resnico še vedno 
krojile govorice."

Gostilniški	in	
ulični	trači	ali	
politična	kuhinja

v začetku izjave za javnost so 
zapisali: "Dogajanje okoli Mla-
dinskega centra Krško je bilo v 
preteklih tednih precej burno. 
veliko se je o centru in njego-
vem delu govorilo, še več pisa-
lo, vsi so vedeli vse, marsikdo 
še več kot zaposleni. A vse to 
zgolj na podlagi gostilniških in 
uličnih tračev, saj večine kriti-
kov v Mladinskem centru Krško 
sploh še ni bilo, kaj šele, da 
bi sodelovali pri konkretnem 
mladinskem delu centra." 

Potem ko je predsednik komi-
sije za volitve in imenovanja 

Kolumna

Krila.
Medijski ustvarjalci smatramo 
poletje, gre pretežno za meseca julij 
in avgust, za čas kislih kumaric. 
Kar pomeni, da poročevalci 
nimamo kdo ve o čem poročati. 
Ker ni dogodkov in ni novinarskih 
konferenc. Sama sicer mislim, da 
je tudi v tako imenovanih kislih 
kumaricah moč kaj najti, zlasti tam, kjer v ostalih desetih 
mesecih težko zaideš. Med zgodbe zanimivih ljudi in 
krajev, na primer. Pa še bi se dalo vrtati, če se ne bi  raje 
prepustili topli poletni sferi, ko je dvigovanje osebnih kril 
popolnoma nadležno početje. 

Letošnje kisle kumarice pa so imele to poletje nenavadno 
široko razprta krila. Zgodnje snubljenje predsedniških 
kandidatov po kotih in zakotjih domovine, od Bleda, 
Bizeljskega do Mokric, dogovarjanje slovenskega in 
hrvaškega vodstva o državnih mejah in ministrska 
reševanja nerešenih vprašanj, od sonca pokurjena in od 
toče pobita vsa mogoča rast in v zadnjih urah avgusta 
še od hudega dela »zaradi osebnih razlogov« povsem 
onemogla krila ministrov Bručana, Zupana in Božiča, s 
šefom obveščevalne službe Šinkovcem vred. Se pravi, jim 
je krila čisto pristrigel premier Janša.

A domovini Sloveniji prav odlično dvigajo krila športniki, 
iz Osake Škofjeločana Brigita Langerholc s petim 
mestom v teku na 800 metrov in Matic Osovnikar, ki je 
bil sedmi v šprintu na 100 metrov, zlata veslača Čop in 
Špik v Münchnu. In seveda, malodane v vzporednih 
avgustovskih športno političnih urah je vesoljni Sloveniji 
na svetovnem atletskem prvenstvu v Osaki na Japonskem 
z osvojenim srebrom v metu kladiva ponosno dvignil krila 
Primož Kozmus. Pa na veličastnem sprejemu v posavskih 
Brežicah, masi okoli sebe in novinarjem slovenskih 
medijev, ki so se trli okoli njega od Brnika do tu. 

Pred štirimi leti, ko se je v Parizu zavihtel na peto 
mesto in smo ga v domačem kraju tudi sprejeli s silnim 
navdušenjem, sem v mariborskem tedniku »7 dni« o njem 
objavila reportažo. Takrat (sedaj pa je tako v slehernem 
mediju) mi je povedal, da mu je navdušenje za šport 
vsadila učiteljica telesne vzgoje Nada Resnik iz Krškega. 
Da se je posvetil atletiki, ima največ zaslug sestra Simona, 
ki je kot gimnazijka skakala v višino in metala kladivo, 
za prvo disciplino je bil njen trener prof. Leopold Rovan, 
za drugo Vlado Kevo. Takrat, pred trinajstimi leti, je bil ob 
spremljanju sestre močno razdvojen, morda tudi izgubljen, 
mi je povedal. Ko pa sta ga dobila v roke trener Vlado 
Kevo in bioenergetik ter fizioterapevt Marjan Ogorevc, je 
šlo hitro navzgor. Ko sem tedaj zvedavosti dodajala veter 
v krila, sem dobila komentar: »Lahko mu je, kajti Primož 
Kozmus je po astroloških študijah - tudi njegovo ime in 
priimek merita v to smer – prvi mož vesolja.« A njegovi 
prvi karakterni lastnosti sta samodisciplina, vztrajnost 
in trdo delo. Pa mi je pred štirimi leti še dejal: »Mislim, 
da mladega človeka najlažje k čemu pritegne ali mu kaj 
priskuti kdo od odraslih.«

Danes zjutraj so to šolsko leto četrtič zazvonili šolski 
zvonci. Brežiški prvošolčki so prve informacije prejeli lepo 
zvite in spete v kartončku, na katerega je bila pritrjena 
čebelica z razprtimi krili. Lepa, simbolična gesta, ki 
veliko pove. Da bi - bodo -  razprta krila dosegla svoj 
namen, bodo prepredene vezi pedagogov, staršev in otrok 
morale vpreči nepotvorjeno soživljenje in medsebojno 
spoštovanje. S poštenimi pogovori si skupno pomagati 
in iskati rešitve. In mladini povedati, da ni toliko 
pomembno, kolikokrat se bodo krila onemoglo povesila, 
pač pa, kolikokrat jih bodo zmogli dvigniti. 

A si še po letih premlevanja o krilih in letenju ne znam 
razložiti, zakaj tolikokrat v življenju padeta ti povezavi 
polomljeni na betonska tla. Ko so puščice v krila 
izstreljena – tudi otrokom - za domačimi zidovi, v delovnih 
okoljih, kjer so ljudje nič drugega kot kratkohlačniki iz 
vrtca, ko ti, misleč, da je nekaj prijateljstvo ali vsaj lepo 
znanstvo, to zvozlja krila  v gordijski vozel…
Da, da, le objeti lahko letimo…

Piše: 
Natja Jenko Sunčič Eden	najmočnejših	

mladinskih	
centrov	v	Sloveniji

Predstavitev, ki je bila pri-
pravljena pregledno in je 
vključila poleg splošne pred-
stavitve podatkov, dejstev in 
rezultatov MC Krško tudi vo-
den ogled centra, je poteka-
la približno uro in pol. Poleg 
prostorov v Domu Milke Ke-
rin v izmeri 520 m2 svojo de-
javnost in poslanstvo uresni-
čujejo tudi v Bivaku Senovo, 
prostorih mladinske točke 
veliki Kamen ter v Mladin-
ski točki raka. redno zapo-
slenih je v letošnjem letu 
osem oseb, honorarnih sode-
lavcev naj bi bilo med 15 in 
20, veliko pa naj bi bilo tudi 
prostovoljcev. Mirjana Kli-
nec, diplomirana sociologi-
nja kulture ter eiKA, je izpo-
stavila, da je MC Krško eden 
najmočnejših mladinskih 
centrov v Sloveniji, nasploh 
pa vedno znova slišimo, da 
je tudi eden najuspešnejših 
v naši deželi, ki je sicer pre-
predena z okoli 50 tovrstni-
mi centri. 

Seveda se ob tem vprašamo, 
kaj so kriteriji moči oziroma 
uspeha mladinskega centra? 
Če so to pridobljena sredstva 
ter točke na najrazličnejših 
razpisih, je MC Krško goto-
vo upravičen do takega poi-
menovanja. tako je npr. kot 
edini v Posavju pridobil sred-
stva v okviru eSrr za javno 
infrastrukturo (v predstavitvi 
so navedli podatek cca. 42,3 
milijonov tolarjev), pridobi-
li so tudi status Multimedij-
ski center Posavja, nagrado 
za najboljši preventivni pro-
gram Nam se rola brez drog 
in alkohola, kot edini mla-
dinski center vzpostavili in-
formacijsko točko europe Di-
rect in še bi lahko naštevali. 
Pa vendar bi uspešnost MC-ja 
še najbolj upravičeno oceni-
li njegovi vsakdanji uporab-
niki. Kakšno vlogo ima to-
rej Mladinski center Krško v 
življenju domačega mlado-
stnika in ali ga uspe pritegni-
ti z ulice, bi najlaže povedali 
mladi sami, a do takih podat-
kov, ki bi bili dovolj objek-
tivni, je kot v vsaki družbeni 
dejavnosti težko priti.

Mladinski	center	na	prepihu
KRŠKO - V četrtek, 30. avgusta, je v prostorih Mladinskega centra Krško potekala predstavitev delova-
nja javnega zavoda Mladinski center Krško. Za takšno predstavitev sta se odločila v imenu ustanovitelji-
ce – Občine Krško – župan Franc Bogovič ter v.d. direktorice MC Krško Mirjana Klinec, z namenom, kot 
je obrazložil župan, da se pomirijo strasti, ki so se kresale v zadnjih tednih v zvezi z MC Krško. 

občinskega sveta, sicer posla-
nec Državnega zbora rS, Sta-
ne Pajk občinski svet seznanil, 
da je komisija dala negativno 
mnenje k imenovanju Mirja-
ne Klinec za novo direktori-
co in predlagal, da razpis za 
direktorja ponovijo, je takoj 
završalo, da gre za politično 
kuhinjo. Da je res, trdijo vsi 
vpleteni, tako predstavniki, 
delujoči in ostali povezani z 

MC-jem kot občinski svetniki, 
ki se niso strinjali s potekom 
postopka, s katerim je teda-
nja kandidatka dobila soglasje 
Sveta zavoda MC. Seveda vsa-
ka stran omenja drugo politič-
no kuhinjo.

Sporna točka in razlog, za-
kaj ostajajo svetniki ter se-
danje vodstvo MC-ja na loče-
nih bregovih, leži drugje. Če 
prisluhnemo uličnim tračem, 
kot kroženje nekaterih infor-
macij imenujejo v MC Krško, 
naj bi šlo za vpetost sicer spo-
sobne Mirjane v politiko Posa-
vske unije mladih (PUM) ter 
idejo o monopolizaciji mla-
dinske dejavnosti v Posavju. 
»tračarji« trdijo, da je Mirja-
na Klinec pravzaprav lutka in 
orodje v rokah Roberta Ostre-
liča, sedanjega direktorja rrA 
Posavje, ter njegovega prija-
telja in nekdanjega ter seda-
njega projektnega sodelavca 
Davorja Račiča, sicer bivše-
ga podžupana Brežic, direk-
torja zavoda regio ter pred-
sednika stranke oz. liste PUM. 
robert ostrelič tako naj ne bi 
bil le nekdanji Mirjanin šef, ki 
je sicer zaslužen tudi za moč-
no infrastrukturo Mladinskega 
centra in odskočno desko pro-
jektom. tudi danes naj bi ak-
tivno kreiral politiko MC-ja, s 
svojimi vezami, ugledom in 
vplivom pomagal pri dobrem 
rangiranju točk pri razpisih na 
nacionalnem nivoju, še moč-
neje povezoval MC s svojimi 
poslovnimi partnerji itd. Ali je 
bilo finančno poslovanje za-
voda v zadnjih letih v skladu 
s sprejetim programom in na-
meni, za katere dobiva pro-
računska sredstva, pa naj bi 
ugotovil občinski odbor za fi-
nance. tako bodo marsikateri 
dvomi lahko ovrženi, govorice 
pa postavljene nazaj na ulico.

Koliko	kandidatov	
v	prihodnje?
v omenjenem postopku za 
imenovanje direktorja MC 
Krško sta bila pravzaprav 
dva kandidata, kar posebej 
ni bilo nikjer omenjeno – 
kandidaturo je namreč vlo-
žil tudi mag. Davorin Dimič, 
a je Silvo Krošelj za njego-
vo kandidaturo dejal, da je 

bila pod kritiko in da je edi-
ni pravi kandidat z dobrim 
programom in izkušnjami 
Mirjana Klinec. Prav tako pa 
naj Dimič ne bi imel primer-
nega potrdila o znanju an-
gleščine, čeprav je, kot je 
znano, večino svojih študij-
skih obveznosti opravljal in 
opravil na Danskem, ravno v 
angleškem jeziku.

vprašanje ostaja, ali bo na 
ponovnem razpisu kandidi-
ral tudi Davorin Dimič, saj 
so najbrž tudi njega, kot 
Mirjano Klinec, vse te zgod-
be, pritiski in burne reakci-
je z vseh strani presenetili 
in v določeni meri odvrnili. 
Da je Dimič nasploh in tudi 
v očeh direktorja rrA dovolj 
sposoben, pa lahko sklepa-
mo iz dejstva, da ga je le-
ta uvrstil v svojo projektno 
skupino za gospodarstvo, 
kar preberemo v regional-
nem razvojnem programu 
za regijo Posavje za obdo-
bje 2007-2013, programa, 
katerega naročnik so bile 
vse tri posavske občine. 

Razmere	se	
morajo	umiriti
vse navedene govorice od-
govorni v MC Krško zgrože-
no zavračajo, v.d. direkto-
rica Mirjana Klinec pa trdi, 
da ni pod nikakršnimi priti-
ski. očitke, da gre za gra-
dnjo monopola v mladinskih 
centrih preko politične op-
cije PUM, naj bi potrjeva-
lo dejstvo, da je član PUM-
a tudi vodja MC Sevnica rok 
Petančič, sicer zelo akti-
ven občinski svetnik in eden 
glavnih pobudnikov in po-
znavalcev mladinskega or-
ganiziranja v Sevnici. Ak-
tivni član PUM-a pa je tudi 
predsednik Sveta zavoda 
MC Krško Silvo Krošelj, prav 
tako pa naj bi to potrjeva-
li nekdanji napadi te opcije 
na MC Brežice v času, ko je 
bila njegova direktorica se-
danja brežiška podžupanja 
Patricija Čular.

Mirjana Klinec se takšnim 
navedbam nasmehne in za-
trdi, da ni nikakršna "uje-
tnica PUM-ove opcije", kot 
ji očitajo in da sama sploh 
ni članica kakšne politič-
ne stranke. Želi si podpore 
in zaupanja v njeno profe-
sionalnost, dobre rezulta-
te svojega preteklega dela 
pa lahko pokaže kadarkoli. 
Da se stvari morajo razja-
sniti, je na predstavitvi MC-
ja poudaril tudi župan obči-
ne Krško Franc Bogovič, saj 
je letni proračun MC-ja ve-
lik (okoli 300.000 evrov) in 
vložek ustanoviteljice, o 
bčine Krško, kot znak pod-
pore dobremu delu, precej-
šen. Po njegovih besedah za 
mladinsko dejavnost v obči-
ni namenijo namreč pribli-
žno toliko kot za vlaganje v 
turizem in malo gospodar-
stvo skupaj. Zato je treba 
MC Krško oprati vseh sumov 
in tudi tračev, da bo lahko 
svojo vizijo in pomembno 
družbeno funkcijo nemote-
no in pregledno uresničeval 
tudi v prihodnosti.  

Maruša Mavsar

Mirjana Klinec, Silvo Krošelj, Franc Bogovič
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Porsche Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna. Skupna poraba: 5,0 – 8,1 l/100 km. Emisije CO2: 135 – 194 g/km. Število vozil in modelov je omejeno.

Novi modeli Si

Novi modeli Si

Prihranek do

 2.500 EUR.

Iščete novega partnerja zase, vašo družino ali vaše 
otroke? Pri Volkswagnu smo za vas pripravili novo 
ponudbo zvestih spremljevalcev. Novi modeli Polo 
Si, Golf Si in Golf Plus Si vas bodo očarali z bogato 
dodatno opremo. Vsi modeli so opremljeni s 
klimo, ABS, radiem s CD in MP3 predvajalnikom, 
deljivo zadnjo klopjo, potovalnim računalnikom, 
daljinskim centralnim zaklepanjem, električnim 
pomikom stekel… in atraktivnimi prihranki do 
2.500 EUR. Obiščite naš prodajni salon 
Volkswagen in se pustite zapeljati.

Trgovski oglas A4 V4.ai   9/4/07   9:42:25 AM

Zlato	priznanje	
prejela	tudi	Katja	
Lužar

v prejšnji številki smo v član-
ku z naslovom „Jožica s Stu-
denca med najboljšimi“ na-
vedli rezultate, ki so jih na 
državnem in svetovnem pr-
venstvu harmonikark 18. av-
gusta dosegle posavske har-
monikarke. Pri tem smo 
spregledali rezultat Katje 
Lužar iz Loke pri Zidanem 
Mostu, ki je prejela zlato 
priznanje. Katji in bralcem 
se opravičujemo.

Uredništvo

SEVNICA - Zavod KŠTM Sevnica je kot upravljalec zaključil z 
obnovitvenimi deli v 11 let stari športni dvorani Sevnica in v 
soboto, 25. avgusta, pripravil krajšo otvoritveno svečanost 
v okviru rokometnega turnirja spominov, ki ga je organiziral 
Rokometni klub Sevnica. Obnova je stala 52,5 tisoč evrov. 

obnovitvena dela so se pričela konec junija, zaključila pa 20. 
avgusta. obnovili so parket dvorane (izvajalec podjetje Parke-
tarstvo Pirc, Boštjan Pirc s.p. iz Krškega, cena slabih 32 tisoč 
evrov, od tega je 8 tisoč evrov prispevala Fundacija za šport), 
jo prepleskali (izvajalec podjetje Slikopleskarstvo Novak Bo-
jan s.p. iz Sevnice - slabih 15 tisoč evrov), popestrili z grafiti, 
opozorili za vzdrževanje reda in čistoče ter drugimi posebnimi 
informacijami, prikazom turistične ponudbe in utrinki iz zgo-
dovine sevniškega športa (4.200 evrov), namestili pa so tudi va-
rovalni sistem (g7 - 1.500 evrov). Prenova pa s tem še ni zaklju-
čena, saj želijo v KŠtM Sevnica v naslednjem letu nabaviti nekaj 
nove opreme ter prenoviti še garderobe, sanitarije ter tuširni-
ce. Sevniška športna dvorana je zelo zasedena, saj jo koristijo 
tako osnovnošolci kot nekateri klubi. Letos bodo v njej poteka-
le rokometne in malonogometne prvenstvene tekme.  P.P.

Obnovljena	športna	dvorana	
Sevnica

KrŠKo - v krški Dvorani v parku sta si po 60 letih skupnega ži-
vljenja v soboto, 25. avgusta, ob spremstvu svojih najbližjih 
zaobljubila vdanost in zaupanje tudi v prihodnje Frančiška in 
Martin Budna z Dovškega. Biserni poročni obred sta vodila krški 

župan Franc Bogovič in matičarka Upravne enote Krško Suzana 
Prah, zakonskemu paru pa sta ob strani stala priči Ana Brezni-
kar in Jože Ribič. Danes 82-letni Martin Budna in njegova leto 
dni mlajša soproga sta stopila pred matičarja v mesecu avgustu 
leta 1947 v Brestanici. Naslednja leta sta se posvetila gradnji la-
stnega doma na Pungertu na Dovškem, ki je bil vselej odprt za 
prijatelje, med drugim tudi za člane zelene bratovščine, saj sta 
bila zakonca Budna dolgoletni steber Lovske družine Senovo. v 
njej je bil Martin starešina, Franja, kakor krajše kličejo Franči-
ško, pa je bila predana knjigovodkinja, računovodkinja in dru-
štvena arhivarka, ki je bila sicer kot računovodkinja zaposlena 
v Metalni Senovo, Martin pa v tamkajšnjem rudniku. v njunem 
domu so vselej našli ljubezen tudi sorodniki, bližnji in daljni. 
Predvsem, ker zakoncema Budna ni bilo dano imeti svojih otrok, 
so bili njune posebne pozornosti, topline in ljubezni deležni nju-
ne nečakinje in nečaki, v kasnejših letih pa tudi njihovi otroci 
in vnuki. Zato so ob spremljavi citer Mirana Kozoleta vsi skupaj 
toliko bolj z hvaležnostjo in ljubeznijo nazdravili Franji in Mar-
tinu ob njunem bisernem jubileju.

Bojana Mavsar

Biserna	poroka	zakoncev	
Budna

tudi letošnje srečanje je mi-
nevalo v znamenju slogana, 
ki so si ga za svojega izbra-
li posavski upokojenci: „Nič 
ni lepšega kot prijateljstvo, 

ki nas združuje ter bogati je-
sen našega življenja.“ Sreča-
nje je potekalo tudi ob kul-
turnem programu, ki ga je 
že tradicionalno odprla za-
sedba trio Planika iz Krške-
ga, v nadaljevanju pa so se 
na odru ob Krki zvrstili: Žen-

Četrto	srečanje	posavskih	upokojencev

Podaljšanje	življenjske	dobe	je	
eden	dosežkov	sodobne	civilizacije
KOSTANJEVICA NA KRKI - V soboto, 25. avgusta, je v Kostanjevici na Krki potekalo 4. srečanje Pokrajin-
ske zveze društev upokojencev Posavje. Več tisoč udeležencev srečanja sta med drugim nagovorila v 
imenu gostitelja kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek in podpredsednik Zveze društev upokojen-
cev Slovenije Aldo Ternovec. 

ska vokalna skupina Društva 
upokojencev raka, sevniški 
Mešani pevski zbor tamkaj-
šnjega DU, Moški pevski zbor 
iz Brežic, ženska pevska sku-
pina Lokvanj iz Krmelja, Fol-
klorna skupina DU razbor ter 
za zaključek uradnega dela 
še kostanjeviška plesna za-
sedba Harlekin in harmoni-
karska zasedba Planinski orli 
s Planine nad Podbočjem. 

Sicer pa so se srečanja, ki 
poteka vsako leto na zadnjo 
avgustovsko soboto, udeleži-
li tudi posavski župani, ki so 
upokojenim generacijam za-
želeli dobro počutje. Še po-
sebno na domačih tleh župan 
Mojmir Pustoslemšek, ki je 
ob tem poudaril, da bodo v 
Kostanjevici na Krki, ki je 
peto najstarejše slovensko 
mesto in se ponaša z 755-le-
tno častitljivo zgodovino, a 
po stažu v mladi in novousta-
novljeni občini, usmerili vse 
sile v zagotovitev turistič-
ne ponudbo in kapacitet, da 
bodo tako otoško mesto kot 

pripadajoči zaselki čim bolj 
vabljivi za obiskovalce in da 
bo tovrstnih srečanj še več.
Po pozdravnem nagovo-

ru predsednice Pokrajinske 
zveze društev upokojencev 
Posavja Ane Pajić pa je se 
je z govorom na zbrane obr-
nil tudi podpredsednik Zve-
ze Društev upokojencev Slo-
venije Aldo Ternovec, ki se 
je osredotočil na novo de-
mografsko podobo v evro-
pi, ki so jo svetovni politiki 
na srečanju leta 2002 v Ma-
dridu ocenili, da je podalj-
šanje življenjske dobe eden 
največjih dosežkov sodobne 
civilizacije. »Žal se nekateri 

Aldo Ternovec

politiki in novodobni ekono-
misti pri nas s tem ne morejo 
sprijazniti in skušajo z razni-
mi napovedmi strašiti in še 

bolj skrhati že načeta med-
generacijska sožitja,« je de-
jal ternovec, ki se je nave-
zal tudi Nacionalni program 
socialnega varstva in Strate-
gijo varstva starejših do leta 
2010: „radi bi verjeli, da so 
ti dokumenti nastali zaradi 
nas in ne le zaradi Bruslja“.  
Namreč, kakor je v nadalje-
vanju še poudaril podpredse-
dnik, če bi sledili v Sloveniji 
smernicam Madridske kon-
ference in stališčem spreje-
tih strateških dokumentov, 
ne bi doživljali razpadanja 
zdravstvenega sistema in ne 
nižanja storitev socialnega 
varstva. 
ob zaključku pa je pozval 
udeležence, da še bolj orga-
nizirano strnejo svoje vrste 
in z aktivnim sodelovanjem 
dosežejo večjo obravnavo 
tako na lokalnem kot regio-
nalnem in državnem nivoju.

Bojana Mavsar

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

tel.: 07/499 21 50

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2; tel.: 07/34 82 100, www.ciktrebnje.si

V šolskem letu 2007/08 vas vabimo k vpisu v izobraževalne programe

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE*
ter:

° osnovna šola za odrasle
° srednje poklicno, strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje
° dodiplomski in podiplomski študij (izvaja EF Ljubljana)
° tečaji, seminarji, delavnice (za podjetja in posameznike)

* Program Tehnik zdravstvene nege bo na CIK Trebnje izvajal Šolski center Novo mesto

NOVO!

Univerza v Ljubljani

E K O N O M S K A
F A K U L T E T A

3 + 2
Jaz sem ZA!°  Visoka poslovna šola 

    – študij na daljavo

°  Podiplomski magistrski
 program Management

Informacije in prijave:  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, 
Kidričeva ulica 2; telefon: 07/34 82 100, www.ciktrebnje.si

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

Zavod emma je nevladna in 
neprofitna organizacija, ki 
že osmo leto brezplačno nudi 
strokovno psihosocialno po-
moč dekletom, ženskam in 
otrokom, ki doživljajo  na-
silje. Pomagajo jim v smislu 
zmanjševanja obremenitev, 
pritiskov in stresnih situacij 
ter pri izboljšanju njihove-
ga položaja. Njihova pomoč 
vključuje telefonsko, indivi-
dualno in skupinsko svetova-
nje, zagovorništvo, sprem-
stva na institucije ter poletne 
tabore. Pri obravnavi nasilja 
skupaj z uporabniki in upo-
rabnicami skušajo poiskati 
nove možnosti za izboljšanje 
njihovega položaja, nudijo 
jim informacije tudi o drugih 
oblikah pomoči, pomagajo 

Zavod	Emma	pomaga	žrtvam	
nasilja
KRŠKO – Če ste žrtev nasilja in se ne morete ali nimate na 
koga obrniti, je lahko rešitev za vas Zavod Emma, ki po 
novem deluje tudi v Krškem. Nanje se lahko obrnete pre-
ko brezplačnega telefona 080 21 33.

pri povezovanju s pristojnimi 
službami za preprečevanje in 
zaščito pred nasiljem (cen-
tri za socialno delo, policija, 
sodišče, zdravstvene službe, 
šole). Zagotavljajo popol-
no anonimnost in varstvo po-
datkov. Delujejo na področju 
celotne Slovenije, enoto pa 
imajo tudi v Krškem.
tiste, ki želite pomagati lju-
dem v stiski, narediti nekaj 
zase in za druge ter se kaj no-
vega naučiti, vabijo na uspo-
sabljanje za prostovoljke in 
prostovoljce za delo v pro-
gramih Zavoda emma v eno-
ti Krško, ki bo potekalo 15. in 
16. septembra v Krškem. Če 
vas zanima usposabljanje, jih 
pokličite na 059 044 355.
 P.P.
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oBreŽJe - gasilska zveza Brežice je ob pomoči Prostovolj-
nega gasilskega društva obrežje v petek, 24. avgusta, pri-
pravila že tradicionalno srečanje za veterane, ki se ga je 
udeležilo 145 gasilcev in 35 gasilk. Brežiške veteranke in ve-
terani iz gasilskih vrst so si najprej ogledali mokriški grad in 
golf igrišče, nato so se podali v veliko Dolino na ogled cer-
kve in spomenika izgnancev. Na obrežju pa so se zadržali pri 
ogledu mejnega prehoda, sledila je praktična vaja gasilcev 
iz obrežja, ki so na območju naselja Slovenska vas prika-
zali reševanje iz gorečega objekta. Na dvorišču pred gasil-
skim domom obrežje, kjer je bila pogostitev, pa sta zbrane 
ob kulturnem programu nagovorila tudi brežiški župan Ivan 
Molan ter predsednik gZ Brežice Mihael Boranič.  M. K. M. 

Gasilsko	veteransko	srečanje

IMPOLJCA, STUDENEC - V četrtek, 23. avgusta popoldan, so 
na trasi ceste Impoljca – Studenec ponovno zahrumeli staro-
dobni dirkalniki. Na tem odseku, ki je sicer poznan po med-
narodnih avtomobilskih gorskih hitrostnih dirkah, ki so se v 
mesecu maju letos zvrstile že deseto leto zapored, je prvič 
potekala tudi etapa mednarodnega relija Trst – Dunaj.

Slovenija je bila sicer že peto leto zapored gostiteljica etap 
relija, ki poteka na relaciji trst – Dunaj. Na dirki starodobnih 

vozil je bilo največ atraktivnih Porschejev 3.0, precej pozor-
nosti pa so vzbudila tudi ostala vozila znamk renault Alpi-
ne letnik 1970, BMW 2002ti, prav tako letnik 1970, ali pa vo-
zila znamke Alfa romeo giulia Sprint, letnik 1965, ipd. reli 
po Sloveniji se je začel 22. avgusta v Kopru, kjer so vozni-
ki opravili tri vožnje, v četrtek pa so udeleženci relija imeli 
najprej hitrostno preizkušnjo v Logatcu, kjer so vozili para-
lelni reli kros, zatem pa se je karavana vozil prestavila v Po-
savje, kjer so vozniki opravili dve 15-minutni krožni dirki na 
mobi krogu v Cerkljah ob Krki in zatem še tri hitrostne preiz-
kušnje na cesti impoljca – Studenec, in kjer je, kakor je bilo 
že omenjeno, etapa relija trst – Dunaj potekala prvič. iz sev-
niške občine se je tekmovanje preselilo v sosednjo Avstrijo, 
kjer se je tekmovanje zaključilo 25. avgusta na Dunaju. 

Bojana Mavsar

Pod	Studencem	zahrumeli	
starodobni	dirkalniki

KrŠKo - Novomeška enota Zavoda za šolstvo je 24. avgusta 
na krški osnovni šoli pripravila posvet ravnateljev osnovnih 
šol, na katerem so jim podali ključne informacije za delo v 
tem šolskem letu, predvsem v zvezi s študijskimi skupinami, 
projekti, spremembami učnih načrtov in podobno. Kot pra-
vi predstojnica zavoda mag. Stanka Preskar, za samo izo-
braževanje v tem šolskem letu ne bo bistvenih sprememb. 
te oziroma posodobitve učnih načrtov predvidevajo za na-
slednje šolsko leto. v tem šolskem letu pa se bodo še nekaj-
krat srečali samo s posavskimi ravnatelji, saj, kot pravi Pre-
skarjeva, želijo še v tem šolskem letu uvesti novost, da bi 
s skupinami vrtcev, osnovnih in srednjih šol tudi skozi pred-
metna področja začeli sodelovati.  L.P.

Smernice	za	novo	šolsko	leto

KrŠKo – v Domu starejših občanov Krško so včeraj, 5. sep-
tembra, pripravili izlet stanovalcev doma. Z avtobusom so 
se odpeljali proti olimju, kjer so imeli krajši postanek za 
ogled tamkajšnjega gradu, baročne župnijske cerkve, tre-
tje najstarejše lekarne v evropi in zeliščni vrt. Po prigrizku 
in osvežitvi so nadaljevali pot na Jelenov greben, kjer so si 
ogledali dejavnosti, s katerimi se ukvarja domačija. Po ko-
silu so se odpeljali v dolino in si ogledali še čokoladnico oli-
mje. ob veselem razpoloženju, pesmi in glasbi so se v zgo-
dnjih večernih urah vrnili domov. 
ob svojem vsakodnevnem delu se v zavodu sicer že kar ne-
kaj časa srečujemo s prostorsko stisko. vse prireditve za sta-
novalce, razni seminarji in podobno se odvijajo v jedilnici 
zavoda. Zato so že v planu dela za leto 2007 predvideli pri-
dobivanje dokumentacije in idejnih projektov za večnamen-
sko dvorano. v sredo, 12. septembra, bodo organizirali prvi 
delovni sestanek s strokovno službo družbe Savaprojekt, na 
temo „Umestitev večnamenske dvorane v DSo Krško, pripra-
va dokumentacije in izdelava idejnih projektov“. 4. oktobra 
bodo v Kulturnem domu Krško pripravili osrednjo prireditev 
ob 30-letnici institucionalnega varstva v občini Krško in 10-
letnici delovanja zavoda na novi lokaciji. 

Pestro	v	DSO	Krško

PoDBoČJe – Kmečke ženske iz Posavja so se v soboto, 1. 
septembra, srečale na tradicionalnem letnem srečanju, ki 
je tokrat potekalo v prostorih osnovne šole v Podbočju. Po-
savsko so organizirale članice Društva kmetic Krško, ki ga 
vodi Olga Vintar, in krška izpostava Kmetijsko gozdarske-

ga zavoda Novo mesto oz. svetovalka za kmečko družino in 
dopolnilno dejavnost Sabina Omerzu. 230 udeleženk sreča-
nja iz vseh posavskih občin si je najprej ogledalo kartuzi-
jo v Pleterjah, pred podboško šolo pa jih je pričakala lepo 
pripravljena razstava buč in bučnih jedi. Sledil je kultur-
ni program, ki so ga pripravili Folkorna skupina Senovo, do-
mači otroški pevski zbor Angelčki in mladi harmonikar Peter 

Stipič. Seveda ni manjkala pogostitev, za zabavo pa je po-
skrbel Ansambel Franca ocvirka. Srečanja so se udeležili in 
pozdravili udeleženke tudi direktor KgZ Novo mesto Jože 
Simončič, podpredsednik območne enote KgZ Brežice Alojz 
Kerin, poslanec v državnem zboru Stane Pajk in podžupanja 
občine Krško Nuša Somrak.  P.P.

Posavske	kmetice	v	Podbočju

Posavske kmečke ženske v podboški telovadnici

Društvo kmetic Krško je pripravilo zanimivo razstavo buč.

KrŠKo, StArA vAS - v krškem naselju Stara vas je na zadnjo 
soboto v mesecu avgustu potekalo tradicionalno športno in 
družabno srečanje med tamkajšnjimi prebivalci in predstav-
niki krške občinske uprave oziroma občinskega sveta in nje-
govih delovnih odborov in komisij. Srečanje, ki ga organi-
zirajo po besedah predsednika Športnega društva Stara vas 

Staneta Drobeža že več kot desetletje v spomin na prezgo-
daj preminule Starovaščane, je potekalo na travnatem igri-
šču, ki so ga vaščani s prostovoljnim delom in veliko dobre 
volje uredili za rekreativne, športne in družabne potrebe 
leta 2000. ob nogometnem igrišču so uredili tudi površino za 
igranje odbojke na mivki, v prihodnje pa nameravajo uredi-
ti tudi balinišče.
v nogometni tekmi so Starovaščani ugnali krške politike z 
rezultatom 3:1. Za domače so gol zatresli Janez Runovec, 
Robi Meze in Branko Grmovšek, za občinske svetnike pa je 
častni gol zadel Robert Salmič. Sicer pa je bilo tudi tokrat 
najpomembnejše sodelovanje.  B.M.  

Športno	»namlatili«	občinarje

Rdeče-sivi so na domačem terenu premagali „zelence“.

PRAVLJIČNA  DEŽELA - Na Malem vrhu pri Brežicah 
so ustvarili pravo pravcato pravljično deželo, ki je 
prijetna izletniška točka za najmlajše in malo manj 
mlade. Nedaleč od Brežic, v neokrnjeni naravi, med 
grički in vinogradi, lahko srečate Nodija, čebelico Majo 
in njenega Vilija, čarovnico Uršulo, mojstra A je to 
Pata in Mata, Janka in Metko, Kekca, Rožleta in Mojco, 
Kosobrina in Bedanca, teto Pehto, Krpana in njegovo 
Kobilico, palčke in škrate in še mnoga druga pravljična 
bitja. Pravljična dežela je na ogled med vikendom med 
14. in 18. uro, med tednom pa po dogovoru (gsm: 031-
833-671; e-pošta: malivrh@gmail.com). RenZorINFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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Krušne peči so posebnost ru-
darskih naselij, saj so v njih 
pekle kruh žene rudarjev, ki 

so se tja preselile iz kmečke-
ga okolja, peči pa so služile 
tudi kot pomemben povezoval-
ni element v naselju. turistič-

no društvo Senovo je pred leti 
že obnovilo krušno peč v novi 
koloniji, zdaj pa so se na pobu-

do družin Šturbej in Govekar 
odločili še za obnovo leta 1931 
zgrajene krušne peči v uradni-
ški koloniji oziroma na Brači-

Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Mmm, volitve! Volitve so za novi-
narje posladek, češnja na smetani, 
vznemerljivo novoletno praznova-
nje. Iz več razlogov: dogodki se po-
nujajo sami po sebi, politično ravno-
težje v državi se hudo nagiba v eno in 
drugo stran, kar prinaša nove in nove 
zgodbe, na plan pridejo pravi obra-
zi in vemo, kakšno je politično vzduš-
je med ljudmi. Volilne kampanje so 
iz leta v leto boljše, bolj organizira-
ne, bolj pripravljene. Volilne ekipe imajo že nekaj let v svoji 
sredini tudi stilista in kmalu bo objavi kandidature opazimo 
stilsko preobrazbo kandidata, gotovo jih v roke vzame tudi 
strokovnjak za javno nastopanje, saj smo volilci nato deležni 
izjemno veliko nasmehov, polnasmehov in nasmeškov. Tudi 
kakšen poljub vidimo, predvsem pa spoznamo veliko o kandi-
datovi družini, otrocih, ženi, kužkih, mačkah, navadah...

Živo se spominjam svojih prvih volitev na Pop TV-ju. Bilo je 
leta 1996 in bila sem zadolžena, da cel dan na terenu po-
biram izjave političnih veljakov, predsednikov strank in jih 
pripravljam za posebne volilne oddaje in za večerno, naj-
bolj izčrpno oddajo. Takrat sem res zelo uživala. Prvič sem 
intervjuvala Milana Kučana, ki je na volišče prišel z ženo, 
pa Lojzeta Peterleta, Janeza Kocijančiča...

Ko sem svoje delo opravila, bilo je nekaj po sedmi uri zve-
čer, in sem mislila domov, pride k meni naš takratni šef To-
maž Perovič in mi reče: "Alenka, takoj v masko in v Can-
karjev dom, poročala boš o volilnih rezultatih!" Tudi trznila 
nisem, srce pa sem začutila v vratu in nogah, ko sem stekla 
v spodnji prostor naše hiše, k maskerki, da me nahitro ure-
di. Kolegici, ki je bila zadolžena za javljanje v živo, je po-
stalo slabo in je potrebovala zamenjavo.

Do takrat se še nikoli nisem javila v živo. Nisem imela časa 
za tremo, bila sem povsem prisebna, a tudi zelo vznemir-
jena. Kolegica Beti me je vzela v svoj avto in prevozili sva 
vratolomno vožnjo do Cankarjevega doma, med katero mi 
je Beti (prav posebna punca) ves čas razlagala, da je to zdaj 
moja priložnost, da naj globoko vdihnem in »rasturam«! 
Parkirala je na ploščadi pred Cankarjem in varnostnik je be-
sno odkimaval, midve pa sva stekli. Komaj sva se prebijali 
med gručo novinarjev, poročevalcev, snemalcev, tehnikov... 
Zagledala sem naš "punkt", kolego snemalca, ki je živčno 
mahal in mi kazal, kam naj se postavim. Bila sem zadihana 
in spraševala, kje so prvi rezultati, ki naj bi jih podala, pa 
mi je asistent že pripel mikrofon, v uho pa namestil slušal-
ko, skozi katero sem že slišala našega takratnega voditelja 
Draga Balažica: "Volilne rezultate pa v Cankarevem domu 
spremlja kolegica Alenka Mirt. Alenka, pozdravljena, kaj 
kažejo prvi neuradni rezultati?" V tistem trenutku je prite-
kla kolegica in mi v roke potisnila papir z rezultati. Dobese-
dno v zadnji tisočinki sekunde. "Pozdravljeni," sem rekla in 
se nasmehnila. In prebrala delne, neuradne rezltate in volil-
no udeležbo. "Hvala Alenka, z novimi rezultati te pričakuje-
mo čez nekaj minut..." Snemalec se je smejal do ušes, Beti 
me je objemala, kolegica, ki sem jo zamenjala, pa močno 
stistnila k sebi. Nikoli ne bom pozabila teh trenutkov. Bila 
sem ponosna, pomirjena, zadovoljna. Asistent mi je podal 
telefonsko slušalko in zaslišala sem glas Tomaža Peroviča: 
"Bravo, Alenka, zdaj imaš še kakšnih sedem javljanj..."

Vse skupaj sem se javila osemkrat in vsakič sem bila bolj 
sproščena in bolj pogumna. Nazadnje sem celo prav skla-
njala odstotke... Po zadnjem javljanju in koncu oddaje so 
v Cankarjev dom prišli tudi kolegi, ki so delali na Popu. Za 
naše uredništvo so bile to prve volitve, morali smo poka-
zati, da lahko gledalci računajo na nas, da zmore tudi ko-
mercialna televizija pripraviti korektno, iz vseh vidikov 
pokrito, predvsem pa zanimivo volilno oddajo. Zdaj je 
bilo vse za nami. Kako smo bili ponosni nase.

Naslednje jutro me je zbudil poštar. Prinesel mi je tele-
gram našega dnevnega urednika. Pisalo je: "Na mnoge uspe-
šne preklope. Tvoj urednik." Koliko mi je to pomenilo! Pre-
živela sem ognjeni krst v neposrednih vklopih in sodelovala 
pri volitvah! Od takrat sem na vsakih volitvah poročala o vo-
lilnih rezultatih. Čeprav sicer notranja politika ni moje po-
dročje dela, so mi ostali volilni rezultati. Vsakič sem se tega 
zelo veselila.

Spet smo pred volitvami. Z zanimanjem spremljam pred-
volilno dogajanje. Komaj čakam, da se začnejo predvolilne 
oddaje. Letos v njih ne bom aktivno sodelovala, jih bom pa 
opazovala. Predvsem tistega kolega, kolegico, ki se bo ja-
vljal z volilnimi rezultati...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Višja strokovna šola
www.vs-kombre.kk.edus.si

vabi k vpisu v 1. letnik 
višje strokovne šole, program KOMERCIALIST.

Prijave sprejemamo od 2. do 10. oktobra 2007, 
oziroma do zapolnitve mest.

Informacije na telefonu: 07 49 92 562
Elektronska pošta: vss.brezice@guest.arnes.si

Krušna	peč	na	Senovem
SENOVO - Tamkajšnje Turistično društvo je v soboto, 1. septembra, pripravilo 
otvoritev obnovljene krušne peči na Bračičevi ulici oziroma v uradniški kolo-
niji. Udeležence otvoritve so pogostili s picami, pečenimi v obnovljeni krušni 
peči, za dobro razpoloženje pa so poskrbeli še harmonikarji.

čevi ulici. Z obnovo želijo po 
besedah predsednika društva 
Antona Petroviča ohraniti ru-
darsko tradicijo, pa tudi spod-
buditi druženje krajanov. v na-
črtu imajo tudi obnovo krušnih 
peči na Cesti Kozjanskega od-
reda oziroma v stari koloniji.  

Sicer pa je turistično društvo 
pred kratkim obnovilo tudi 
prvo črpališče za senovški vo-
dovod in postavilo prešo, ki jo 
bodo kmalu uporabili za stiska-
nje martinovega vina. „Priča-
kujemo, da bosta tudi krajevna 
skupnost in občina odigrali svo-
jo vlogo, kajti prihodnje leto 
naj bi se urejala kanalizacija 
na Bračičevi ulici, to pa je pri-
ložnost, da ulica dobi ustrezen 
pločnik in cestišče,“ pravi Pe-
trovič, ki opozarja tudi na neu-
rejenost vodotokov v kraju. 

P.P., J.M

V obnovljeni krušni peči so že spekli prve dobrote.

„Končno je prišlo do rušenja,“ 
smo slišali reči v petek Staro-
vaščane, zadovoljstvo ob ru-
šenju objekta pa je izrazil 
tudi ivan Petrišič, ki je v vlo-
gi občinskega svetnika v prej-
šnjih mandatih ter predse-
dnika Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu ve-
nomer opozarjal na to krško 
sramoto in tudi z vidika varno-
sti v cestnem prometu vztra-
jal na odstranitvi tega objek-
ta. Pa vendar se je zgodba 
okoli spornega objekta v Sta-
ri vasi vlekla kot jara kača, 
saj sta bili opravljeni kar dve 
cenitvi objekta. Za Zofičevo 
hišo je občina Krško odštela 
42.000 evrov, kar je devet ti-
soč evrov več kot pred štirimi 
leti, ko so krški občinski sve-
tniki soglašali, da se za nakup 
hiše nameni 33 tisoč evrov in 
ne 54.000 evrov, na kolikor je 
bil tedaj objekt ovrednoten. 

Odstranjena	krška	»znamenitost«
KRŠKO/STARA VAS - V petek, 24. avgusta, je bila na podlagi inšpekcijske odločbe končno porušena Zo-
fičeva hiša v Stari vasi na videmski strani Krškega, ki je bila sredi urbanega naselja ne le sramota me-
stu, temveč je ob ozkem cestnem grlu v napol porušenem stanju predstavljala tudi eno najbolj nevar-
nih točk v cestnem prometu v občini Krško.

A ker je bila pogodba o naku-
pu z lastnico že podpisana, je 
ta zaradi nižje cene, ki so jo 
sprejeli občinski svetniki, pro-
ti občini Krško vložila tožbo. 
to pa je izgubila, ker je bil 

objekt voden kot črnogradnja, 
saj lastnica, ker objekta ni ob-
navljala po načrtih, ni prido-
bila potrebnega gradbenega 
dovoljenja. Čeprav bi mora-
la stroške rušenja na podlagi 

Ivan Petrišič in Ana Nuša Somrak ob rušenju ene od 
krških „znamenitosti“

sklepa sodišča nositi sama, se 
je podiranja objekta lotila kar 
občina oziroma se je za takoj-
šnjo rušenje osebno zavzela 
podžupanja Ana Nuša Somrak, 
ki je v ta namen angažirala iz-
vajalce s strojno mehanizaci-
jo. Kakor je ob tem poudarila, 
je namreč najpomembnej-
še to, da je kritični cestni od-
sek urejen do prvega šolskega 
dne, v nadaljevanju pa tudi, 
da se varnost zagotovi z ustre-
znimi pohodnimi površinami, 
na prostoru v neposredni bliži-
ni tamkajšnje cerkve pa uredi-
jo tudi parkirne površine.
S tem je odstranjena ena iz-
med zgradb, ki so v zadnjih le-
tih še posebno kazile izgled ob 
vhodih v mesto; nerešena pa 
ostaja še naprej »(ne)kulturna 
sramota« v t.im. valvasor-
jevem kompleksu na severni 
strani mesta. 

Bojana Mavsar

SLoveNiJA, PoSAvJe - rde-
či noski, društvo za pospe-
ševanje veselja do življenja 
za bolne in trpeče ljudi, ki v 
Sloveniji deluje od leta 2004, 
se v septembru odpravlja na 
svojo prvo turnejo klovnov 
zdravnikov po 12 slovenskih 
bolnišnicah z otroškimi od-
delki, tudi v brežiško bol-
nišnico.  v sklopu turneje 
bo šest slovenskih klovnov 
zdravnikov, posebej uspo-
sobljenih umetnikov, ki bol-
ne tolažijo s humorjem ter 
jim na poseben način lajša-
jo depresije, pooperativne 
šoke in blažijo boleče tera-
pije, obiskalo in razveseli-
lo vse male paciente, saj je 
njihov cilj obiskati prav vsa-
kega malega bolnika.

Rdeči	noski	
tudi	v	brežiško	
bolnišnico

Ponočevanje	z	
netopirji
BreZovSKA gorA – v Zavodu 
vrbov Log z Brezovske gore 
bodo v petek, 14. septembra, 
od 17. ure dalje ponovno – 
tretjič zapored – ponočevali z 
netopirji. v  vseevropski akci-
ji „evropska noč netopirjev“, 
v kateri sodeluje preko 40 dr-
žav, bodo tako v ospredje po-
stavili te ogrožene sesalce ter 
jih skozi vrsto dogodkov po-
bližje spoznali. otrokom bodo 
namenjene likovne in plesne 
delavnice, odraslim predava-
nje, vsem skupaj pa večerni 
sprehod do Ajdovske jame in 
poslušanje netopirjev ob nji-
hovem zletu s posebni Uv de-
tektorji. Udeleženci bodo lah-
ko tudi posvojili oz. postali 
»boter« svojemu netopirju 
in pri tem prejeli še nekate-
re ugodnosti. vstop je prost, 
prijave pa so zaradi omeje-
nih kapacitet zaželene do 12. 
septembra (tel. 07 49 13 505, 
e-mail: info@vrbov-log.org). 

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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ČAteŽ oB SAvi – iz družbe terme Čatež d.d. so sporočili, da 
so presegli polletni poslovni načrt, saj so v prvih šestih me-
secih tekočega leta realizirali 12,9 mio evrov prihodkov iz 
poslovanja, kar pomeni 8,89 % več kot v enakem obdobju 
leta 2006. terme so imele 2,17 mio evrov dobička iz poslo-
vanja, kar je 13,79 % več kot lani v enakem obdobju, ter 1,3 
mio evrov čistega dobička, kar pomeni 22% več kot v prvem 
polletju 2006. „ob tem želimo posebej poudariti, da je v pr-
vem polletju leta 2007 v primerjavi z enakim obdobjem lan-
skega leta močno narasla tržna vrednost delnice, in sicer za 
kar 81,48 %. Posledično je s tem narasla tudi tržna vrednost 
celotne družbe terme Čatež d.d.,“ so zapisali v termah v 
sporočilu za javnost.

v prvem polletju so v temah Čatež zabeležili 281.939 pre-
nočitev gostov, kar je 6,7 % več kot lani. Število prenoči-
tev domačih gostov se je povečalo za 5,6 %, tujih gostov pa 
za 8,8 %. Največjo rast prenočitev beležijo pri hrvaških go-
stih – kar za 18,2 %, Avstrijcev je bilo 7,5 % več, italijanov 
pa 5 % več kot lani. obisk gostov v termalnih in ostalih ba-
zenih se je v prvem polletju 2007 v primerjavi z enakim ob-
dobjem lanskega leta povečal za 4,1 %, tako da so zabeleži-
li 428.835 kopaliških vstopov. P.P.

Terme	še	vedno	rastejo

Ekonomska in trgovska šola Brežice
v a b i  o d r a s l e

k vpisu v programe 
- prekvalifikacija trgovec
- ekonomski tehnik (3+2)
- tečaji računalništva in slepega tipkanja

Telefon:
07 499 25 50
Spletna stran:
www.etrs.si

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
- trgovec
- ekonomski tehnik 
- tečaji tujih jezikov in računalništva

Prijave sprejemamo v tajništvu vsak dan od 700 do 1500.
Vpis v vse programe bo v septembru 2007.

Informacije: telefon 07 499 25 50

BiZeLJSKo - Minister za gospodarstvo republike Slovenije mag. 
Andrej Vizjak in minister za gospodarstvo, delo in podjetništvo 
republike Hrvaške Branko Vukelić sta se prejšnji torek, 28. avgu-
sta, sestala z namenom reševanja odprtih vprašanj v zvezi z Nu-
klearno elektrarno Krško. obe strani sta predstavili svoja stališča 
o ustanovitvi Sklada za razgradnjo jedrskih odpadkov v republi-
ki Hrvaški, o zahtevi HeP za nedobavljeno električno energijo in 
o rešitvi problema gradnje odlagališča za nizko in srednjeradio-
aktivne odpadke. Ministra sta se strinjala, da NeK dela uspešno in 
varno. to potrjuje tudi rekordnih 470 delovnih dni brez prekini-
tev. Prav tako sta se strinjala, da je v interesu obeh strani, da se 
odprta vprašanja rešijo v dogovoru in v duhu dobrososedskih od-
nosov ter standardov v evropski uniji. v skladu s temi stališči bo-
sta obe strani pripravili osnovo za ta dogovor. 
Srečanje ministrov vizjaka in vukelića je posledica dogovora slo-
venskega in hrvaškega premierja Janeza Janše in Iva Sanaderja, 
da nerešenih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško glede Nuklearne 
elektrarne Krško državi ne bosta reševala v paketu z ostalimi od-
prtimi vprašanji (meja, hrvaški varčevalci nekdanje LB), ampak 
ločeno na ministrski ravni.  P.P.

Vizjak	in	Vukelić	o	NEK

TURIZEM
Na internetni strani www.zpt-brezice.si je objavljena delovna ver-
zija strategije razvoja turizma občine Brežice. Pozivamo vse, ki me-
nijo, da je potrebno še karkoli dodati, naj se obrnejo na Mojco tr-
šelič, 041-530-427, mojca.trselic@zpt-brezice.si, ter na telefonski 
številki 07/499 06 80.

JAVNI RAZPIS
v septembru 2007 bo v Uradnem listu rS objavljen Javni razpis za 
dodelitev sredstev za razvoj iz občinskega proračuna v občini Bre-
žice. vse informacije bodo objavljene tudi na spletni strani www.
zpt-brezice.si, v lokalnih medijih in preko spletnega priročnika Moj 
spletni priročnik (MSP), na prejemanje katerega se lahko naročite 
preko prej omenjene spletne strani, preko e-pošte: info@zpt-brezi-
ce.si ter na telefonski številki 07/ 49 90 680. 

PODJETNIŠKO SREČANJE POSAVJA
Kako registrirati podjetje?
Kako se samozaposliti?
Kako razviti poslovno idejo v podjetju?
Kdo mi lahko svetuje?

to so le nekatera vprašanja, ki se postavljajo podjetniku - tako za-
četniku, ki šele razmišlja o podjetniški poti, kot tudi že uveljavlje-
nemu podjetniku, ki je začetne težave že prebrodil in se srečuje z 
drugačnimi podjetniškimi izzivi. 
Z namenom boljše informiranosti in seznanjenosti, tako potencial-
nih kot tudi že uveljavljenih podjetnikov in podjetnic, vas vabimo 
na brezplačno podjetniško regionalno srečanje, ki bo potekalo 20. 
septembra 2007, od 9. do 13. ure, v sejni dvorani območne obrtne 
zbornice Brežice, na Cesti prvih borcev 3. 

več informacij najdete na spletni strani www.zpt-brezice.si. 

Samo Stanič
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice tel.: 07/49 90 680
Cesta prvih borcev 18 Mobitel: 051 349 220
8250 Brežice e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si

•
•
•
•

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

JAVNI RAZPIS
Garancijske sheme Posavje za leto 2007

regionalna razvojna agencija Posavje je 29.6.2007 v Ura-
dnem listu rS, št. 57, objavila 

JAVNI RAZPIS ZA DOLGOROČNE INVESTICIJSKE 
KREDITE POD UGODNEJŠIMI POGOJI IN GARANCI-
JE GARANCIJSKE SHEME POSAVJE ZA LETO 2007.

Predmet razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti 
z garancijami RRA Posavje oz. Garancijske sheme Posavje 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem in samostojnim 
podjetnikom v skupni višini 528.778,00 EUR za pospeševa-
nje razvoja teh gospodarskih subjektov s sedežem v občinah 
Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.

opozarjamo, da poteče drugi rok za oddajo vlog 
21.9.2007. vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom 
dobite na sedežu rrA Posavje, CKŽ 46, Krško, kontak-
tna oseba: Janko omerzu, tel. 07-488-10-46, 07-488-10-
40, e-naslov: janko.omerzu@rra-posavje.si oz. na spletni 
strani rrA Posavje www.rra-posavje.si. 

Sklad za financiranje razgradnje NeK in za odlaganje radio-
aktivnih odpadkov iz NeK (Sklad NeK) pozdravlja korake, na-
rejene v zvezi z reševanjem odprtih vprašanj med Slovenijo 
in Hrvaško, ki se tičejo NeK. Sklad NeK podpira vladi repu-
blike Slovenije in Hrvaške pri njunih prizadevanjih za dose-
ganje rešitev, še posebej pa izpostavlja pomen oblikovanja 
posebnega hrvaškega neodvisnega sklada.

Predsednica Upravnega odbora Sklada NeK dr. Romana Jor-
dan Cizelj ob reševanju odprtih vprašanj med Slovenijo in 
Hrvaško poudarja, da si želi, »da bi hrvaški in slovenski sklad 
delovala koherentno ter skladno z bilateralno pogodbo med 
Slovenijo in Hrvaško. Namenjena sta zbiranju zadostnih fi-
nančnih sredstev za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov 
in razgradnjo NeK. Dejavnosti potekata kot celota in tako bi 
po mojem mnenju morala delovati tudi oba sklada.« 

Direktor Sklada NeK Janko Strašek meni, da lahko Sklad 
NeK, ki kot strokovna institucija deluje že več kot deset let, 
»v procesu reševanja odprtih vprašanj konstruktivno sode-

luje s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem. Moramo se 
tudi zavedati, da gre za vprašanje, ki ga moramo reševati 
sporazumno in skladno z evropskimi standardi. Le tako lah-
ko zagotovimo, da stroškov razgradnje NeK in odlaganja ra-
dioaktivnih odpadkov iz NeK ne bomo prenašali na priho-
dnje generacije.« 

»tudi evropska komisija pri spremljanju zbiranja finančnih 
sredstev za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov 
potrebna finančna sredstva opredeljuje kot celoto. tako vi-
denje jasno ponazarja primanjkljaj finančnih sredstev, ki 
nastane zaradi praznega hrvaškega Sklada,« še dodaja dr. 
Jordan Cizljeva. 

Meddržavna pogodba med Slovenijo in Hrvaško določa, da 
morata državi zagotoviti vsaka polovico potrebnih sredstev 
za izvedbo vseh faz razgradnje NeK in odlaganja radioak-
tivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz NeK. Medtem ko 
Hrvaška še nima neodvisnega sklada za zbiranje potrebnih 
sredstev, je Slovenija svoj neodvisni sklad za zbiranje fi-
nančnih sredstev za varno odlaganje radioaktivnih odpad-
kov in razgradnjo NeK ustanovila leta 1994. 

v Skladu pozdravljajo pripravljenost obeh strani na dosega-
nje sporazumnega dogovora o nerešenih vprašanjih ter pozi-
vajo k oblikovanju strokovnih, odgovornih skupnih rešitev.

Sklad	NEK	pozdravlja	
prizadevanja	za	reševanje	
odprtih	vprašanj	v	zvezi	z	NEK

Občina Krško
  

obvešča, da je organizirana 

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

gramoznica Stari Grad, 
ki se nanaša na gradnjo stavb 

z dejavnostmi na območju poligona ter vode.

Dokumentacija je javno razgrnjena 
od 3. septembra do 3. oktobra 2007,

v času uradnih ur, v prostorih občine Krško 
ter v prostorih krajevne skupnosti Dolenja vas.

v času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi ter se posredujejo občini 

Krško, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.

Javna obravnava bo v sredo, 26. septembra 2007, 
ob 18. uri, v gasilskem domu Dolenja vas.

vljudno vabljeni!

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 

KrŠKo - 5. septembra je minilo natanko 50 let, kar je odprla šol-
ska vrata prvi generaciji dijakov tedanja tehniška srednja šola 
videm – Krško. Prva generacija dijakov, ki je obiskovala strojno 
in elektro smer, je štela natanko sto dijakov. Pouk v zgradbi na 
Hočevarjevem trgu št. 1, ki se jo je oprijel vzdevek „texas“, je 
potekal vse od 5. septembra 1957 do 5. januarja 2002, ko je bila 
na lokaciji Spodnjega griča odprta za potrebe poklicnega in sre-
dnješolskega tehniškega izobraževanja novogradnja.  B.M.

Abraham	tehniškega	
izobraževanja	v	Krškem
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Na podlagi 19. člena Pravilnika o izvajanju enotnih regijskih štipen-
dijskih shem (rŠS) regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, Kr-
ško – kot štipenditor

objavlja 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ V POSAVSKI ŠTIPENDIJSKI 
SHEMI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2007/2008

Namen
regijska štipendijska shema (rŠS) je instrument regije, ki temelji na 
partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in dr-
žavo, skladno z zakonom na področju spodbujanja skladnega regio-
nalnega razvoja in predstavlja izjemen pomen za razvoj regij v Slo-
veniji.
S pomočjo regijskih štipendijskih shem je mogoče:
uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v posame-
zni regiji;
dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji;
vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti;
vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo;
spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtova-
nje razvoja kadrov;
približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile;
zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševa-
nje razvojnih razlik v posameznih regij v Sloveniji.

Predmet razpisa
I.
Novi štipendisti
Štipendije iz rŠS so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražu-
jejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposli-
li na območju posamezne razvojne regije ali drugače pomembno vpli-
vali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo.

II.
Dosedanji štipendisti
Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme se ni potrebno 
prijaviti na ta razpis temveč so dolžni na podlagi 16. člena Pravilnika o 
kriterijih za izbor štipendistov v Posavski štipendijski shemi in 4. člena 
Pogodbe o štipendiranju, najkasneje do izteka vpisnega roka za nasle-
dnji letnik, oz. najkasneje 15 dni po zaključku študijskega leta, pre-
dložiti regionalni razvojni agenciji Posavje dokazila o izpolnjevanju 
študijskih obveznosti in kriteriju za pridobitev štipendije v posavski 
štipendijski shemi, na podlagi česar bo v kolikor se šolajo za poklic, ki 
je uvrščen na lokalno listo deficitarnih poklicev in ob izpolnjevanju po-
gojev skladnih s Pravilnikom o izvajanju enotnih regijskih štipendijskih 
shem, z njimi sklenjena pogodba o štipendiranju.
 
III.
Posebne štipendije
Posebne štipendije so štipendije za tujino, ki se podeljujejo študen-
tom s stalnim prebivališčem na območju občine znotraj razvojne regi-
je in študirajo za poklic, ki je pomemben za razvoj občine.

Pogoji razpisa
Do štipendij iz rŠS so upravičeni:
dijaki, ki se šolajo za četrto in peto raven izobrazbe v rS ali v tujini;
dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v rS ali v tujini in niso zapo-
sleni;
podiplomski študenti, ki se izobražujejo v rS ali v tujini in niso zapo-
sleni.
Štipendije iz rŠS ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo 
štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.
Štipendije iz rŠS se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za 
poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. izrazijo interes opre-

deljen v vlogi na javni poziv, glede na obseg razpoložljivih javnih sred-
stev, prioritetno pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v po-
samezni razvojni regiji. 
razvojne potrebe se usklajuje tudi na podlagi liste lokalne deficitar-
nosti poklicev, ki jo objavlja območna služba Zavoda rS za zaposlo-
vanje.
Perspektivnost poklica se ugotovi na osnovi ciljev regionalnega razvoj-
nega programa in predloženih razvojnih programov ter programov pre-
strukturiranja delodajalcev.
Štipendije iz rŠS se dodeljujejo tudi dijakom in študentom, ki se šo-
lajo za tiste vrste in področja izobraževanja oziroma izobraževalnih 
programov, ki so opredeljeni kot posebna prioriteta, ki jo določi šti-
penditor. 

Posebne štipendije so štipendije za tujino, ki se podeljujejo študen-
tom s stalnim prebivališče na območju občine znotraj razvojne regije 
in študirajo za poklic, ki je pomemben za razvoj občine.

Merila za izbor
Štipendijo iz rŠS lahko pridobijo kandidati, ki ob prvem vpisu v prvi le-
tnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let, ter kandida-
ti, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izo-
braževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo 
izobraževanja niso starejši od 26 let.
Za štipendije iz rŠS lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki se izobražu-
jejo po dodiplomskem in podiplomskem programu z javno veljavnostjo 
v rS ali tujini, pri čemer je diplomo, če se izobražujejo v tujini, možno 
po koncu izobraževanja nostrificirati v Sloveniji, če se prijavijo na jav-
ni razpis in nimajo kakršnekoli druge štipendije oz. šolnine.

Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri 
Zavodu rS za zaposlovanje,
je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni re-
gister ali drugo predpisano evidenco na območju rS.

Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »oBr-2 vLogA ZA 
ŠtiPeNDiJo v  PoSAvSKi ŠtiPeNDiJSKi SHeMi ZA ŠoLSKo/ŠtUDiJSKo 
Leto 2007/2008«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani štipen-
ditorja www.rra-posavje.si ali na sedežu štipenditorja regionalna ra-
zvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, vsak delavnik med osmo 
in petnajsto uro.
Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja ori-
ginalna oz. overjena (elektronsko) dokazila:

potrdilo o stalnem prebivališču;
potrdilo o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2007/2008;
overjen prepis ali overjena fotokopija spričevala, iz katerega je raz-
viden učni uspeh kandidata (dijaki) v preteklem šolskem letu in če 
je dijak opravil zadnji letnik tudi overjen prepis ali overjeno fotoko-
pijo maturitetnega spričevala;
potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (dodi-
plomski študenti) doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v pre-
teklem študijskem letu, če je v navedenem obdobju študent opra-
vil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo tudi vse 
ocene iz predhodnega študijskega leta), iz katerega je možno izra-
čunati povprečno oceno;
kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hra-
nilne knjižice;
potrdilo, da vlagatelj ni v delovnem razmerju in ni prijavljen na Za-
vodu rS za zaposlovanje;
izjavo, da ne prejema štipendije/šolnine iz kateregakoli drugega 
vira.

Prijave sprejema štipenditor – regionalna razvojna agencija Posavje, 
CKŽ 46, 8270 Krško. vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah in s priporo-
čeno pošiljko poslane štipenditorju, najkasneje zadnji dan roka za pri-

•
•
•

•

•

•

•

javo. Na ovojnici mora biti razviden:
polni naslov pošiljatelja in štipenditorja,
pripis »JAVNI RAZPIS - ŠTIPENDIJE RŠS – NE ODPIRAJ«.

Komisija za štipendiranje pisno pozove vlagatelje nepopolnih vlog k 
dopolnitvi le-teh v 8-dnevnem roku od prejema obvestila o dopolni-
tvi vloge. 
Če kandidat vloge ne dopolni v določenem roku oz. je tudi dopolnitev 
nepopolna, Komisija za štipendiranje vlogo s sklepom zavrže.
Nepravočasno prispele in nepravilno označene vloge Komisija za šti-
pendiranje evidentira, vnese v zapisnik in vrne neodprte na naslov po-
šiljatelja. v kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, le-to nemo-
goče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre, 
ugotovi pošiljatelja, nazaj zapečati in vrne pošiljatelju.
vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij Posavske štipendijske 
sheme lahko dobite na rrA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, kontaktna 
oseba: ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, tel. 07 488 10 51 ali 
e-mail: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si.

Rok za oddajo vlog
sreda 10. oktober 2007, do 12. ure.

veljajo tudi vloge z odtisnjenim poštnim žigom na kuverti na dan 10. 
oktober.
Predviden začetek štipendiranja je mesec december 2007.

Višina štipendije
vire financiranja opredeljuje Zakon o štipendiranju (ZŠtip, Ur. list rS 
59/2007, 63/2007).
Sredstva v višini 50% štipendije zagotovi Javni sklad rS za razvoj ka-
drov in štipendij, 30 %sredstev zagotavljajo delodajalci, pri katerih se 
bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. 
za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju in 20 % sredstev zagotovi ob-
čina v kateri ima delodajalec sedež. višina štipendije se določi v skla-
du z 28. členom Pravilnika rŠS in je odvisna tudi od študijskega uspe-
ha in kraja bivanja.

Postopek izbora
odpiranje prispelih vlog ni javno in bo izvedeno v roku do 31.10.2007.
Komisija za štipendiranje za vsako posamezno vlogo ugotovi, če pre-
dlagatelj izpolnjuje pogoje iz 21. člena Pravilnika rŠS in jih posreduje 
delodajalcem glede na potrebe v obliki seznama dijakov in študentov. 
Seznam vsebuje ime in priimek kandidatov, naslov stalnega prebivali-
šča in podatke o šolanju/študiju.
Če je kandidatov več, kot je razpisanih štipendij, opravi delodajalec 
izbiro na osnovi meril, ki veljajo pri delodajalcu.
Pred izbiro lahko povabi delodajalec kandidata za podelitev štipendi-
je na razgovor.
Če delodajalec nima izdelanih meril, imajo prednost pri izbiri kandi-
dati, ki se vpisujejo v višji letnik šolanja/študija, ob enakem pogo-
ju letnika pa kandidati, ki imajo boljši šolski uspeh oz. višjo povpreč-
no oceno. 
o podelitvi posebne štipendije bo odločala Komisija za štipendiranje.

Delodajalec potrdi izbor predlaganih štipendistov s strani Komisije za 
štipendiranje čimprej oz. najpozneje v 15 dneh po prejemu predloga.
Štipenditor na predlog Komisije za štipendiranje z odločbo obvesti vse 
kandidate za štipendijo iz rŠS, ki so podali vloge, o rešitvi vlog v roku 
45 dni od datuma za oddajo vlog.
Po izbiri sklenejo štipenditor, delodajalec in štipendist pogodbo o šti-
pendiranju, s katero se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.

Razpis štipendij v Posavski štipendijski shemi za šolsko/študijsko 
leto 2007/2008
rrA Posavje kot štipenditor v sodelovanju z delodajalci in občino Bre-
žice, občino Kostanjevica na Krki, občino Krško in občino Sevnica, 
razpisuje nove štipendije za šolsko/študijsko leto 2007/2008 za prido-
bitev naslednjih poklicev:

•
•

•

ZAP. 
ŠT. IZOBRAZBA

ŠTEVI-
LO ŠTI-
PENDIJ

PODJETJA, KI 
RAZPISUJEJIO 

ŠTIPENDIJE

1 kuhar 5 terme Čatež d.d.

2 natakar 5 terme Čatež d.d.

3 mesar 5 Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

4 zidar 3 Kostak d.d.

5 tesar 3 Kostak d.d.

6 mizar 2 Stilles d.d.

7 orodjar 2 Siliko d.o.o.

8
oblikovalec 
kovin 
(ključavničar)

2 ino Brežice d.o.o.

9 avtoličar 1 ino Brežice d.o.o.

10 oblikovalec 
kovin (strugar) 1 ino Brežice d.o.o.

11 strojni tehnik 8

inkos d.o.o. Krmelj,  
ino Brežice, d.o.o.,  
Siliko d.o.o.,  
Kostak d.d.,  
Numip d.o.o.

12 kmetijski 
tehnik 3 Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.

13 elektrotehnik 2
Sipro inženiring d.o.o.,  
Čižmek elektroinstalacije 
d.o.o.

14 lesarski tehnik 2 Stilles d.d.

15 mehanotronik 1 Siliko d.o.o.

16 gradbeni 
tehnik 1 Horizont,  

Srečko Hribšek s.p.

17 fotografski 
tehnik 1 Zavod za avdiovizualno kon-

fekcijo Krško

18 ing.strojništva 3 Avtocenter radanovič - Mihael 
radanovič s.p., Numip d.o.o.

19 ing.tekstilne 
tehnologije 1 inplet pletiva d.o.o.

20 ing.
informatike 1 Willy Stadler d.o.o.

21 ing.
multimedije 1 opa d.o.o.

22 ing.vizualne 
komunikacije 1 opa d.o.o.

23 ing. 
elektrotehnike 1 Kebo elektromotorji servis in 

trgovina Božo Keršič, s.p.

24 ing.
gradbeništva 1 Kostak d.d.

25 dipl.ing. 
strojništva 11

Avtomehanika Žarko tintor 
s.p.,  
inkos d.o.o. Krmelj,  
ino Brežice d.o.o.,  
Siliko d.o.o.,  
Kovinska galanterija Colarič,  
Metalna Senovo d.o.o.,  
Duropack, tespak, tovarna 
embalaže Brestanica d.o.o.

26 dipl.ing.
gradbeništva 3

gradbeništvo in prevozi Jože 
Kodrič s.p.,  
Kostak d.d.,  
CrP inženiring in trgovina d.o.o.

27 dipl.ing. 
lektrotehnike 2 Duropack - tespack, tovarna 

embalaže Brestanica d.o.o.

28
dipl.ing.
tekstilne 
tehnologije

2 Lisca d.d.

29
dipl.ing.
logistike

1
Avtomehanika Žarko tintor 
s.p.

30
dipl.ing.
tehnologije 
polimerov

1 Siliko d.o.o.

31
dipl.ing.
računalništva 
in informatike

1 Lisca d.d.

32

univ.dipl.ing.
strojništva 
(smer 
avtoanaliza ali 
proc.tehnika-
1 štipendija))

6

vino Brežice, d.d.,  
obdelava ravnega stekla re-
snik Miran s.p.,  
termoelektrarna Brestanica 
d.o.o., gen energija d.o.o.,  
Metalna Senovo d.o.o.

33

univ.dipl.ing.
lektrotehnike 
(smer ind.
elektronika- 1 
štipendija)

5

vino Brežice, d.d.,  
Slavka grobelnik Kmetijsko go-
spodarstvo,  
termoelektrarna Brestanica 
d.o.o., gen energija d.o.o.

34
univ.dipl.ing.
fizike

2 gen energija d.o.o.

35
univ.dipl.ing.
računalništva

2 gen energija d.o.o.

36
univ.dipl.
ing.živilske 
tehnologije

1 vino Brežice, d.d.

37
univ.dipl.ing.
transp. in log.

1 Sonycommerce d.o.o. Sevnica

38
univ.dipl.ing.
informatike

1
termoelektrarna Brestani-
ca d.d.

39
univ.dipl.ing.
gradbeništva

1 Kostak d.d.

v primeru, da s strani Javnega sklada rS za razvoj kadrov in šti-
pendij ne bodo pravočasno zagotovljena sredstva za sofinancira-
nje štipendij, si Komisija za štipendije pridržuje pravico, da ne 
podeli vseh razpisanih štipendij.
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Nosilka pobudnikov civilne in-
ciative za ohranitev dreves na 
CPB v Brežicah z okoli šest-
desetimi podpisi na listi Joži-

ca Žagar pojasnjuje, da so že 
lani zbrali podpise občanov, ki 
so želeli opozoriti na pomen 
cvetočega drevoreda na glav-
ni ulici mestnega jedra. Pred 
tokratnim srečanjem na okro-
gli mizi podpisniki svojo željo 
in hotenje znova utemeljuje-
jo z dejstvi, da je prejšnji (se-
daj posekani) cvetoči drevo-
red v skoraj osmih desetletjih 
postal sestavni del historič-
nega mestnega jedra, njego-
va hortikulturna in turistična 
zanimivost, bil je negovan in 

pomlajevan, odkar je bil prvič 
posajen in je bil zaradi lepote 
pomladanska atrakcija mesta.

A ne le to, podpisniki, mešča-
ni in v mesto prihajajoči ob-
čani ter ostali stalni obiskoval-
ci mesta namreč v letošnjem 
letu ugotavljajo presenetljive 
učinke pregrevanja ulice brez 
dreves. Zato podpisniki in me-
ščani v imenu vseh, ki jim je 
mesto drago, znova apelirajo, 
da naj bi imela izbrana dre-
vesa razvejano krošnjo tako 
kot prejšnja, predvsem zaradi 
sence v prevročih poletjih in 
napovednih klimatskih spre-
memb.  N. Jenko S.

SevNiCA - trdim, da je oza-
veščenost za okolju prijazno 
ravnanje z odpadki skoraj 
povsem na psu. Dokaz temu 

so znova in znova ponavlja-
joča se divja odlagališča bo-
disi na privatni bodisi na dr-
žavni zemlji. Smešno je, da 
se ti divji kosovni odpadi ne 
pojavljajo le v kakšnih za-
kotnih globelih ali zdavnaj 
pozabljenih gozdnih rogih, 
ampak rastejo kot gobe po 
dežju kar pred našimi očmi 
– sredi mesta Sevnica! 
trend ločevanja odpadkov v 
t.i. ekoloških otokih se po-
pularizira, a očitno še naj-
bolj v očeh nepridipravov, ki 
se tako na lahek, a okolju in 
našim denarnicam neprija-
zen način rešijo raznoraznih 
odpadkov ter tako »olepša-
jo« njih izgled.
vas, ki vam ni vseeno, va-
bimo, da se udeležite či-
stilne akcije 16. septembra 
na mednarodni dan zaščite 
ozonskega plašča! Dobimo 
se ob 9. uri pri bazenu Sev-
nica. Za rokavice, malico in 
dobro voljo bo poskrbljeno.

Matevž Groboljšek, 
MC Sevnica 

»Ostranimo	divja	
odlagališča«

Ekološki otok pri bazenu 
Sevnica

bolka, gojena v bližini NeK, 
ne sevajo nič drugače kot ti-
sta kjer koli drugje v Krškem 
ali Brežicah in da je radio-
aktivno sevanje v Krškem in 
Brežicah ponekod še celo niž-
je kot v drugih področjih Slo-
venije.

Po nepotrebnih zapletih na 
MoP smo v četrtek, 23.8., le 
dočakali prvo popočitniško 
sejo vlade, ki je obravnava-
la tudi predlog potencialne 
lokacije za nadaljevanje po-
stopka priprave DPN za uredi-
tev odlagališča NSrAo. vlada 
rS se je seznanila s pred-
primerjalno študijo, v kate-
ri je bila presojana in vre-
dnotena potencialna lokacija 
za odlagališče nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov 
(odlagališče NSrAo) v obči-
ni Brežice. vlada je odločila, 
da se postopek priprave dr-
žavnega prostorskega načrta 
nadaljuje za naslednjo naj-
primernejšo potencialno lo-

od 20.do 27.8. je na Žle-
garjem bregu nad Cerino 
v organizaciji Mladinskega 
centra Brežice in območ-
nega Zavoda za zaposlo-
vanje potekal tabor Zoiso-
vih štipendistov. 20 bodočih 
maturantov je obravnava-

lo različne teme, od turiz-
ma do ekologije. ena izmed 
skupin se je na pobudo Lo-
kalnega partnerstva Brežice 
pod vodstvom strokovnja-
ka z inštituta Jožefa Ste-
fan, ukvarjala tudi z mer-
jenjem radioaktivnosti v 
naravnem okolju, spozna-
vala radioaktivnost, varno 
ravnanje z jedrskimi od-
padki in se seznanila z delo-
vanjem Lokalnega partner-
stva Brežice. ogledali so si 
tudi jedrsko elektrarno Kr-
ško. Svoje izsledke so pred-
stavili na zaključni priredi-
tvi v poslovnem kompleksu 
gasa v brežiškem mestnem 
jedru. Ugotovili so, da ja-

Občinstvo, ki je do zadnjega stola napolnilo atrij PC 
Gasa, z zanimanjem sledi predstavitvi nalog Zoisovih 
štipendistov.

kacijo, in sicer vrbina, gor-
nji Lenart v občini Brežice, 
za katero se izdela študija 
variant, v kateri se preuči 
vse možne variante izved-
be odlagališča na predlaga-
ni lokaciji. S tem sklepom 
sta ArAo in Lokalno par-
tnerstvo Brežice dobila tudi 
formalno pravno podlago 
za nadaljevanje vseh po-
stopkov glede načrtovanja, 
razpisa in izvedbe terenskih 
raziskav kakor tudi za nada-
ljevanje procesa seznanja-
nja prebivalstva s povezano 
tematiko in izpeljavo načr-
ta priprave nekaterih neod-
visnih študij. o tem več v 
naslednjih številkah. 

Na 7.redni seji vodstvenega 
odbora Lokalnega partner-
stva Brežice (vo LPB), ki je 
bila 30.8., je med drugimi 
točkami dnevnega reda di-
rektor ArAo dr. Miran ve-
selič pojasnil vladni sklep 
ter način in roke za izved-
bo predpisanih postopkov 
za izvedbo terenskih raz-
iskav. te se bo na terenu 
pričelo izvajati predvido-
ma novembra. Pred tem 
pa bo vo LPB javnost, po-
sebej še krajane gornjega 
Lenarta, temeljito sezna-
nil z vsebino in potekom 
raziskav. Pododbori LPB 
pa bodo po 15.09. zače-
li pripravljati pripombe na 
smernice v sklopu projekta 
državnega prostorskega na-
črta na lokaciji vrbina gor-
nji Lenart.

Stane Preskar
predsednik VO LPB

Postopek	za	brežiško	
Vrbino	se	nadaljuje

prav, vendar vse niso primer-
ne za pripravo pitne vode, saj 
so stranski produkti, ki lahko 
nastajajo v določenih proce-
sih, zdravju škodljivi in tudi 
neekonomični. Poznamo pre-
cej sistemov za mehčanje 
vode za hišno uporabo, kot so 
ionski izmenjevalci (Ca in Mg 
ioni se izločijo iz vode skozi 
ionsko maso), mikromehča-
nje (dodajanje polifosfatnih 
sredstev, ki preprečujejo izlo-
čanje vodnega kamna), nev-
tralizator (spremeni struktu-
ro vodnega kamna, da se ta 
ne odlaga), idr.

v podjetju Kostak ugotavlja-
mo, da je največ težav z od-
laganjem vodnega kamna na 
omrežju na vodovodnem sis-
temu Krško, ki se oskrbuje 
iz vodnih virov s precej trdo 
vodo. Slednja sicer ustreza 
zakonodajnim merilom, ven-
dar kljub temu povzroča naj-
več problemov ravno upo-
rabnikom. Zato smo pričeli 
pripravljati študijo mehčanja 
pitne vode v kateri želimo te-
stirati različne pilotske na-
prave, ki bi dosegle najbolj-
še rezultate ob čim manjših 
stroških ter pridobivali vodo, 
ki bi bila kljub temu kvalite-
tna in prijetna za pitje. Ker 
gre za kompleksen problem 
je še toliko pomembneje, da 
se naloge lotimo temeljito.

Zakaj iz pipe priteče bela 
voda?
razlog ni v povečani trdoti 
vode ali prisotnosti večje ko-
ličine klora, temveč so v vodi 
zračni mehurčki, ki dajejo vi-
dez bele barve. Prisotnost 
zraka v vodi je občasen po-
jav – kot posledica spremem-
be pritiskov v cevovodih (po 
okvari) in ne vpliva na kva-
liteto vode. Mehurčki se po 
nekaj sekundah dvignejo pro-
ti površini. voda v kozarcu se 
bistri od spodaj (glej slike):

Kaj nam torej prinaša trda 
voda? 
Poleg boljšega okusa na ža-
lost povzroča predvsem veli-
ko nevšečnosti. Kompromis, ko 
je voda še dovolj okusna in ni 
preveč trda, bi bil pri trdoti 8 
°N. Mehkejša voda pa je obi-
čajno bolj korozivna (kisel pH), 
kar povzroča izplavljanje npr. 
svinca iz cevi. Nekatere študi-
je celo kažejo, da bolj kot je 
voda trda, manj je obolenj srca 
in ožilja.
Največ tegob pa trda voda 
povzroča v cevovodih, gospo-
dinjskih aparatih in sanitar-
nih armaturah. Na trdoto vode 

vplivajo pH, spremembe hitro-
sti in smeri gibanja vode ter 
pritiska v cevovodih, predvsem 
pa temperatura vode. tempe-
ratura, kjer se izločanje vo-
dnega kamna začne je različna 
in odvisna od celotne kemij-
ske sestave vode. višja kot je 
temperatura, več vodnega ka-
mna (kalcita) se nalaga. tako 
se pri vodi s trdoto 17 °N izlo-
či pri 40 °C 10 mg kalcita/L, pri 
80 °C pa kar 135 mg kalcita. ta 
se počasi nalaga na grelcih, pi-
pah, ventilih, ceveh, itd. Posle-
dica so večja poraba energije 
in nepravilno delovanje vodnih 
armatur. 

Mehčanje vode
Dejstvo je, da bi z zmanjša-
njem trdote zmanjšali pora-
bo energije ter porabo pralnih 
in raznih mehčalnih sredstev, 
ki obremenjujejo okolje. Za 
»mehčanje vode« obstaja več 
različnih postopkov oz. na-

Komunalno podjetje Kostak 
d.d. ima v upravljanju 6 ve-
čjih vodovodnih sistemov, ki 
se oskrbujejo iz 11 vodnih vi-
rov (zajetij), ki se poleg mi-
krobioloških lastnosti med 
sabo razlikujejo tudi v fizi-
kalno-kemijskih lastnostih pi-
tne vode, kot je temperatura 
vode, pH, elektroprevodnost, 
motnost, okus, vonj, idr.

v pitni vodi so raztopljene 
različne snovi, katerih ko-
ličina in vrsta je odvisna od 
področja izvira vode, od ke-
mične sestave podlage preko 
katere voda priteče, preden 

pride na plan. voda, ki je na 
razpolago v naravi kot pod-
talnica ali studenčnica, v no-
benem primeru ni kemijsko 
čista, še najbolj čista je de-
ževnica, dokler ni onesnaže-
na z nečistočami iz streh in 
drugih površin. trdoto vode 
tvorijo raztopine soli kalci-
ja (Ca) in magnezija (Mg) v 
vodi, kar imenujemo skupna 
trdota. Čim več teh soli na-
ravna voda raztopi iz prsti in 
kamnin, tem trša je (apnen-
časta tla). voda, ki izvira v 
področjih silikatnih kamnin, 
je mehka ravno tako kot de-
ževnica.
trdoto največkrat izražamo v 
nemških stopinjah (izražene 
kot °N ali °d H). ena nemška 
stopinja je ekvivalentna 10 
mg Cao ali 7,2 mg Mgo v 1 L 
vode. govorimo lahko o zača-
sni trdoti (karbonatni), ki se 
izloči s prekuhavanjem vode 
in o trajni (nekarbonatni) tr-
doti vode, kjer se pri segre-
vanju vode izloča kalcijev in 
magnezijev karbonat v obli-
ki belega trdega ostanka v 
vodi (vodni kamen). v tabeli 
so prikazane vrednosti trdote 
vode po vodovodnih sistemih 
oz. vodnih virih v občini Krško 
in Kostanjevica na Krki.

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

Tel.: (07) 48 17 200Kako	trdo	
vodo	pijemo	?
Ali je voda trda ali mehka, nas največkrat zanima ob uporabi pomivalnih in pral-
nih strojev, likalnikov in izmenjevalcev tople vode, saj proizvajalci gospodinjskih 
strojev priporočajo, da pri njihovi nastavitvi in uporabi upoštevamo trdoto vode.

TRDOTA VODE

VODOVODNI 
SISTEM (zajetja)

Kalcijeva 
trdota

Magnezijeva 
trdota

Karbonatna 
trdota

Nekaronatna 
trdota

Skupna  
trdota 
(°N)

Trdota vode

KRŠKO       

Drnovo 14,7 6,5 17,1 4,1 21,2 Zelo trda

Brege 15,7 5,8 18,2 3,3 21,5 Zelo trda

rore 11,8 10,1 20,4 1,5 21,9 Zelo trda

DOLENJA VAS       

Črna mlaka 9,2 3,4 11,8 0,8 12,6 Sred. trda 

KOSTANJEVICA       

vH Bajin vrh 
(zajetje orehovec 
in Jama)

8 6,4 13,9 0,5 14,4 Sred. trda 

SENOVO       

rudnik Senovo 11,7 1,9 12,7 0,9 13,6 Sred. trda 

Dobrova 10,3 1,9 10,8 1,4 12,2 Sred. trda 

PODBOČJE       

Dol 7,2 6,2 12,9 0,5 13,4 Sred. trda 

RAKA       

Lašče 10,2 8,7 18 0,9 18,9 trda voda

VELIKI TRN       

Arto 8,4 5,6 14,6 / 14 Sred. trda 

Trdotna 
lestvica °N mmol/L Uporabnost vode glede na 

trdoto

Mehka voda do 7 0,7-1,2 dobra za pranje, kopanje

Srednje trda 
voda  7-15 1,2-2,6

dobra pitna voda, za pranje je 
potrebno dodati več pralnih 
sredstev

Trda voda 15-21 2,6-3,7
močnejše izločanje apnenca, 
večja poraba pralnih sredstevZelo trda 

voda nad 21 >3,7

Drevesa	vsekakor,	vendar	
ne	kakršna	koli!
BREŽICE – Občina Brežice in župan Ivan Molan vabita za-
interesirane meščane, da se danes ob 18. uri v Poslovnem 
centru Gasa na Cesti prvih borcev 24 a v Brežicah ude-
ležijo okrogle mize pred dokončnim izborom dreves za 
ureditev omenjene ulice, saj s tem želijo čim širšo zain-
teresirano javnost seznaniti s predlogi, prednostmi in sla-
bostmi posameznih iniciativ.

Ali res ciprese namesto dreves s krošnjami?
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Plovba	po	Savi
Čeprav obstajajo dokazi o 
mostovih v času rimljanov, 
najbližji nam je bil verje-
tno šele pri današnjem Zida-
nem Mostu, nekaj pa naj bi 
jih bilo čez Savo tudi v sre-
dnjem veku, so ljudje vse 
do srede prejšnjega stole-
tja reko prečkali predvsem z 
brodovi. Šele v 19. stoletju 
so začeli graditi mostove, od 
katerih so nekateri, še zla-
sti leseni, že odslužili in je 
za njimi komaj še kakšna 
sled ter fotografija na starih 
razglednicah. Bolje se drži-
jo železni, medtem ko že-
lezobetonski prav v teh letih 
dobivajo nove sosede, pre-
ko katerih bomo lahko reko 
prečkali takorekoč na vsa-
kem koraku. 

Plovba po Savi je gotovo po-
tekala že pred dva tisoč leti, 
za kar imamo nedvoumen 
dokaz na Drnovem, kjer na 
travniku pod ostanki nekda-
njega Neviodunuma še ležijo 
kamniti bloki, ki so bili ne-
koč del savskega pristana. 
tisti del reke, ki se izvije 
iz ozke doline na krško-bre-
žiško polje, je namreč sko-
zi stoletja spreminjal svoj 
tok, najsi je strugo menja-
la narava ali pa so ji k temu 
pomagali ljudje. Bolj živa-
hen in organiziran je bil pro-
met po reki spet v srednjem 
veku, še zlasti pa v 14. sto-

Življenje	z	reko
v dolini reke Save naj bi lju-
dje živeli že vsaj 2.500 let 
pred našim štetjem, okoli 
400 let pred našim štetjem 
pa so jih nasledili pripadni-
ki keltskih plemen, ki so s 
svojo besedo za reko - »sa-
vam« dali ime Savi. rimljani 
so kasneje ta izraz polatini-
li v Savus. Dolino Save in po-
membne poti ob njej so sko-
zi stoletja nadzirali gradovi 
– od sevniškega do rajhen-
burškega, krškega in breži-
škega ter Mokric, pa tudi ne-
kateri, za katerimi danes ni 
več sledi, kot je bil na pri-
mer boštanjski. Pravzaprav 
je celotna preteklost spo-
dnjesavske doline tesno po-
vezana z reko – v njeni bli-
žini so zrasli gradovi, pod 
njimi pa zaživela naselja, ki 
so se razvila v danes najve-
čje kraje in postala občinska 
središča.

Življenje z reko je ljudem 
ob Savi nekoč pomenilo ve-
liko več kot danes, ko sku-
šamo čim bolj ukrotiti njene 
slabe plati in izkoristiti pred-
vsem njeno fizično moč. Že 
od rimskih časov sta bila reka 
in njeno obrežje pravzaprav 
najpomembnejša povezava 
spodnjesavskih krajev z osta-
limi kraji in pokrajinami. Pra-

ve ceste so sledile šele kasne-
je, sredi 19. stoletja pa se je 
ob reko umestila tudi »žele-
zna cesta«, ki je postopoma 
reki Savi popolnoma prevze-
la prometno vlogo. Lahko re-
čemo, da je reka omogočala 
ali pa bila priča vsem najpo-
membnejšim civilizacijskim 
pridobitvam teh krajev.

pristanišča pri Brežicah.

Energetska	izraba	
Save
Najdaljša slovenska reka je 
bila že v začetku prejšnje-
ga stoletja pogost cilj načr-
tovalcev vodnih elektrarn, 
vendar je prišlo do dejan-
ske gradnje kasneje kot na 
drugih rekah. Prva hidroe-
lektrarna na reki Savi je bila 
tako zgrajena leta 1949 na 
gorenjskem - He Savica, za 
njo pa He Moste leta 1952. 
tudi v spodnjem toku slo-
venskega dela reke so zlasti 
posamezni podjetniki zgo-
daj razmišljali o elektrar-
nah in izdelovali prve načrte 
zanje, da bi dobavljali ele-
ktrično energijo za potrebe 
razsvetljave in industrije.

o zametkih današnje veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi lahko govorimo v zve-
zi z načrti in pripravami, ki 
so jih na sedanjih lokacijah 
ali v njihovi bližini med dru-
go svetovno vojno opravi-
li Nemci. Nov zamah je ide-
ja dobila sredi osemdesetih 
let 20. stoletja, ko je bilo 
od radeč do meje s Hrvaško 
najprej predvidenih kar se-
dem elektrarn, izmed kate-
rih je v današnji verziji iz-
padla lokacija Brestanica. 
rezultat takratnih prizade-
vanj je bil leta 1987 zače-
tek gradnje He vrhovo, ki je 
bila zgrajena šele leta 1993, 
uporabno dovoljenje pa je 
dobila še štiri leta kasneje. 
Na pobudo dveh posavskih 
poslancev – Branka Janca 
in Jožeta Avšiča ter poslan-
ca Toneta Anderliča je slo-

venski parlament leta 2000 
sprejel Zakon o pogojih kon-
cesije za izkoriščanje ener-
getskega potenciala spodnje 
Save, ki jo je vlada podelila 
najprej družbi Savske elek-
trarne, lastnici He vrhovo, 
leto kasneje pa novoustano-
vljenemu Holdingu Sloven-
ske elektrarne, na katerega 
so v celoti prenesli pravico 
izkoriščanja energetskega 
potenciala spodnje Save. 

Po opravljenih posodobitvah 
zasnove verige He na spo-
dnji Savi in izdelavi idejne-

ga projekta za He Boštanj, 
15. novembra 2002 HSe dobi 
gradbeno dovoljenje za prvo 
fazo gradnje. Prvi kilovati 
elektrike so iz agregata He 
Boštanj stekli 14. novem-
bra 2005, to je na dan, ko je 
bil položen tudi temeljni ka-
men za naslednjo elektrar-
no v verigi – He Blanca. Sicer 
pa v okviru tako imenovane-
ga Skupnega podviga poteka 
izgradnja verige petih hidro-
elektrarn na spodnji Savi, ki 
bodo več kot podvojile proi-
zvodnjo električne energije, 
pridobljene na reki Savi, in 
pokrivale okoli šest odstot-
kov slovenske porabe. Prvo-
tni rok za dokončanje veri-
ge, ki je bil z dokončanjem 
He Mokrice predviden v letu 
2018, naj bi po zadnjih načr-
tih skrajšali za nekaj let.

Druge	dejavnosti	
ob	reki
Čeprav je danes v zvezi z 
reko Savo v prvem planu pri-
dobivanje električne ener-
gije, nekoč pa je bil najve-
čje pozornosti deležen rečni 
promet, je potrebno ome-
niti tudi številne druge go-
spodarske dejavnosti, ki so 
se razvile ob njej in zaradi 
nje. v svojih lepših časih je 
bila Sava nepogrešljivo ko-
pališče bližnjih prebivalcev 
in celo razlog za razvoj tu-
rizma, ki si ga današnji na-
črtovalci njene prihodnosti 
spet obetajo ob akumulacij-
skih jezerih. 

ob njej je bilo nekoč posta-
vljenih veliko mlinov in žag. 
Sledile so jim velike tovar-
ne, med katerimi je goto-
vo najpomembnejša tovar-
na celuloze in papirja, ki je 
poleg na tisoče ton papirja 
proizvajala tudi veliko odpa-
dnih voda. te so več kot pol 
stoletja zastrupljale Savo in 
ubijale življenje v njej. tudi 
izbira lokacije za prvo jedr-
sko elektrarno je bila v veliki 
meri povezana z zadostnimi 
količinami hladilne vode iz 
Save, katere zajem omogoča 
poseben jez, pod njim pa iz 
elektrarne teče vroča voda, 
ki savski vodi dviga tempera-
turo za nekaj stopinj. 

Precej podjetij v naših kra-
jih je nosilo ali še nosi nje-
no ime (Savaprojekt, igM 

Sava,	kakršne	več	ne	bo…
Na straneh tega časopisa že skoraj desetletje beležimo dogodke v dolini in na bregovih spodnjega toka naše 
najdaljše reke, ki izvira na slovenskem severozahodu in se v jugovzhodnem delu države poslavlja od njene-
ga ozemlja ter hiti naprej v objem še večje evropske reke in z njo vse do Črnega morja. Tisočletja svobodno 
in zeleno reko so pred dobrimi sto leti začeli obremenjevati premogovniki in industrija v mestih na njenem 
obrežju, ponekod so jo spremenili v pravi odtočni kanal, ki ga ni bilo več mogoče primerjati z reko, ki je ne-
koč služila za kopanje in v kateri so se bohotile različne vrste rib. Z usihanjem težke industrije in večjim za-
vedanjem potrebe po varstvu okolja se je tudi Savi počasi začela vračati njena prava barva.

letju, ko so naše kraje ob-
vladovali znameniti Celja-
ni, katerih moč in interesi 
so segali daleč preko meja 
današnje Slovenije. v na-
slednjih stoletjih se je z ve-
čjimi ali manjšimi odstopa-
nji razmahnilo splavarjenje, 
vodno pot med Ljubljano in 
Zagrebom ter vse do Beo-
grada so vse bolj uporablja-
li tudi trgovci in vojaki. Čol-
ne in posebne ladje so proti 
toku vlekli najprej ljudje, 
nato pa predvsem govedo in 
konji. Na bregovih reke so 
vzgojili celo posebno pasmo 
volov za vleko po reki. 

Zaradi boljših cestnih pove-
zav in predvsem zgraditve 
železniške proge je plovba 
po Savi povsem zamrla, če 
seveda ne štejemo rekrea-
tivnega veslanja in drugih 
športnih aktivnosti. Kljub 
temu so se od časa do časa 
pojavile zamisli, da bi z veli-
kimi gradbenimi posegi omo-
gočili plovnost Save od Siska 
do Ljubljane in celo vse do 
Jadranskega morja, s čimer 
bi morje povezali z Donavo. 
Slovenija prav sedaj sodelu-
je v aktivnostih pri izdelavi 
študije in projektno finanč-
ne dokumentacije za ponov-
no vzpostavitev plovnosti od 
Donave do Siska in vzposta-
vitev nove plovnosti reke 
Save od Siska do meje med 
Hrvaško in Slovenijo, kar je 
pogoj za izgradnjo rečnega 

V času izhajanja Posavskega 
obzornika pa je dozorela in 
zaživela skoraj stoletje sta-
ra zamisel o zajezitvi reke 
za pridobivanje električne 
energije v njenem spodnjem 
toku. Vsi ti posegi, kljub 
pozitivnim pridobitvam za 
družbo, pomenijo hkra-
ti tudi velike spremembe v 
podobi in značaju najdalj-
še slovenske reke, ki najbrž 
nikoli več ne bo taka, kakr-
šna je bila stoletja in celo ti-
sočletja. Ko hodimo oziroma 
se predvsem vozimo ob nje-
nih bregovih, se niti ne za-

vedamo, da smo priča veli-
kim spremembam in da smo 
pravzaprav zadnja genera-
cija, ki jo je videla v nje-
ni prvotni podobi. Z izgra-
dnjo verige hidroelektrarn 
in akumulacijskih jezer ter 
vseh spremljajočih infra-
strukturnih objektov bodo 
struga in bregovi najdaljše 
slovenske reke spremenjeni 
tako, da bi jo prebivalec iz-
pred sto let v novi preobleki 
najbrž težko prepoznal.

V časopisu pogosto prinaša-
mo članke in fotografije, ki 

pričajo o »projektu stole-
tja«. Beležimo pomembne 
dogodke v zvezi s priprava-
mi in gradnjo, navajamo šte-
vilke, metre in tone, kubike 
in kilovate, ki bodo pomeni-
li prihodnost naše dežele, ob 
tem pa ponavadi pozabljamo 
na usodo tega daru narave, 
tega izvira življenja za ljudi 
in ljudstva, ki so skozi stole-
tja živeli ob njej. Tudi druge 
oblike življenja je napajala 
in omogočala rast ter razvoj 
številnim rastlinskim in ži-
valskim vrstam, ki so delile 
usodo njene umirjenosti ali 

nenadnih izbruhov nemira in 
uničevalnih pljuskov preko 
njenih bregov. V vsakdanjem 
hitenju pozabljamo na prav 
posebno dediščino, ki izgi-
nja takorekoč pred našimi 
očmi. V skromni želji, da na 
našo reko pogledamo neko-
liko drugače in zabeležimo 
vsaj drobec njene nekdanje 
in vse bolj izginjajoče podo-
be za prihodnje rodove, smo 
se v uredništvu Posavskega 
obzornika odločili pripravi-
ti in posvetiti reki Savi nekaj 
strani v seriji prilog z naslo-
vom Živeti v Posavju.

Brod na Savi pri Mostecu

Železniški most med Boštanjem in Sevnico, v ozadju cestni most in HE Boštanj

Sava pri Krškem

Sava	v	številkah
Sava (latinsko Savus) je 
940 km dolga reka v jugo-
vzhodni evropi. Je najdalj-
ša reka v Sloveniji. Dolžina 
po slovenskem ozemlju je 
221 km. Sava je glede na 
svojo dolžino na 124. me-
stu vseh svetovnih rek. Po-
rečje Save obsega 95.720 
km2.
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ob skulpturah bi na vsej tra-
si uredili male amfiteatre za 
komorne, kulturne in gospo-
darske prireditve v poletnih 
mesecih. Krožna pot, ki bi jo 
omogočale brvi, bi bila neka-
kšna kulturno-turistična tran-
sverzala. Urediti bi bilo po-

trebno tudi povezavo med 
mostom v Boštanj, za tani-
nom, mimo obstoječe brvi, za 
Stillesom, skozi drevored in za 
Sevnico do gobovc.

Začetek projekta naj bi bil po 
pričakovanju Stoparja že ob 
otvoritvi He Boštanj, ki je bila 
v mesecu maju 2006. vendar 
do tega, iz njemu neznanih ra-

Sava, Savabeton, itd.), naj-
več izmed njih je poveza-
nih z gradbeništvom. tone 
in tone gramoza in peska 
iz zdaj že zapuščenih ali še 
aktivnih gramoznic ter pe-
skokopov, kakor tudi prod z 
njenega dna, so vgradili v 
številne objekte ob bregovih 
Save in daleč naokoli.

Vplivi	na	okolje
v porečju Save živi danes 
več kot polovica prebival-
cev Slovenije. obrečni pro-
stor je primeren za mno-
ge industrijske dejavnosti, 
ki za svoje delovanje potre-
bujejo vodo, območje pa je 
obremenjeno z velikimi vpli-
vi na okolje tudi zaradi kme-
tijstva. Medtem ko nekda-
nji veliki onesnaževalci, kot 
so jeklarne v zgornjem toku 
in premogovniki v srednjem, 

usihajo, ostajajo njeni naj-
večji onesnaževalci mesta 
ob reki. K sreči pa je na po-
molu rešitev, saj v Posavju 
že gradijo kanalizacijske sis-
teme in čistilne naprave, ki 
naj bi omogočili, da bi reko 
vsaj nekoliko ubranili pred 
človeškimi odpadki. 

Znano je sicer, da akumula-
cijska jezera zmanjšujejo sa-
močistilne sposobnosti reke, 
zato je potrebno biti previden 
pri posegih vanjo in ohranja-
ti naravni vodotok, kjer je le 
mogoče, čeprav bo v Posavju 
za to zaradi verige umetnih 
jezer le malo možnosti. tež-
ko bodo v takih pogojih pre-
živele sedanje živalske in ra-
stlinske vrste, ki so se razvile 
ob reki ali v njej. Kljub temu 
je vredno opozarjati na neka-
kšno vdanost v usodo pred že 
obstoječimi in še prihajajoči-
mi betonskimi pregradami in 
koriti. Nedavna neformalna 
in tiha opozorila samih grad-
benikov na gradbišču He Kr-
ško o precejšnji brezbrižno-
sti prebivalcev do tega, kar 
se dogaja v zelenju obrežja 
in na peščenih rečnih zalivih. 
to priča o pomanjkanju spon-
tane civilne skrbi za naravno 
okolje, drugače pa je, ko gre 
za velike in odmevne teme, 
ki se lahko nadejajo naslov-
nih strani nacionalnih medi-
jev.

Naše izkušnje z reko Savo, 
kakor tudi izkušnje genera-
cij pred nami, imajo tudi svo-
je temnejše plati. Ne le, da 
je bil v njej pravcati arze-
nal neeksplodiranega orož-
ja vseh vrst in vseh vojn in da 
je zadnje zatočišče namernih 
ali nenamernih ponesrečen-
cev, je tudi občasna rušilka 
domov in uničevalka imetja 

obrečnih prebivalcev. velike 
padavine v porečju Save zla-
sti v spomladanskih in jesen-
skih mesecih povzročajo bolj 
ali manj pričakovano, ob ne-
urjih pa tudi povsem nenadno 
naraščanje reke, ki izstopi iz 
struge in poplavlja zlasti spo-
dnji del svojega posavskega 
toka. Posledic poplav so de-
ležne vse tri obrečne občine 

na skupnem območju preko 
5.000 hektarjev. Nekaj izmed 
njih je imelo tudi katastrofal-
ne posledice. tem naj bi se v 
bodoče izognili prav s sodob-
no regulacijo in številnimi in-
frastrukturnimi objekti, ki 
bodo zgrajeni z novimi elek-
trarnami.

Za	zaključek
Pred našimi očmi se, vsak dan 
po malem, skoraj neopazno, 
a vendar močno in vztraj-
no spreminja svet, v kate-
rem smo nekoč živeli. in po-
memben del tega sveta je 
reka Sava. Spreminjanje, ki 
ga doživljamo zdaj, je vide-
ti bolj prijazno, kot tisto iz-
pred desetletij, ko je zače-
la postajati industrijska reka. 
Pa vseeno se nam bo nekega 
dne zgodilo, da reke, kakršna 
je tekla nekoč mimo nas, pre-
prosto ne bo več.

Zapisane vrstice seveda ne 
morejo biti zelo poglobljen 
in celovit opis te reke, nji-
hov namen je le droben pri-
spevek, morda skromno dra-
milo, da se nekaj dogaja, pa 
tega ne vidimo ali nočemo vi-
deti. Podoben namen je imel 
tudi znani in vsestranski sev-
niški ustvarjalec Rudi Stopar, 
ko je lani v Sevnici sprožil za 
naše kraje nenavadno pobudo 
in z dvema dogodkoma posku-
šal napraviti tisto, za kar je 
menil, da je bila njegova dol-
žnost – dolžnost otroka s sa-
vskih bregov. Hvala njemu in 
vsem njegovim sodelavcem 
za prispevke, ki jih objavlja-
mo v nadaljevanju.

Silvester Mavsar

»Sevnica je, oziroma bo ena 
redkih, če že ne edina obči-
na, ki bo v vsem porečju Save 
zaradi izgradnje dveh hidro-
central – Boštanj in Blanca – 
znotraj svoje občinske meje 
izgubila uravnovešen večsto-
letni naravni videz,« uteme-

ljuje svoj predlog Stopar. ta 
predvideva ureditev sprehaja-
lišč, med katera bi skozi dalj-
še obdobje postavljali okoli 
pet metrov visoke skulpture, 
ki bi bile tematsko poveza-
ne z zgodovinsko-kulturnimi 
dogodki in običaji teh krajev 
(gugalnica vetrov, Drevo čol-
nov, Prazne mreže, itd.).

Rudi	Stopar:	

Obali	Save	bi	vrnili	dušo…
SEVNICA - V začetku lanskega leta je sevniški kipar, grafik in pesnik Rudi Sto-
par sevniški občinski upravi in županu Kristijanu Jancu predstavil idejo, katere 
realizacija bi po njegovem mnenju v precejšnji meri omilila posledice posegov 
v bregove Save, ki so bili oziroma še bodo potrebni zaradi izgradnje hidroelek-
trarn. Na približno štirinajstih kilometrih savskih nasipov naj bi namreč poskr-
beli za kulturno ureditev obale s parkom skulptur z imenom Ipusa.

zlogov, ni prišlo, čeprav so na 
občini tudi v pisnem odgovo-
ru izrazili navdušenje nad pro-
jektom ipusa. Pač pa je sev-
niški ustvarjalec sklenil svoje 
zamisli v zvezi z reko Savo 
predstaviti v sevniški galeriji 
Ana, ob petletnici njenega de-
lovanja.

Julija 2006 je pripravil razsta-
vo z naslovom Hommage ipu-
si (v spomin reki), za katero 
je izdelal tudi posebni vabi-
li, na katerih je uporabil svojo 
sliko z naslovom Sava v veri-
gah. Kot je zapisal in povedal 
ob tej priložnosti, je človek iz-
stopil iz sozvočja z naravo in si 
jo vse bolj podreja. Napredek 
ga peha vse globlje s pred-
znakom umetnega stvarjenja. 
Pravi tudi, da naš prostor sega 
v rojstvo novega časa in sveta, 
nezavedno izgublja podobo 
duha in mitsko sožitje z reko, 
ki smo jo ukrotili. ob tem pa 
pesnik vzklikne: »Sava, ipu-
sa! v vode Save je zabodena 
veriga. od bolečine in solza 
so motne njene oči!« Naj po-
jasnimo, da Stopar z imenom 
ipusa misli na manj znano ime 
za reko Savo, ki je danes iz-
gubljeno, saj naj bi obstajalo 
samo v redkih zgodovinskih vi-
rih. 

ob otvoritvi razstave, ki je 
vsebovala vse elemente nje-
govega ustvarjanja (akvarel, 
grafiko, in skulpture) sta na-
stopili operna pevka Mihae-
la Komočar in pianstka prof. 
Marjeta Kozmus, o avtorju in 
njegovem ustvarjanju pa je 
govorila prof. Alenka Černe-
lič Krošelj. Poudarila je, da 
je Stoparjevo delo tudi odraz 

njegovega aktivističnega ži-
vljenja, ki je zavezano lokal-
nemu in regionalnemu okolju, 
okolju sveta in vesolja. Avtor 
z vsemi ustvarjalnimi močmi 
opozarja na sozvočje, ljudje 
pa se lahko vključimo v verigo 
povezovanja in sožitja ali pa v 
spone tistih verig, ki se bodo 
odkotalile v propad in uniče-
nje.

Julijskemu dogodku je na za-
dnji dan lanskega avgusta sle-
dil tudi zaključni del Homma-
gea ipusi z naslovom razrez in 
razkritje. rudi Stopar je na-
mreč že za julijsko razstavo 
na večmetrskem akvaerlu (z 
barvo, vodo, obalo, drevesi) 
upodobil galven značilnosti in 
poti reke Save. ta podoba je 
bila nekakšen navdih in motiv 
vsem, ki so želeli razmišljati o 
prihodnosti in človekovem po-
slanstvu. Avtor je takrat po-
vabil obiskovalce, naj v ka-

kršnikoli obliki zapišejo svoje 
spomine in izkušnje z reko. Na 
avgustovski prireditvi so zbra-
ne prispevke lahko prebrali, 
avtor pa jim je v zahvalo po-
daril koščke svojega akvarela.  
 
Uredništvo Posavskega obzor-
nika se je odločilo, da zani-

mivo in redko pobudo oživi z 
objavo nekaterih lani zbranih 
besedil na straneh posavske-
ga časopisa in morda tako po-
maga, da Hommage ipusi  kot 
poklon Savi dobi svoje nada-
ljevanje, ki si ga vsekakor za-
služi.

S. M.

Drevo čolnov - Stoparjeva ideja za skulpturo ob cesti za Orehovo, pred pregrado HE 
Boštanj

Kotalenje Save - motiv z vabila na razstavo

Rudi Stopar

Sušno poletje je prizadelo tudi reko...
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Moj	prvi	stik	z	reko	Savo
se je začel v zgodnjem otroštvu, tam nekje okoli leta 1950. 
Bilo je poleti in oče me je odpeljal s kolesom iz Ljubljane 
na kopanje v Savo pod viseči most v Mednem. Spominjam se 
reke kot prijetne in hladne vode, ki je takrat vabila števil-
ne Ljubljančane v svoj objem. Takrat se še nisem zavedal 
veličine te najdaljše jugoslovanske reke. Potem je prišla se-
litev in do obrežja Save sem prišel zopet v Sevnici. Otroci 
Šmarja smo se kopali od železnega mostu pa do izliva Sev-
nične v Savo. Bilo je zabavno in bili smo črni od premoga. O 
kemiji v vodi nismo vedeli nič. Včasih sem šel z gospodom 
Sušinom lovit ribe z mrežo, s katero so lovili sevniški ribiči, 
saj ni bilo omejitve o številu ulovljenih rib. Tudi mojo prvo 
ribo sem ujel v Savi na Gobovcih. Ribe smo seveda jedli, pa 
čeprav niso bile iz Drave, ampak iz Save.

Velik doživljaj je bil, ko smo v šoli na Radni čakali, ali bo 
odneslo most in nam ne bo potrebno iti v šolo, toda odšli 
smo samo predčasno domov in most je ostal, tako da je pro-
ti koncu šolskega leta lahko Žvegličev Korl skakal na glavo, 
kljub prepovedi učiteljev. Večje doživetje pa mi je bilo, ko 
sem videl, da je Sava lahko tako velika, da po njej plujejo 
ladje. Kopal sem se na beograjski plaži pri Adi Ciganliji, ta-
krat znanem kopališču v Beogradu.

Lahko rečem, da sva s Savo kar stara znanca. Celih 37 let, 
ko sem se vozil z vlakom po dolini Save in jo spremljal v 
času njene veličine in tudi majhnosti ob sušah, gledal, kako 
je nosila odpadke ob visoki vodi, jih odlagala na veje, tako 
da je vse izgledalo kot molilne zastavice v Tibetu. Ko je pri-
šla pomlad, je sveže zelenilo pokrilo vso nesnago. Marsika-
teri naključni potnik me je spraševal, katera reka je to in se 
ni mogel načuditi njeni majhnosti, ker je bil doma od tam, 
kjer so po Savi plule ladje. No, vem, da je veliko ljudi na 
Savi v Sisku naredilo izpit za voditelja čolna. 

Na koncu pa bi dodal še misel o kanalu Sava. Res je, da je 
sedaj izgled drugačen, toda na nas je, da ta kanal naredi-
mo prijazen, dostopen vsem, kraj za prijetno druženje in 
sprehode. Velikokrat greva z ženo na sprehod ob Savi, saj 
prej ni bilo mogoče, pa tudi marsikaterega tržana srečava 
na sprehodu. Res je, da še ni drevja, toda sprožimo akci-
jo za ozelenitev tega dela obrežja, namestitev posod za od-
padke, zahtevajmo redno čiščenje in vzdrževanje in kmalu 
bo postalo to nabrežje prijetna pešpot, tako kot bo desni 
breg kolesarska steza. Spremembe v življenju človeka in 
narave se dogajajo tudi same ali pa jih povzročimo sami. 
Če pa so že tu pri nas, jih sprejmimo, pa se nam bodo čez 
čas zdele zanimive, prijetne in tudi koristne. Vnukom pa 
bomo pripovedovali o časih, ki so minili za vedno, le Sava 
bo še ostala.

N.N.

Čolnarski	prevozi	„starega	
Godca“
Vsako leto ob času, ko so ptice začele razmišljati o letu 
na jug, smo se hribovski otroci začeli ozirati po dolini. Na 
Kompolju je dozoreval hmelj in naša edina poletna avan-
tura je bila, da smo šli na „začasno delo“ v dolino. Obi-
rat hmelj.

Ob petih zjutraj smo se otroci zbrali sredi vasi in jo po vseh 
mogočih bližnjicah ubrali proti Orehovemu. Od tam smo na-
daljevali pot po železniških tirih in se ustavili na prodišču 
ob Savi. Na drugem bregu Save je stala Godčeva hiša, v ka-
teri je živel čolnar. Takratna kmetijska zadruga, ki je ime-
la v lasti hmeljišča, ga je zadolžila za prevoz obiralcev pre-
ko Save.

„Stari Godec“, kot smo mu rekli otroci, je bil čemeren, a ve-
sten človek. Vsako jutro je že na pol zbujen pričakal žvižg, ki 
je bil razpoznavni znak za prevoz. Kmalu za tem je bilo z dru-
gega brega opaziti postavo, ki se je izvila iz polteme. Nato je 
zaropotala veriga – stari Godec je odvezal čoln in verigo vrgel 
v čoln. Nato je bilo slišati enakomerne udarce vesla in na pri-
ložnostni postaji je pristal čoln, ki je bil verjetno še kakšno 
leto starejši od starega Godca. Če je bilo potnikov za prevoz 
malo, se je čolnar jezil. Hotel je še malo počakati na zamu-
dnike. Ko smo ga prepričali, da zamudnikov ni in mu poimen-
sko našteli, kakšne opravke ima kateri od obiralcev danes in 
zakaj ga ni, je čemerno odrinil od brega.

Včasih se je zgodilo, da se je naši skupini pridružil še ka-
kšen drug obiralec in je skupaj z nami čakal na prevoz pre-
ko Save. Stari čolnar ni bil navdušen, saj je bilo potnikov 
preveč. Kljub temu se je odločil za eno vožnjo. Če je bila 
Sava nizka, je čoln nasedel sredi poti in otroci smo vrešča-
li. Čolnar, ki ni maral visokih frekvenc v zgodnjem jutru, je 
kot kapitan takoj ukrepal. Polovico potnikov je izkrcal sre-
di Save in odpeljal naprej. Brodolomci so morali počakati, 
da se je Godec vrnil in poslušati, kako se mu ne splača pre-
važati tako majhnega števila potnikov...

Na Kompolju se v zatonu poletja ne zbirajo več obiralci 
hmelja, saj hmeljišča ni več, stari Godec je že zdavnaj umrl 
in tudi Sava se je na svoji poti proti Donavi zataknila za jez 
savske elektrarne. 

N.Č.C.

Ivana Vatovec

Sava,	Boštanj

Kakor ogromno motno oko,
skaljeno od bolečine,
otopelo utaplja vase nebo,
modro, s pridihom sivine.

V zenici, daleč v njeni globini
je še zaznati barve mavric Savice,
smaragdnost tolmunov
in šumečnost vsake brzice
Mostnice,
temno skrivnostnost bohinjskojezerskega molka
Jezernice,
Bohinjke,
vse zelene trave in pripogib dreves z bregov
Dolinke.

Daleč, globoko v njeni globini…

Kakor ogromna, težka solza
hlipaje vali se po novi dolini,
iskaje drevesa prestavlja večna zrcala
niže,
kjer ji tok še razgiblje belo izlizana skala,
kjer še lahko zahrumi, zabuči, se vzpne in
se razgibano raztoči
v milijone iskrečih, pršečih
drobnih oči,
da se še lahko zavihti
visoko
v belo svobodo.

Moje otroštvo je tesno povezano s Savo, saj smo ob in v 
njej preživeli veliko prostega časa. Bil sem star kakšnih de-
set let, ko me je pet let starejši brat naučil plavati. Pla-
vali smo od lesenega mosta do izliva Florjanskega potoka 
v Savo, kjer je vozil brod. V tistih časih je brod vozil Maks 
Kragl, mi otroci pa smo mu večkrat pomagali. Če je kdo na 
drugi strani Save pomahal, da hoče čez, smo šli z brodom 
tja. Odrinili smo se s kolom, ki je imel spredaj pritrjeno 
železno ost. Zadnje veslo smo morali pustiti pri miru. Ko 
smo se bližali sredini Save, smo v vodo spustili posebno ve-
slo, ki je bilo podobno liziki. Potem je šlo veliko hitreje in 
paziti smo morali, da smo veslo pravočasno potegnili ven, 
da se je brod na obali Save varno ustavil.

≈ ≈ ≈

Otroci smo večkrat plavali z enega brega Save na dru-
gi breg, do Malešičevih. Jaz sem bil star deset let in sem 
bil slabši plavalec. Drugi fantje so bili starejši in bolj ve-
šči plavanja. Ko smo priplavali na drugi breg, so mene pu-
stili, da sem si spočil, oni pa so šli rabutat jabolka. Kmet 
jih je opazil in je pritekel z grabljami. Hitro so poskaka-
li v vodo, mene, ki sem bil slabši plavalec, so vzeli v sredi-
no in jadrno smo odplavali na drugi breg. Kasneje so fantje 
svojo tehniko rabutanja jabolk izpopolnili. S seboj so vzeli 
„zajlo“ in nanjo na hitro natikali jabolka, nato pa z jabol-
ki vred odplavali proti domačemu bregu.

≈ ≈ ≈

Sava je bila v tistem času naše edino kopališče. Ne spomi-
njam se, da bi bila mrzla, pa tudi umazana ne. Res pa je, 
da je bila najčistejša ob ponedeljkih. Pri plavanju po Savi 
si moral biti pozoren na skale. Blizu desnega brega Save je 
bila velika skala, ki so se je tudi flosarji izogibali. Rekli so 
ji Viktorija. Še ena taka skala, ki pa je molela iz vode, pa 
je bila pri izteku Florjanskega potoka v Savo. Tam smo se 
veliko zadrževali, saj smo s skale skakali v Savo.

≈ ≈ ≈

Po pripovedovanju starih Sevničanov je Sava okrog leta 
1930 zamrznila. Brod je zastal in brodar je ostal brez za-
služka, saj so kmetje z živino vozili kar preko savskega 
ledu.

≈ ≈ ≈

Spominjam se, da je Sava velikokrat poplavila Sevnico. Za-
lila je predel stare Sevnice od današnjega Kozmusa do Pla-
usteinerja. Takrat so kmetje pripeljali vozove, nanje so 
položili fosne in tako omogočili krajanom prehod iz enega 
dela mesta v drugega. Ko je Sava upadla, je bilo to najbolj 
idealen čas za lovljenje rib. Tudi nasploh je bilo ob Savi ve-
liko mest, kjer so ribiči lovili z mrežami.

≈ ≈ ≈

Nekoč, ko je Sava močno narasla, je vse kazalo, da se bo le-
seni most podrl. Na mostu je stal drog s telefonsko napelja-
vo za Sevnico. Če bi se most podrl, bi to pomenilo telefon-
ski mrk za Sevnico. Telefonist Hanzi Koritnik je splezal na 
most in potegnil telefonsko napeljavo, da bi jo rešil. Pri tem 
se je steber, na katerega je bila pritrjena napeljava, podrl 
in s celim delom mostu s telefonistom vred zgrmel v dero-
čo Savo. 

Savske	razglednice



Posavski obzornik - leto Xi, številka 18, četrtek, 6. 9. 20071� ŽIVETI V POSAVJU

Posavski obzornik sodeluje s svojimi bralci

Kako	pa	se	vi	spominjate	reke	Save?
Drage bralke in bralci, vabimo vas, da po branju teh strani 
poskusite tudi sami zapisati vsaj nekaj vrstic ali pa tudi stra-
ni o svojih spominih v zvezi z reko Savo.
Čeprav se ponavadi raje spominjamo lepih dogodkov in o teh 
tudi pripovedujemo ali jih zapišemo, bodo prav tako dobro-
došla tudi manj lepa doživetja reke in njenih bregov.
vse, ki se boste potrudili in nam poslali svoj prispevek, bomo 
nagradili s knjižno nagrado založbe Neviodunum (zato prilo-
žite svoj naslov in po možnosti tudi številko telefona).
»Posavsko« sestavljen uredniški odbor v sestavi rudi Stopar 
(Sevnica), Natja Jenko Sunčič (Brežice) in Silvester Mavsar 
(Krško) bo prebral in izbral prispevke ali vsaj najbolj zanimi-
ve odlomke za objavo v posebni knjižici, ki jo bo izdal Zavod 
Neviodunum. K sodelovanju vabimo seveda tudi fotografe in 
slikarje. Za marsikakšen motiv smo seveda že prepozni, ne-
kaj se bo našlo v arhivih, še najbolj pa bomo veseli tistega, 
kar bo nastalo v naslednjih tednih. gradivo bomo predstavili 
tudi na vsaj treh javnih prireditvah, po eni v vsaki občini, če 
pa se nam bodo odzvali tudi bralci iz radeč, bomo tak večer 
pripravili tudi tam. Ker nam gre v tem primeru v prvi vrsti 
za dokumentarno vrednost in ne toliko za literarno, se lahko 
odzovete tudi tisti, ki niste vešči pisanja, imate pa zanimive 
spomine. tudi jezikovne nerodnosti bomo odpravili v uredni-
štvu. Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje!

SevNiCA – 940 metrov dolga reka Sava je s svojimi pritoki 
najdaljša slovenska reka. včasih je bila to plovna reka, po 
njej so vozile ladje; kopalci so v vročih poletnih dneh pole-
žavali na njenem bregu in se hladili v njej; s številnimi vrtin-
ci je burila domišljijo in preizkušala pogum mladih in moč-
nih kopalcev, ki so jo večkrat preplavali, a med njimi je bilo 

nekaj tudi takih, ki so za vedno ostali v njej. eden izmed ti-
stih, ki ga je vrtinec reke Save potegnil na njeno dno, je 
bil tudi Matija Čop, najboljši prijatelj slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna. reka Sava – mogočna, divja, neukrotlji-
va bo kmalu živela samo še v spominu in v pripovedih sta-
rejših ljudi, kajti z izgradnjo spodnjesavskih hidroelektrarn 
se spreminja v lenobno, počasi se premikajočo reko, kar pa 
spet prinaša svoj čar in nove možnosti za aktivno preživlja-
nje prostega časa. Domačini v bližini He vrhovo in He Bo-
štanj se že vozijo po njej s čolni in splavi, KŠtM Sevnica pa 
načrtuje izgradnjo velikega športno-rekreacijskega parka s 
pristanom in čolniščem na orehovem.  

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

Šport	in	rekreacija	na	in	ob	
reki	Savi

Priloga »Živeti v Posavju« je nastala v sodelovanju z Mi-
nistrstvom za kulturo RS.

Stal sem na železniški progi in gledal Koritnika, ki je obje-
mal steber in ga je deroča Sava nosila naprej. Zaradi viso-
ke vode je jeklenica, na katero je bil pripet brod na Gobov-
cah nasproti Loga kot kolebnica udarjala po savski gladini. 
Koritnik se je približeval tej jekleni vrvi, ki bi ga, če bi ga 
zadela, ubila. Ko je „priplul“ v bližino jeklenice, je spu-
stil brod, se potopil in v varnem območju spet priplaval 
na površje Save. Alarmirani so bili gasilci in samo sreč-
no naključne je hotelo, da so telefonista Koritnika gasilci 
pri mostu v Krškem srečno potegnili na kopno, saj so mu v 
vodo spustili vrvi.

Viktor Krenčič

Smo	tista	generacija
prebivalstva v tem delu Posavja, ki trenutno pozna strugo in 
porečje naše reke v dveh popolnoma različnih oblikah. To se 
ni zgodilo tisočletja. Vprašanje je, kdaj se spet bo.

Še pred nedavnim je bil vsako leto več kot pol leta v stru-
gi pod Lisičjimi Jamami velik prod, ki smo ga kot otroci po-
dolgem in počez preiskovali vsako leto znova in znova in na 
njem našli tisoče zanimivih stvari; naravnih, ki jih je ustvari-
la reka in tujkov, ki jih je razvijajoča se družba gorvodno ali 
odvrgla reki ali pa jih je reka odvzela ljudem ob svoji nara-
sli moči. Sreča, da takrat še ni bilo angleških stranišč. Mor-
da le nekaj v Ljubljani in ostalih večjih mestih, pa tudi pla-
stike in tetrapaka ni bilo. Bil je les, kovine, steklo, premog, 
guma, pa morda še kaj malega.

Poletnih počitnic nismo preživljali na morju ali v planinah, 
pač pa v Savi. Na obrežju v svižu (mivki) smo zidali cela me-
sta s predori in rekami in gradovi, obirali robide, se bali in 
krepelili kače – bilo jih je veliko – tudi strupenih. V Savinem 
deročem toku smo se naučili plavanja, v toplih lagunah – ati-
žih, kot so jim rekli starejši, pa smo imeli »toplice« s tudi po 
35-40 stopinj toplo vodo.

Po žetvi in mlačvi je bilo na sporedu kopanje v Savi name-
sto današnjih prh. Ob hudem deževju smo opazovali, kako bo 
reka prestopila bregove in zalivala poti. Nemalokrat pa so ob 
takšni situaciji starejši moški na šverc s sršlji lovili ribe in jih 
metali na cesto, drugi pa pobirali v vreče. Nemalokrat smo 
pozdravljali savinjske splavarje, ki so drug za drugim usmer-
jali svoj splav po sredini toka proti Zagrebu.

Koliko kamenja smo zmetali v Savo v tekmovanju, kdo bo 
dlje vrgel. Pa tudi vpitja in zmerjanja otrok na drugi strani 
je bilo nekaj, kajti le redki so si upali plavati preko reke in 
tako smo varno vzklikali »Štajerci so biki, plezajo po štriki«, 
in še nekaj podobnih izzivalk.

Nazaj smo dobivali nove žaljivke.

Ribe in lovljenje njih je bile posebno poglavje. Zelenke, kle-
ni, mrene, ščuke smo opazovali v živo in skušali uloviti kaj 
v koš ali z doma narejenim trnkom. Včasih je uspelo, dru-
gič tudi ne.

Tudi iskanje in razdiranje nabojev in granat ter raznega 
orožja je bil specialen posel. Takrat so se morale deklice 
umakniti daleč stran. In uspelo je. Enkrat, dvakrat, petkrat – 
imeli smo srečo, nikoli ni eksplodiralo, razen takrat, ko smo 
namenoma dali stvar na ogenj. To so bile velike otroške pu-
stolovščine, za katere tudi starši niso vedeli. Bili smo povoj-
ni pirotehniki pri desetih ali dvanajstih letih. Groza, bi de-
jali, gledano z današnjimi očmi. Toda bila je stvarnost. Bila 
je Sava.

Pri Pruhu (kamnolomu) je bila kar dobrih 10 m globoka sko-
raj navpična struga, obraščena s srbotjo. Tu smo se učili za-
četka alpinizma s spuščanjem in plezanjem nazaj. Tako se je 
v Savi in ob njej oblikoval naš takratni pogum in karakter. 
Sava pa je bila ob hudi suši tudi napajalna reka za živino, ko-
palnica za konje, pa tudi drva so pobirali v čolne ob nabreži-
ni in premog po produ.

Danes je Sava tu mirno, spokojno, dvakrat širše in osem me-
trov globoko jezero. Izgleda kot gola ostrižena ovca, brez 
drevja ob nabrežinah in okovana z dvema železnima ograja-
ma, brez enih vrat, ki bi omogočile dostop do reke v dolži-
ni dveh kilometrov, četudi je nabrežina v dolžini 200 m samo 
30 stopinj nagnjena v reko in je od ograde 5 m podesta oz. 
ravne obale.

Počutimo se, kot bi nam bila odvzeta in dodeljena samo le-
vemu bregu. Z desnega pa jo lahko samo opazujemo. Dragi 
slavni projektanti, in dragi funkcionarji! Kdo vam je dal ta-
kšna pooblastila? Prišli ste, nekaj naredili in odšli, ne da bi 
upoštevali naše zahteve.

Ne pogrešamo premogove umazanije, ne pogrešamo civiliza-
cijskih odpadkov, polivinila in embalaže. Ne pogrešamo smr-
dljivih človeških in živalskih izločkov, ki nefermentirani v za-
dnjih desetletjih začinjajo bistrost in vonj zaradi miselne 
zaostalosti moderne družbe. Žal pa je, vsaj meni, za tisoče 
nepozabnih dogodkov, ki jih je odnesla reka s seboj, ostali so 
le v spominih, nekaj je tudi zapisanih in na fotografijah. Zelo 
pa mi je tudi žal, da imamo tako birokratsko okorele ljudi, ki 
niso pripravljeni na dialog, da se 35 prebivalcem ne omogoči 
niti enih vrat skozi ograjo za dostop do reke, pa čeprav smo 
nabrežino pripravljeni sami zgledno vzdrževati in omogočiti 
tudi bodočim generacijam nekaj dogodkov ob reki.

Janez Levstik

Staro	mesto	Krško	
je bilo neločljivo povezano s Savo, s čudovito reko, ki se 
rodi v Bohinjskem kotu iz čudovito belega, bobnečega sla-
pa Savica in pri Radovljici v umirjenih Zelencih. Združe-
na v še čisto reko Savo nadaljujeta zdaj umirjeni, zdaj hi-
tri tok velike reke v dalj proti vzhodu, proti Donavi, proti 
črnemu morju. 

Povezanost kraja s Savo so bile značilne krške gase. Te poti 
so vodile izpod griča Johe prav do Save; zaključile so se v 
shojeni stezi ali lepo s kamenjem tlakovani poti. Krčani so 
imenovali svoje gase kar po značilnih stavbah, gostilnah in 
drugih posebnostih; ob šoli »Šolska gasa«, »Poštna gasa« ob 
pekarni Jermanova gasa in lepo dalje po mostu čez Savo. 
Gasa je bila ozka pešpot, kjer smo brez skrbi in varno hodi-
li saj po njih niso vozili brez opozorilnih znakov – samo za 
»pešce«. Vodile so mimo skrbno obdelanih vrtov in imele ob 
vsaki uri dneva in noči svoj poseben čar. Dnevna ali nočna 
svetloba sta delali skozi krošnje dreves, grmičevja ob ga-
sah skrivnostne sence, ki so v nas otrocih vzbujale pravljič-
ne predstave ali strašljive podobe strahov. Pozimi so bile 
prav prijetna sankališča, drnice v jezo starejših dobrodu-
šnih Krčanov.

Lepa makadamska cesta je vodila od mosta ob desnem bre-
gu Save do farne cerkve. Levi in desni breg Save naravno za-
sejana s čudovitim zelenjem, ki je ob vsakem letnem času 
dajalo posebno lepoto bregovom Save. Nobeno rastlino ni 
zasejal, posadil človek, veter je opravil svoje delo in oba-
la je bila vedno bujno zelena ali pozimi skrivnostno lepoto 
z ivjem okrašenih vej grmičevja.

Voda Save, kristalno čista v veselje in uporabo; življenju 
ljudem, živalim in rastlinam. Izza Starega gradu priteče 
lepo umirjeno v vsej svoji modro-zeleni lepoti; sredi mesta 
jo zaustavi s svojo kamnito močjo od davnih časov poznana, 
še splavarjem, čudovita Jermanova skala. Jermanova ska-
la ni bila sredi struge, bila je položena bolj k desnem bre-
gu, kakor bi stvarnik hotel olajšati delo splavarjem, da so 
krenili splav bolj proti levemu bregu; proti Štajerski strani; 
na tej strani je reka imela počasnejši tok in globjo zajedo v 
bregu kar je olajšalo splavarjem uravnavanje splava.

Jermanova skala ni bila ovira splavarjem in preizkus njiho-
ve spretnosti in moči; bila je ovira reki, da se je še zadnjič 
pred ravninskim delom struge pokazala v vsej svoji lepo-
ti belo peneče valove butajoče v skalno oviro. Savski valo-
vi Jermanove skale so v grmovju na desnem bregu Save da-
jali zavetje drobnemu slavčku, ki je ob večerih žgolel svoj 
čudoviti napev Krčanom v domovih ob Savi. Valovi Jerma-
nove skale so bili poleti v veselje plavalcem, kdor je pre-
plaval valove ob tej skali je veljal za pogumnega in spre-
tnega plavalca.

Bistra Sava je bila Krčanom v veselje in življenjsko središče. 
Spominjam se peric na dostopnih krajih do vode. Doma so do 
izpiranja prale perilo, do čistega ga sprale v Savi. Perilo so 
spirale na perilnikih. Perilnik je bila približno en meter ve-
lika pravokotna deska, lepo obdelana na dveh nogah; peri-
ca je stala na dveh ploščatih kamnih, poleti bosa, nastavila 
predse perilnik, razprostrla rjuho, potopila v vodo in z njo 
tolkla po perilniku dokler ni od rjuhe tekla čista voda. Opra-
no perilo so perice razprostrle na lepih domačih vrtovih.

Poseben čar so ob krški obali dajale jate gosi in rac. Gosi in 
race so gojili zaradi: perja, mesa, jajc, zdravilne gosje in 
račje masti. Praznični dan so stari Krčani počastili s pečeno 
gosjo, pečena gos ni smela manjkati na Božični dan. Gospo-
dinje so jih mesec dni,dva pitale s koruzo, žganci, da so bile 
lepo rejene za praznik. Zjutraj  so se dvoriščna vrata proti 
Savi odprla, in jate gosi in rac so z veselim: ga-ga odhitele 
na prvo jutranjo kopel v zeleno-modro še bistro Savo.

Slavica Jarnovič 
(iz knjige Krško - stoletje na razglednicah)

Fotografije: Silvo Mavsar
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SevNiCA – Na kitariadi starih bandov, ki bo 29. septembra ob 20. 
uri potekala pred Caffe Central's v centru Sevnice, bodo nasto-
pili ansambli Svit in Utrip iz Zasavja, Steb iz Brestanice ter ve-
nera in Modre Zvezde iz Sevnice. Ansambla Memorija iz Cerkelj 
ob Krki in razpotje iz Krškega se še sestavljata. Skupni koncert 
bivših pop-rock ansamblov Posavja, Zasavja in Dolenjske pripra-
vljajo v Mladinskem centru Sevnica na pobudo Mirana Štojsa, na 
njem pa bodo zaigrale skupine, ki so delovale do leta 1980 in ne 
delujejo več. vsaka bo zaigrala nekaj skladb iz tistega časa.

Stari	bandi	se	že	prijavljajo

BreStANiCA – v okviru Poletja na gradu rajhenburg je v or-
ganizaciji krškega sklada za kulturne dejavnosti 25. avgusta 

na gradu potekal plesni večer s Folklorno skupino DKD Svo-
boda Senovo in gostujočo Folklorno skupino KUD Hruševec 
Kupljenski s Hrvaške z naslovom Folklora brez meja.

Folklora	brez	meja

PoDSreDA - Pred kratkim so v Kozjanskem parku izdali knjižico 
z naslovom „Po poteh zgodb“ avtorice Mirjam Mencej. Mence-
jeva je izredna profesorica na oddelku za etnologijo in kultur-
no antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. gradivo, iz 
katerega je Mencejeva napisala knjižico, je nastalo na podlagi 
terenskega dela v okviru poletnih delavnic, ki so se jih udeleži-
li študenti in študentke ter raziskovali predvsem ljudske pripo-
vedi. Pobudnica sodelovanja med institucijama je bila Helena 
Rožman, takrat še kustosinja v Kozjanskem parku, ki je v knji-
žici napisala prilogo, v kateri je predstavila kulturne znameni-
tosti krajev, po katerih nas vodijo zgodbe. Da bi vse te skrite 
zaklade in križpotja lažje našli, so knjižico opremili z zemlje-
vidi, ki jih je narisala Vesna Zakonjšek, krajinska arhitektka 
iz Kozjanskega parka. Zamisel Mencejeve je, da si s pomočjo 
zgodb ogledate skoraj cel Kozjanski park v obliki krožne poti, 
potovanja pa se lahko lotite peš, s kolesom ali z avtom.  P.P.

KrŠKo - v sredo, 29. avgusta pod večer, sta v sklopu prvega 
Poletnega glasbenega večera v parku pri valvasorjevi knji-
žnici v Krškem nastopila harmonikarja Miha Debevc in To-
maž Rožanec. Na koncertu z naslovom „Spopad harmonik“ 
sta pred zbranim občinstvom na diatonični in klasični har-

moniki izvedla različne interpretacije melodij skladateljev 
različnih narodnosti in obdobij. Sicer je Debevc dvakratni 
absolutni zmagovalec najuglednejšega tekmovanja na svetu 
v igranju na diatonično harmoniko in zmagovalec številnih 
pomembnih tekmovanj tako doma kot v tujini, za njim pa z 
igranjem na klasično harmoniki ne zaostaja niti rožanec, ki 
je diplomant svetovno znane nemške akademije za glasbo 
„Franz Liszt“ Weimar in kot profesor poučuje na krški glas-
beni šoli. v letošnjem letu sta harmonikarja izdala zgoščen-
ko z naslovom „Spopad harmonik“.  B.M.

Knjižica	o	Kozjanskem	parku

Spopad	harmonik	v	krškem	
parku

Miha Debevc in Tomaž Rožanec sta odprla letošnje 
Poletne glasbene večere v krškem parku.

KoStANJeviCA NA KrKi – v Lamutovem likovnem salonu so 
31. avgusta odprli razstavo Vlada Stjepića z naslovom ris-
be. v Bosni in Hercegovini leta 1958 rojeni umetnik, ki je 
končal likovno akademijo in podiplomski študij slikarstva v 
Ljubljani, kjer sedaj tudi živi in ustvarja, se tokrat predsta-
vlja z deli, ki jih je lani in letos ustvaril tudi z mislimi na 
razstavišče v Kostanjevici. Po lanski bienalni razstavi Pogled 
4 – risba v kontekstu in letošnji razstavi Blaža de Glerie z 
naslovom Digitalna risba gre za tretjo razstavo risb v gale-
riji Božidar Jakac v zadnjem času, kar pa je zgolj naključje. 
„vlado Stjepić se nam tokrat predstavlja s povsem po svoje 
pojmovanimi risbami, ki jih lahko le pogojno tako opredeli-
mo. Stjepić pri svojih risbah namreč izhaja iz dejstva, da je 
osnova oziroma izhodišče za risbo točka, ki že kot taka za-
dostuje kriterijem opredeli-
tve risbe. točka kot osnovna 
intervencija na nosilcu pa 
lahko v sožitju s črto, linijo 
oziroma potezo in končno z 
vsem tistim, kar ustvarjalec 
še prida – kot na primer vla-
do Stjepić - sobiva kot celo-
stna podoba, ki jo lahko po-
imenujemo risba, čeprav je 
končna podoba marsikdaj 
bliže pojmu slike,“ je raz-
stavi na pot povedala kusto-
sinja Barbara Rupel.  P.P. 

Risbe	Vlada	Stjepića

JARARAJA
z gosti, koncert

petek, 14.9., ob 21. uri, 
Klub KDK

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

Z	MIŠKO	V	SVET
računalniško izobraževanje 
za starejše v Valvasorjevi knjižnici Krško
Poletje se počasi preveša v jesen, sonce s svojimi žarki le še 
prijazno boža, začelo se  je novo šolsko leto, pozabljena so 
poletna lenarjenja in igranja ob bazenih in v zavetju starih 
dreves v okoliških parkih in dvoriščih. Prihaja sezona jesen-
skih opravil na vrtovih, njivah in vinogradih. Prihaja tudi čas, 
ko boste zopet potrebovali knjige in drugo gradivo za šolanje 
in preživljanje prostega časa. tudi v poletnih mesecih smo v 
knjižnici pridno kupovali in obdelovali gradivo ter seveda skr-
beli za potrebe naših uporabnikov, pripravljali gradivo za na-
tečaj za novo knjižnico, začeli z novo rubriko za bralce Po-
savskega obzornika iZ iZ(virov), v kateri s kratkimi opisi in 
slikovnim gradivom posegamo v posamezno tematiko iz naše 
domoznanske zbirke. Počasi bomo pričeli tudi z ostalimi de-

javnostmi za uporabnike.
tako bomo že v prihodnjih dneh ponovno začeli z računal-
niškim izobraževanjem za starejše uporabnike. v februarju 
smo jih povabili, da svoje težave in predvsem potrebe po ra-
čunalniškem znanju delijo z nami, saj živimo v svetu, kjer 
je prav hitro pridobljena informacija, znanje ali le vzposta-
vljena komunikacija s prijateljem, napisano pismo, dopis bi-
stvenega pomena. Danes je na računalniku dostopna tudi 
e-uprava, zakaj ne bi prav starejši vse opravili s pomočjo ra-
čunalnika iz domačega naslonjača? Zakaj ne bi postali neod-
visni pri uporabi novih tehnologij in znanj?

odziv med uporabniki, katerim je bilo glede na njihova pred-
znanja in interese na voljo več sklopov izobraževanja, je bil 
velik. včasih smo le brskali po svetovnem spletu, iskali ku-
harske recepte, reševali križanke, prebirali elektronski časo-
pis v arabskem jeziku, tipkali pesmice in jih natisnili, spre-
mljali novice, pošiljali e-maile vašim vnukom …, drugič spet 
smo le poklepetali in se nasmejali. Skupaj smo pregnali strah 
pred računalnikom in mnogi ste se radi vračali in utrjeva-
li svoje znanje. 

Od 13. septembra pa do konca meseca maja se nam boste 
lahko ponovno pridružili vsak četrtek med 9. in 11. uro na 
individualnem enournem izobraževanju.

Prisluhnili bomo vašim željam, predlogom, v veliko veselje 
pa nam bo, če boste prišli predvsem tisti, ki doma nimate 
dostopa do računalnika, interneta, torej vsi, za katere bo 
to prvo srečanje z računalnikom. Morda se boste sprehodi-
li med policami in ugotovili, da še vedno hranimo knjigo, ki 
ste jo prebrali v otroštvu, ali le posedeli v časopisnem oddel-
ku in prelistali enega od časopisov, tisti, ki to še niste, pa po-
stali član naše knjižnice. Najpomembneje pa je, da si boste 
vzeli čas zase!
Zaradi lažjega usklajevanja je potrebno termin računalni-
škega izobraževanja predhodno rezervirati. Pokličite knjižni-
čarko Mileno Vodopivec ali Melito Voglar na tel. številko 07 
4904 000 ali se oglasite v knjižnici. izobraževanje je brez-
plačno.

Prijazno vabljeni, da preživite prosti čas z dobro knjigo, 
starejši pa skupaj s knjižničarko poiščete nova znanja in 
informacije v svetu računalništva.

Polona Brenčič,
direktorica

Projekt Z miško v svet je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo.

SEVNICA – V Galeriji Ana je v septembru na ogled razstava li-
kovnih del arhitekta Vladimirja Braca Mušiča, ki je ob otvo-
ritvi razstave predstavil tudi svojo knjigo Otroštvo v zname-
nju vojne.

Prof. mag. Vladimir Braco Mušič – nekdaj Plečnikov učenec, se-
daj zaslužni profesor na Biotehniški fakulteti (oddelek za kra-
jinsko arhitekturo) in častni član zbornice arhitektov - se je s 

slikarstvom pričel spo-
gledovati že v otroštvu. 
Za razstavo v rodni Sev-
nici je izbral dela raz-
ličnih tematik: zrcalne 
manipulacije s fotogra-
fijo, utopične študije 
zgradb in fasad kot ar-
hitektonske fantazije, 
skicirke iz raznih poto-
vanj po svetu in skice iz 
raznih sestankov, ki jih 
je privedel v novo iz-
raznost višje kvalitete. 
Zanimive so tudi njego-
ve pošasti, ki jih izdelu-
je iz starega, odvržene-
ga lesa. 

v knjigi otroštvo v znamenju vojne je vladimir Braco Mušič, ki 
je bil rojen leta 1930 v Sevnici, zbral pisma, ki so si jih pošiljali 
njegovi sorodniki med leti 1941 – 1945. tako sklenjeno pripoved 
spominov na otroštvo, ki je bilo zaznamovano s selitvami, vojno 
in  razdružitvijo družine, dopolnjuje s svojevrstno dokumentaci-
jo, ki z inserti iz pisem ponazarja takratne družbene razmere. 
Knjiga je obogatena s fotografijami, ki so delo avtorjevega oče-
ta, sicer splošnega zdravnika, ki se je z družino selil po okupira-
nem podeželju. Delček knjige je avtor namenil tudi povojnemu 
obdobju, predvsem mladinskim delovnim brigadam, graditvi no-
vega sveta.
vladimir Braco Mušič nam je zaupal, da že piše naslednjo knjigo, 
ki bo prav tako govorila o Sevnici, vendar na drugačen način, saj 
naj bi bila bolj strokovna z orisom urbanizma in arhitekture v pet-
desetih in šestdesetih letih. Tanja Grabrijan 

Otroštvo	v	znamenju	vojne

ČAteŽ oB SAvi - Mojca Barbič, 
profesorica likovne umetnosti iz 
Brežic, se je po dveh samostoj-
nih razstavah na Češkem, eni v 
Zagrebu in eni v Krškem prvo 
septembrsko soboto s samostoj-
no razstavo predstavila še do-
mačemu občinstvu v razstav-
nem prostoru avle Hotela terme 
Čatež. otvoritev je potekala v 
prijetni družbi povezovalca kul-
turnega programa Klemna Sla-
konje in mladega harmonikarja 
Mateja Čelika, ki je otvoritvene 
trenutke obogatil z izbranimi deli Bacha, Semjonova, eberhard-
ta in Pachelbela. Do konca tega meseca si bo tu moč ogleda-
ti malo plastiko avtorice, ki je po vsebinskih in oblikovnih raz-
sežnostih svojevrsten kolaž, ki po zasnovi umetelno povezuje 
malo plastiko s samosvojo kombinacijo barvnih fotografij. Kar 
pomeni, da se Mojca hkrati predstavlja še z drugim medijem – 
fotografijo, ki selektivno beleži večdimenzionalne objekte, kot 
so predstavljene male plastike( volumen, material, barva, teks-
tura…) in s tem sekundarnim delom razstave izrazi potrebo po 
redukciji nasičenosti že doživetih in poenostavitvi gradnje novih 
zgodb in oblik, je med ostalim v recenziji zapisal akademski sli-
kar Blaž de Gleria. Dodaja, da nas pričujoča razstava opozarja, 
da je predmet in lokacija osebne izpovedi nekje globoko v tele-
su ali na koži neukrotljivega življenja. N. Jenko S.

Mojca	tokrat	v	domačem	kraju

KrŠKo - igrani film Luksuz produkcije Berta vs. Helga je na 
Balkan Kids for Kids festivalu v Beogradu osvojil nagrado 
mlade žirije za najboljši (Live action) film v kategoriji av-
torjev od 13 do 16 let. režiral ga je Ivor Hodulak iz Krške-
ga, sodelovali pa so še Iztok Radej, Anže Podgornik, Lara 
Nepužlan, Žiga Maruša in Claire Morvan. Film je nastal na 
lanskoletnem mladinskem filmskem taboru na trški gori pod 
mentorstvom Dženi Rostohar. v žiriji so bili mladi iz Avstri-
je, Črne gore, Makedonije, Slovenije, Cipra, Nigerije, Švi-
ce in Srbije. 

Kids for Kids festival organizira CiFeJ iz Montreala in je član 
iFCt/UNeSCo. vsako leto poteka po svetu več regionalnih 
festivalov, katerih zmagovalci se udeležijo svetovnega Kids 
for Kids festivala. Letos bo ta potekal oktobra v Amster-
damu, lansko leto pa je bil na Cipru. Lani se ga je udele-
žil tudi Žiga Divjak, ki je na regionalnem festivalu zmagal z 
igranim filmom Zanka. tudi ta je nastal v okviru Luksuz pro-
dukcije pod mentorstvom Dženi rostohar.

Nagrada	za	krške	filmarje
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z grobiščem nobene poveza-
ve,“ pravi olić in dodaja, da 
je izkopavanje eksperiment, 
ki se ga ne da ponoviti. „Koli-
kor bomo obdelali teren, to-

liko ga bomo ohranili naprej, 
sicer informacije izginejo, iz-
gine vse, česar pred posegom 
v prostor ne raziščemo.“ 

Delo pa se z izkopavanji na 

sedaj le domneve. „Brežice 
so bolj večplastne, kot smo 
do sedaj predvidevali,“ do-
daja in nadaljuje, da so praz-
godovinsko naselbino našli 

na dveh delih mesta, pa tudi 
ob izkopavanjih na območju 
nove policijske postaje. „v 
bližini je sicer že znano kelt-
sko grobišče, toda naselbi-
na je dosti starejša in nima 

in vodotokom so želeli krajani 
Dečnega sela urediti pločnik, 
ki je tudi bil zgrajen in ga je 
financirala občina Brežice. 

Struga Sromljice je bila zara-
di boljše pretočnosti presta-
vljena v levo, brežine so bile 
zavarovane s kamnom. Ker 
na tem odseku ni bilo hodni-
kov za pešce, je ta del ceste 
predstavljal nevarnost za pe-
šce in kolesarje, zato je bil 
zgrajen pločnik in postavlje-
na ograja. 

vrednost investicije uredi-
tve vodotoka in pločnika za 
pešce je 64.349,09 evra. ve-
čino opravljenih del je fi-

nancirala Direkcija rS za ce-
ste, medtem ko je občina 
Brežice financirala pločnik 
in ograjo v znesku 19.468,86 
evrov. 
v prihodnosti je preko poto-
ka Sromljica predvidena po-
stavitev peš-brvi in nada-
ljevanje pločnika, s čimer 
bi bile prometna varnost na 

tem sedaj nevarnem odseku 
regionalne ceste čez Dečno 
selo še boljša. 

Projekt predstavlja po-
membno pridobitev za kraja-
ne, saj je cesta zavarovana 
pred škodljivim delovanjem 
hudourniške vode, ki je po-
škodovala brežino in cesto, 
hkrati pa je postavitev ploč-
nika in ograje povečala pro-
metno varnost na tem delu 
cestišča.  

OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za prostorsko 
načrtovanje in razvoj

Konec sprejemanja vlog za spremembo namen-
ske rabe zemljišč v Občini Brežice

občina Brežice v postopku priprave novih prostorskih ak-
tov (občinskega prostorskega načrta – oPN) sprejema po-
bude za spremembo namenske rabe prostora, za katere 
smo do dne 04.07.2007 prejeli 850 vlog. S prejetimi po-
budami občina evidentira prostorske potrebe lokalnega 
prebivalstva in gospodarskih družb, ki bodo obravnava-
ne v postopku izdelave oPN. Po navodilih pristojnega mi-
nistrstva (Ministrstvo za okolje in prostor) se individual-
ne pobude ne obravnavajo posamezno, saj v prostorskem 
načrtovanju prevladuje načelo javnega interesa pred pri-
vatno koristijo.  evidentirane pobude se obravnavajo na 
podlagi strokovnih podlag in strateških prostorskih usme-
ritev občine. 

glede na planirane aktivnosti priprave občinskega pro-
storskega načrta bo občina Brežice sprejemala po-
bude za spremembo namenske rabe prostora še do  
30.09.2007. vloge, prispele po tem datumu, ne bodo 
obravnavane v postopku priprave oPN-ja. vloge morajo 
biti podane na obrazcu, ki ga lahko dobite preko sple-
tnih strani občine Brežice (www.brezice.si/obrazci) ali 
na oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj.

Po sprejetju oPN bo občina začela aktivno uvajati tudi 
inštrumente prostorske politike za aktiviranje nepozida-
nih stavnih zemljišč. Lastniki zazidljivih nepozidanih ze-
mljišč, na katerih nimajo interesa gradnje ali pa gradnja 
ni možna zaradi drugih omejitev (strm naklon, močvir-
je, koridor javne gospodarske infrastrukture ipd) imajo 
možnost podati vlogo za spremembo namenske rabe ze-
mljišč iz »zazidljivega« v »nezazidljivo« zemljišče.

Oddelek za prostorsko načrtovanje 
in razvoj Občine Brežice

Odbora za pripravo in izvedbo programa prireditev ob 
prazniku Občine Brežice

NOSILCEM IN ORGANIZATORJEM PRIREDITEV 
V MESECU OKTOBRU 2007

Zadeva: Program prireditev v počastitev 28. oktobra, 
praznika občine Brežice

Spoštovani,
odbor za pripravo in izvedbo programa prireditev ob pra-
zniku občine Brežice vas vljudno prosi, da do srede, 12. 
septembra 2007, posredujete podatke o prireditvah, 
otvoritvah ali drugih pomembnih dogodkih, ki jih načrtu-
jete v mesecu oktobru in si želite, da jih vključimo v pro-
gram Brežiškega oktobra 2007. 
odbor bo vaše predloge lahko upošteval in uvrstil v pro-
gram, če bodo pisno sporočeni do navedenega datuma. 
Prijave pošljite po elektronski pošti na naslov lavra.krea-
cic@brezice.si, lahko jih prinesete osebno v Urad župana 
ali jih pošljete po pošti. 

Prijava naj vsebuje:
 naslov prireditve,
 kratek opis prireditve,
 navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve,
 kraj prireditve,
 čas (datum in ura) prireditve.

Kontaktna oseba za prijavo prireditev: Lavra Kreačič, 
Urad župana, tel.: 07 49 91 543.

Z lepimi pozdravi,
Predsednik odbora za pripravo in izvedbo 

programa prireditev ob prazniku Občine Brežice
Ivan MOLAN

župan občine Brežice

•
•
•
•
•

Hudourniške vode Sromljice 
so avgusta 2005 v Dečnem selu 
povzročile obsežno erozijo na 
desni brežini potoka. ta zaje-

da je začela ogrožati cesto na 
odseku Sp. Pohanca - Kape-
le, zato je Direkcija rS za ce-
ste (DrSC) leta 2006 začasno 
uredila in zavarovala brežino 
ter preprečila nadaljnjo ero-
zijo. Za prometno varnost je 
pomembna dolgoročna stabil-
nost ceste, zato je DrSC traj-
neje utrdil brežino. Med cesto 

VABILO
vabimo vas, da se udeležite okrogle mize, ki jo organizira 
občina Brežice pred dokončnim izborom dreves za ureditev 
Ceste prvih borcev.
okrogla miza bo v četrtek, 6. septembra 2007, s pričetkom 
ob 18. uri v Poslovnem centru Gasa, Cesta prvih borcev 
24a, Brežice.

Z okroglo mizo želimo čim širšo zainteresirano javnost se-
znaniti s predlogi, prednostmi in slabostmi posameznega ter 
vključiti v oblikovanje dokončne odločitve.

Lep pozdrav.
Ivan Molan, 

župan občine Brežice

Ukročeni	hudournik	in	
večja	prometna	varnost	-
ureditev	potoka	Sromljica
Z ureditvijo potoka Sromljica je cestišče zaščiteno pred škodljivim delovanjem hudourniške vode, ki je 
v preteklosti odnesla del cestišča, hkrati pa je Občina Brežice z izgradnja pločnika in postavitvijo ogra-
je povečala prometno varnost na tem delu prometno obremenjene ceste.  

Pločnik in postavljena ograja Utrjena brežina

Brežiški arheolog Slobodan 
Olić z ekipo opravlja dela, 
ki bodo trajala 35 delovnih 
dni. ob izkopavanjih so na-
šli ostanke iz različnih obdo-
bij, odstranili so urbano ar-
hitekturo, t. j. kanalizacijski 
sistem iz 18. in 19. stoletja, 
zidan iz opeke ter delno po-
krit s kamnitimi ploščami. 
Prekrival je starejše ostan-
ke, ki sodijo v fazo izgradnje 
mestnega obzidja in gradu iz 
sredine 16. stoletja. Po koli-
čini in tudi po ohranjenosti 
so presegli predvidevanja ar-
heologov in bodo zelo prispe-
vali k prepoznavnosti Brežic 
iz takratnega obdobja. Po-
polnoma nepričakovano pa 
so naleteli na ostanke praz-
godovinske naselbine, ki jo 
bodo v naslednjih dneh na-
tančneje datirali. 

olić ob tem pojasnjuje, da 
se je izkristaliziral popolno-
ma nepričakovan element na 
tem delu mesta, ki kaže, da 
so Brežice obstajale že v času 
prazgodovine, kar so bile do 

Odkrili	prazgodovinsko	naselbino
BREŽICE - Ob brežiškem gradu od začetka avgusta v sklopu prenavljanja infrastrukture v Brežicah po-
tekajo arheološke raziskave. Izvaja jih Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Novega mesta pod vod-
stvom odgovornega arheologa mag. Uroša Bavca.

terenu seveda ne konča, saj 
je potrebna osnovna obde-
lava najrazličnejšega gra-
diva, materialnega gradiva 
in dokumentacije, ki je pi-

sna, fotografska, po njej pa 
je na vrsti še strokovno po-
ročilo. Zbrano gradivo in ma-
terial bo na voljo za more-
bitne nadaljnje znanstvene 
raziskave, pripravili pa bodo 
tudi predavanja za vse zain-
teresirane, ker imajo javnost 
ter okoliški prebivalci pravi-
co, da se seznanijo z raziska-
nim. Dobrodošla bi bila tudi 
objava v obliki publikacije, 
vendar je po olićevih izku-
šnjah to zelo redek primer, 
saj ponavadi zmanjka denar-
ja. Prav gotovo pa bodo naj-
dišče simbolično zaznamo-
vali z informativno ploščo, o 
čemer pa bo odločala občina 
Brežice kot investitor. 

M. Kalčič M.

Izkopavanja ob brežiškem gradu

Slobodan Olić se je rodil pred 50 leti v Zagrebu. Njegov pri-
jatelj je odšel študirat arheologijo, pa se je za ta študij odlo-
čil tudi sam. vendar ga je med študijem arheologija zasvoji-
la, tako je postal arheolog. Leta 1993 je pričel delati v Celju, 
nato tudi po drugih krajih v Sloveniji. Zanima ga vse, kar je 
povezano s preteklostjo, mogoče ga malo bolj pritegne praz-
godovina. Ker pa deluje znotraj zaščitenega območja, pač 
ne more obdobja za raziskovanje izbirati sam. Najbolj so mu 
ostale v spominu izkopanine pri ormožu – ostanki lesenega vo-
dnjaka iz časov železne dobe v višini enega metra, ki so se na-
hajali v mulju. S to najdbo so odkrili še 80 različnih rastlinskih 
in živalskih vrst iz tistih časov. Leta 1998 se je z družino prese-
lil v Brežice. Ustanovil je zasebno podjetje, ki se ukvarja z ar-
heološkimi raziskavami, v njem je zaposlenih pet delavcev. 
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ca pri projektu. Skozi delo v 
Mladinskem centru bosta lah-
ko pridobila praktične izku-
šnje in se izobrazila za vzpo-

stavitev in razvoj centra v 
Cernivodi. Direktor rrA Po-
savje se je v času obiska se-
znanil tudi s tamkajšnjo re-
gionalno organiziranostjo 
in pripravami na koriščenje 
evropskih strukturnih sred-
stev. Pokazal je pripravlje-
nost, da razišče možnosti za 
pridobitev evropskih sredstev 
za bodoče medsebojno sode-
lovanje in izmenjavo izkušenj 
na tem področju.

Na delovnih sestankih sta de-
legaciji izmenjali še predlo-

Delegacija se je seznanila z 
odnosom med lokalno sku-
pnostjo in jedrskim objektom 
ter z delovanjem občine na 
ostalih področjih. obiskala je 
Nuklearno elektrarno Cerna-
voda, ki je locirana ob kanalu 
reke Donave, 60 km od Črne-
ga morja, ter zaposluje 1800 
ljudi od 21.000 prebivalcev v 
istoimenski občini. Program 
izgradnje elektrarne so v ro-
muniji začeli leta 1978, ko so 
predvideli izgradnjo petih re-
aktorjev. 19 let po tem je za-
čel delovati prvi, letos so do-
končali drugega, za izgradnjo 
tretjega in četrtega pa pote-
kajo razgovori za vzpostavi-
tev konzorcija, ki bi projekt 
finančno podprl.

v občini Cernavoda sobiva-
nje z nuklearno elektrarno, 
za razliko od nas, kjer je de-
nar iz tega naslova prihodek 
občinskega proračuna, ureja-
jo s kompenzacijami (izgra-
dnja mostu čez kanal preko 
Donave, izgradnja bolnišni-
ce v mestu, investicije v šol-
stvo). Problemi se pojavljajo 
tudi pri komunikaciji z vod-
stvom nuklearne elektrarne, 
ki ima svoj sedež v Bukarešti, 
torej daleč stran. 

Poleg odnosa, ki vlada med 
lokalno skupnostjo in jedrski-
mi objekti v naši okolici, so 
ob obisku Slovenije predstav-
niki romunije veliko zanima-
nje pokazali tudi za izme-
njavo izkušenj na področju 

Zavod je pri pregledu odvzel 68 
vzorcev za osnovno mikrobiološko 
in 57 vzorcev za osnovno kemič-
no preiskavo. Mikrobiološke prei-
skave so pokazale, da je bila ve-
čina vzorcev fekalno onesnaženih 
in zato zdravstveno neustreznih. 
Fizikalno - kemične preiskave so 
pokazale, da so bili vsi vzorci ra-
zen enega (ravni – omrežje, vonj 
po trohnobi) ustrezni.

Poudariti je potrebno, da so re-
zultati opravljene preiskave odraz 
trenutnega stanja, saj je iz pri-
merjave analiz, ki so se opravile v 
preteklih letih, mogoče ugotoviti, 
da se kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bistveno 
spreminja. odvisna je predvsem 
od vremenskih razmer in letnega 
časa ob odvzemu vzorca. 

Zavod za zdravstveno varstvo Novo 
mesto opozarja, da pitna voda na 
teh vodovodih oz. vodnih virih ni 
zdravstveno ustrezna in vodooskr-
ba ni varna. Stalno je namreč pri-
sotna možnost hidričnih epidemij 
oziroma črevesnih bolezni.

vodo na vodnih virih, ki jih upora-
blja približno 3300 oz. 13 % pre-
bivalcev občine Krško, je pred 

Delovni	obisk	delegacije	
občine	Krško	v	Romuniji
Delegacija občine Krško se je v začetku prejšnjega tedna vrnila s tridnevnega delovnega obiska v Romu-
niji. Ta je potekal v občini Cernavoda, predstavnike katere smo lani julija gostili pri nas. Prišli so na po-
vabilo župana občine Krško Franca Bogoviča, ki je bil kot podpredsednik združenja evropskih občin z 
jedrskim objektom pred tem njihov gost, saj je v Cernivodi edina delujoča nuklearna elektrarna v Ro-
muniji. Obisk je tokrat vrnila sedemčlanska delegacija občine Krško, ki jo je vodil župan Franc Bogovič.

pridobivanja evropskih sred-
stev, saj so 1. januarja letos 
postali člani unije. o postop-
kih in virih financiranja so se 

pogovori nadaljevali tudi na 
tokratnem obisku. eden ve-
čjih projektov občine Cerna-
voda v prihodnjih dveh letih 
je vzpostavitev mladinske-
ga rekreacijskega centra. Di-
rektor rrA Posavja Robert 
Ostrelič se je tako s tamkaj-
šnjim oddelkom za evropske 
integracije dogovoril za so-
delovanje in pomoč. tako bo 
Mladinski center Krško prija-
vil program evropske prosto-
voljne službe, v okviru kate-
rega bosta Krško za dobo treh 
mesecev obiskala sodelav-

ge za nadaljnje sodelovanje. 
tako bomo prihodnje leto  
sprejeli povabilo za ude-
ležbo na športnem večna-
cionalnem dogodku, finan-
ciran je iz skladov eU, kjer 
bodo v športnih disciplinah 
poleg romunije in Sloveni-
je sodelovale tudi Francija 
in Nemčija. Julija 2008 naj 
bi nekateri od naših osnov-
nošolcev teden dni prežive-
li v tamkajšnjem ekološkem 
kampu. ob naslednjem obi-
sku predstavnikov Cernevo-
de pri nas, pa so sodelavci 
tamkajšnje občinske uprave 
izrazili željo po seznanitvi 
in utrjevanju vezi na kultur-
nem področju. v pogovorih 
sta se obe strani dotakni-
li tudi možnosti poslovnega 
sodelovanja v projektih po-
vezanih z nuklearno elek-
tarno, izgradnjo komunalne 
infrastrukture ter partner-
stva med vladnimi organiza-
cijami. 

Kot je župan občine Krško 
dejal v pogovoru z enim od 
lokalnih medijev v Cerni-
vodi, je pomembno, da se 
občani zavedajo, da je od-
govornost za razvoj tudi v 
njihovih rokah. S tem ve-
denjem ima celotna občina 
več možnosti za napredek. 
ob tem je poudaril, da je 
tako med občino Krško kot 
občino Cernavoda mogoče 
najti dovolj podobnosti, da 
bi lahko povezali ljudi s po-
dobnimi interesi. 

V skupini sedmih je občino Krško poleg župana Franca 
Bogoviča zastopala tudi vršilka dolžnosti direktorja 
Melita Čopar, predsednik in član uprave podjetja 
Kostak Božidar Resnik in Miljenko Muha, direktor 
podjetja Numip Stanislav Zorko, direktor RRA Posavje 
Robert Ostrelič in sodelavka za stike z javnostmi na 
Občini Krško Petra Rep Bunetič.

Poročilo	o	kvaliteti	pitnih	voda	iz	lokalnih	-	vaških	vodovodov,	
ki	so	v	upravljanju	krajevnih	skupnosti	oziroma	skupin	
občanov	v	občini	Krško	–	prvi	pregled	v	letu	2007
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil prvi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 
2007, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov. Povzetek poročila o kakovosti pitne vode vodovodov 
in izvirov, nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, podajamo v nadaljevanju. Celotno po-
ročilo s podatki o analizah pa je na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

uporabo potrebno obvezno preku-
hati. Za prekuhavanje pitne vode 
se priporoča naslednji način:
• ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še eno mi-
nuto, priporoča pa se, da zaradi 
večje varnosti voda vre vsaj tri 
minute, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo lahko 
uživajo tudi osebe z oslabljenim 
imunskim sistemom;
• zaradi možnosti naknadnega 
onesnaženja prekuhane vode se 
priporoča, da voda ostane v isti 
posodi, v kateri smo jo prekuha-
li;
• vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;
• tako pripravljeno vodo za pi-
tje lahko uporabljamo do 24 ur, 
izjemoma do 48 ur;  
• če je voda motna, je potreb-
no pred prekuhavanjem odstrani-
ti večino delcev z usedanjem in 
nato filtriranjem skozi več plasti 
čiste, najbolje prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter (npr. 
pivnik, filter za kavo);
• ker je lahko prekuhana voda 
manj prijetnega okusa, se za pi-
tje priporoča pripravo čaja oz. 
drugih napitkov, lahko pa se za-
užije tudi v obliki juhe ali kakšne 
druge jedi. 

Dolgoročno se priporoča, da se 
uporabniki priklopijo na večje vo-
dovodne sisteme, katerih viri se 
varujejo z vodovarstvenimi pa-
sovi in katere upravlja strokovno 
usposobljen upravljalec, v našem 
primeru Komunalno stavbno pod-
jetje Kostak, ali pa sanacija ob-
stoječih sistemov z uvedbo filtra-
cije in kloriranja vode.

Priporočila za ravnanje prebival-
cev, ki se oskrbujejo iz sistemov 
za oskrbo s pitno vodo, ki zagota-
vljajo manj kot povprečno 10 m3 
pitne vode na dan ali oskrbujejo 
manj kot 50 oseb (Pravilnik o pi-
tni vodi):
v primeru utemeljenega suma, 
da pitna voda predstavlja poten-
cialno nevarnost za zdravje ljudi, 
se priporoča naslednje:
• Po izvedbi novih del ali po sa-
nacijah na katerem koli delu vo-
dovodnega omrežja je potrebno 
zagotoviti izvedbo dezinfekci-
je tega dela omrežja. izvajalec 
dezinfekcije naj pri tem upošte-
va Navodila za izvedbo dezinfek-
cije vodovodnega omrežja.
• v primeru oskrbe s pitno vodo 
iz cistern (v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode) je 
potrebno upoštevati Priporočila za 

ravnanje prebivalcev, ki se oskrbu-
jejo s pitno vodo s cisternami. 
• v primeru, da se predpiše 
prekuhavanje pitne vode, je po-
trebno upoštevati Navodila o pre-
kuhavanju vode. 

Poleg zgornjih priporočil za ravna-
nje se lahko upoštevajo tudi dru-
ga priporočila za ravnanje prebi-
valcev, ki se oskrbujejo iz večjih 
sistemov za oskrbo pitne vode, in 
sicer:

• Priporočila lastnikom objek-
tov za vzdrževanje hišnega vodo-
vodnega omrežja;
• Priporočila lastnikom objek-
tov o ukrepih za zmanjšanje in 
odpravo tveganja, če je vzrok ne-
skladnosti pitne vode hišno vodo-
vodno omrežje; 
• Priporočila lastnikom objek-
tov o ukrepih za zmanjšanje in 
odpravo tveganja, če je vzrok po-
višanih koncentracij svinca v pitni 
vodi hišno vodovodno omrežje; 
• Priporočila za preprečevanje 
razmnoževanja legionel v inter-
nem vodovodnem omrežju.

omenjena navodila in priporoči-
la lahko najdete na spletni strani: 
http://www.gov.si/pitna-voda. 

Št. VODOVOD Št. 
porab.

Zdr. 
ocena

1. Ardro pri raki – omr. 70 NU

2. Anže – omrežje 10 50 NU

3. Brezje - omrežje 200 U

4. Bohor - planinski dom  2 NU

5. Črešnjice - omrežje 63 NU

6. Dol pri Podbočju – omrežje 16 35 NU

7. Dolenja vas – Dolenja vas 130 50 NU

8. Dol. Leskovec – omr. 4 40 NU

9. D. Leskovec – Prižni Dol - omrežje 12 NU

10. g.Leskovec – Ložice – omrežje i Stranje 5 150 NU

11. g.Leskovec – Ložice - omrežje ii - trg.virant NU

12. Dobrava – vovčko Anton - omr. Dobrava 32a 5 NU

13. gorenja vas pri Leskovcu – j. izlivka 30 NU

14. gornje Pijavško omr. 90 NU

15. Jevša – Šedem – omrežje i. Šedem 11 95 NU

16. Jevša – Šedem – omrežje ii. Šedem 30 NU

17. Kališovec - Brezje – D. Leskovec – zajetje 
Ubijavnik NU

18. Kališovec – Brezje – D. Leskovec - omr. 
Brezje 19 250 U

19. Lomno - omrežje 64 NU

20. Loke – omrežje – Anovec 10 29 NU

21. Mali Kamen – reštanj – omr. Mali Kamen 21 300 NU

22. Mali Kamen – reštanj – vH NU

23. Mali Kamen – okrog – omr. i. Mali Kamen 39 120 NU

24. Mali Kamen – okrog – omr. ii. Mali Kamen 44 NU

25. Mali Kamen - Belo - Ajdonik - omr. Mali 
Kamen 52 20 NU

26. Mali Kamen - Belo – Boh - omr. Mali kamen 
53 9 NU

27. Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 8 NU

28. Mladje - omr. 5 28 NU

29. Mrčna sela – Smole - Mrčna sela 7 12 NU

30. Mrčna sela - gorjup Franc - omr. Mrčna sela 
44 40 NU

31. Mrčna sela – Bohorč - Mrčna sela 32 13 U

32. Nova gora - vH NU

33. Nova gora - omrežje 150 NU

34. Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

35. Plešivica – Kozole – omr. Dobrova 50 30 U

36. Plešivica - vovčko Srečko 9 NU

37. Presladol - omr. Presladol 53, Jazbec 68 NU

38. Presladol – Kozmus - omr. Presladol 68 50 NU

39. Puste Ložice - Škoberne 7 NU

40. Puste Ložice - Županc 9 NU

41. ravni – javna izlivka NU

42. ravni - omrežje  NU

43. rožno - omr. rožno 37 60 NU

44. rožno – Hruševje, ČP vH - dotok NU

45. rožno – Hruševje, Dol. Leskovec 23 150 NU

46. rožno – Kocjan- Stopar Franc 10 NU

47. rožno – Kocjan - Stopar Slavko 14 NU

48. rožno - Kocjan 70 NU

49. Senožete - omr. 27 NU

50. Slivje – omr. Slinovce 4 NU

51. Slom – ilovec – omr. i. Stolovnik 51 U

52. Slom – ilovec – omr. ii. Anže 28 298 U

53. Srednje Pijavško - omr.3 13 NU

54. Spodnje Pijavško - omr.9 20 NU

55. Smečice - omr. 40 NU

56. Stranje – omr. 31 U

57. Šapola - omr. Kostanjek 9 60 NU

58. v. Kamen – zajetje veliki Kamen 1 U

59. v. Kamen – omrežje veliki Kamen 10 250 NU

60. veternik - omr. i. Mrčna sela 26 100 NU

61. veternik - omr. ii. Mrčna sela 16 NU

62. Zalog - Prelogar 18 NU

63. Zalog - Žveglič 11 NU

64. izvir Mikolavčič - KK NU

65. izvir rozalija U

66. izvir – Žahovec - Sremič NU

67. izvir turn - Leskovec suho Ni 
vode

68. Armeško – izvir pod Skalo U

69. izvir – globoko - Bohor NU

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen
 
Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odbo-
rov v občini Krško za leto 2007 – 1. odvzem
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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. vabi-
mo vas, da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in dru-
žabno 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 celega 
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, organizatorju posredujete 
v pisni obliki ali na elektronski naslov lidija.udovc@obcina-
sevnica.si, do petka, 28. septembra 2007. Za dodatne in-
formacije pokličite telefonsko številko 07/81-61-213.

v sklopu ureditve Savske ce-
ste od Stillesa do tanina, ki 
zajema obnovo in delno raz-
širitev vozišča, gradnjo eno-
stranskega hodnika za pe-

šce z javno razsvetljavo ter 
obnovo komunalnih vodov z 
gradnjo novega vodovoda, 
je dokončana razširitev mo-
stu čez Sevnično pri taninu. 
glede na porast prometa na 
Savski cesti je most že dol-
go predstavljal ozko grlo, ki 
ni omogočalo srečevanja niti 
z osebnimi vozili. razširitev 

Izgradnja	mostu	na	Savski	cesti
mostu je izvedena z izgra-
dnjo novega mosta in njego-
vo navezavo na že obstoje-
či, za skupno širino vozišča 
5,5 m, s hodnikom za pešce 

in javno razsvetljavo. v ce-
loti je obnovljeno tudi voz-
išče in izvedena zaščita ar-
mature nosilcev obstoječega 
mostu. Prestavljeni so tudi 
vsi komunalni vodi in vgra-
jen nov primarni vodovod za 
izboljšanje vodooskrbe ob-
močja Savske ceste in nave-
zavo vodovoda za orehovo. 

Aktivnosti za posege so za-
čeli izvajati že lansko leto, 
vendar se je izkazalo, da ne 
bo šlo brez težav, med ka-
terimi je bila največja prav 

gotovo neustrezna nosilnost 
temeljnih tal za novi most. 
Po spremembah projektne 
dokumentacije je izvedena 
dodatna ojačitev temeljnih 
tal z zabijanjem betonskih 
pilotov v podlago. Na osnovi 
vodarskih zahtev so zgraje-
ni tudi dodatni oporni zido-
vi pod mostom. Skupna vre-

dnost del, katerih investitor 
je občina Sevnica, in za ka-
tera so pridobljena sredstva 
sofinanciranja regionalnih 
razvojnih programov s stra-

ni republike Slovenije, zna-
ša 80.000 eUr. Dela je izve-
dlo podjetje rafael d. o. o. 
iz Sevnice, kot podizvajalec 
podjetja gradnje d. o. o. iz 
Boštanja. Nadzor nad kvali-
tetno izvedbo del je izvaja-
lo podjetje infra d. o. o. iz 
Sevnice.

v skladu s koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save iz leta 2002 gradi vodno, državno 
in lokalno infrastrukturo pri He Blanca Javno podjetje infra 
d.o.o., energetski objekt pa Holding Slovenske elektrarne. 
29. avgusta 2007 je bila podpisana pogodba za prvi razpi-
sni sklop za izvedbo gradbenih del za akumulacijski bazen 
hidroelektrarne Blanca. Pogodbo so podpisali Bogdan Bar-
bič, direktor projekta Skupni podvig v imenu naročnika, Ana 
gračner, direktorica Javnega podjetja infra d.o.o. in Danilo 
Senič, direktor družbe Nivo, gradnje in ekologija Celje, kot 
izbrani izvajalec del. Pogodbena vrednost del je 22,75 mio 
eUr. Podpisana je bila tudi pogodba za izgradnjo mostu čez 
jezovno zgradbo hidroelektrarne Blanca, ki sta jo podpisa-
la Bogdan Barbič, direktor podjetja in mag. Dušan Černigoj, 
generalni direktor družbe Primorje d.d. iz Ajdovščine. Po-
godbena vrednost del znaša 1,43 mio eUr.

v četrtek, 6. septembra, ob 13. uri, bo slovesna otvoritev 
novih prostorov Javnega zavoda Knjižnice Sevnica na Prešer-
novi ulici v Sevnici, na katero ste povabljeni tudi občani. Na-
kup prostorov in opreme v skupni višini 1.427.046 eUr je del-
no sofinancirana tudi s strani Ministrstva za kulturo v znesku 
654.903 eUr. občina Sevnica je prostore za Knjižnico Sevni-
ca v skupni izmeri 1.156 m², za ceno 1.248.953,00 eUr od-
kupila od podjetja reAL d.o.o. Novo mesto. Podjetje reAL 
d.o.o. je prostore finaliziralo ter jih predalo občini Sevnica 
v mesecu maju. občina Sevnica je zagotovila tudi opremo v 
vrednosti 178.093 eUr, ki je bila s strani podjetja gonzaga 
pro d.o.o. dobavljena in postavljena do konca avgusta. 

Gradnja	HE	Blanca

Novi	prostori	knjižnice	
Sevnica

Dograditev	podružnične	šole	
Loka
21. maja je občina Sevnica z izvajalcem gradbenih del re-
MoNt d.d. iz Celja podpisala pogodbo za dograditev vrt-
ca pri Podružnični šoli v Loki pri Zidanem Mostu v vrednosti 
316.740,00 eUr. Dela potekajo v skladu s terminskim pla-
nom. Med šolskimi počitnicami je bil objekt dograjen. Sle-
dila je preureditev obstoječega objekta z zamenjavo tlakov, 
položitvijo ploščic, zamenjavo oken, sanacijo sanitarij, be-
ljenjem vseh notranjih površin in preureditev igralnice za 
en oddelek vrtca. Končni rok izgradnje je konec meseca de-
cembra 2007. občina Sevnica trenutno vodi postopek izbora 
izvajalca za nakup opreme za dograjeni del objekta v oce-
njeni vrednosti 27.541,00 eUr. investicijo bo iz interven-
tnih sredstev delno sofinanciralo tudi Ministrstvo za šolstvo 
in šport, v ocenjeni vrednosti 110.942,00 eUr.

Celostna	ureditev	OŠ	Milana	
Majcna	Šentjanž
Projektanta Savaprojekta d.d. iz Krškega sta v oŠ Milana Majc-
na Šentjanž predstavila predlog idejne zasnove celostne re-
šitve prostorske problematike te šole. Le-ta obsega tako ce-
lostno ureditev zunanjih kot tudi notranjih šolskih površin v 
skladu z normativi za področje osnovnega šolstva. Pri zuna-
nji ureditvi se predvideva izgradnja novega športnega igrišča 
z dvema atletskimi stezama, ureditev igrišč z igrali in parkir-
nih mest ter izgradnja avtobusnega obračališča ob regional-
ni cesti. v samem objektu pa bi se predvsem na novo uredili 
prostori šolske kuhinje, večnamenski prostor, knjižnica in ka-
bineti. Predvideva se rušenje obstoječe telovadnice in izgra-
dnja nove, v sklopu katere bodo tudi novi garderobni prostori, 
shramba za orodja in tribune. Ker je objekt šole star že 45 let, 
bo potrebno v celoti obnoviti vse instalacije, tlake ter zame-
njati okna in kritino. Predlog bodo v naslednjem tednu pregle-
dali tudi zaposleni na šoli in nanj podali svoje pripombe.

občina Sevnica se je prijavila 
na prvi javni razpis za pred-
nostno usmeritev »regional-
ni razvojni programi« v okvi-
ru operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2007-2013. S strani Službe 
vlade rS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko 
je v teh dneh pridobila pozi-
tiven sklep o sofinanciranju 
projektov v letu 2007, 2008 
in 2009, v skupnem znesku 
1.780.517 eUr za projekta 
Ureditev vodovodov v obči-
ni Sevnica ter izgradnje jav-
ne komunalne infrastrukture 
v poslovni coni Krmelj. Celo-
tna vrednost obeh projektov 
znaša 4.168.945,00 eUr. 

Kolesarsko društvo Sevnica je 
v nedeljo, 26. avgusta pripra-
vilo že 16. izvedbo gorsko ko-

lesarske dirke Skok na Lisco. 
Prireditve se je udeležilo 97 
tekmovalcev, kar je največ do 
sedaj. od Sevnice do Brega so 
kolesarji vozili v zaprti vožnji, 
pri odcepu za okroglice pa je 

16.	Skok	na	Lisco
bil start na 9,4 km dolgi progi, 
s 700 m višinske razlike do ci-
lja pred tončkovim domom na 

947 m visoki Lisci. Medalje, 
pokali in priznanja so bila po-
deljena v 7. tekmovalnih ka-
tegorijah.
Najhitrejši tekmovalec do 33 
let je bil Dejan vračič iz Mari-

bora, s časom 29 min 52 sek, 
najhitrejši nad 33 let je bil 
Aljoša Šumlaj iz Brežic, s ča-
som 34 min, ki je bil tudi naj-
hitrejši Posavec. Najhitrej-
ši Sevničan je bil Blaž Krstič, 
s časom 35 min 6 sek, najhi-
trejša ženska pa je bila Lucija 
Ankon iz Maribora, s časom 38 
min 3 sek. Najstarejši udele-
ženec je bil 74. letni Blaž geč 
iz Ljubljane, ki je dosegel čas 

Javni	razpis

Krvodajalske akcije, ki jo 
je organiziralo oZrK Sevni-
ca, se je udeležilo 397 kr-
vodajalcev iz sevniške obči-
ne. odvzem krvi je opravila 
18-članska ekipa Zavoda za 
transfuzijsko medicino iz 
Ljubljane. in kako poteka 
odvzem dragocene tekoči-
ne, ki rešuje življenja? Da-
rovalec pride na odvzemno 
mesto, kjer se v poseben 
obrazec zapišejo osebni po-
datki krvodajalca, nato ga 
pot vodi v laboratorij, kjer 
ga seznanijo s krvno skupino 
in vrednostjo hemoglobina, 
potem sledi izpolnjevanje 
ankete in posvet pri zdrav-
nici. Če so izvidi v redu, sle-
di odvzem krvi, te pomemb-
ne življenjske tekočine. Sam 
odvzem traja nekaj minut 
na udobnem ležalniku. Po 
zaključeni krvodajalski ak-
ciji so krvodajalci vabljeni 

Tudi	danes	je	lahko	pravi	
dan	za	darovanje	krvi
SEVNICA – Kri je naša največja vrednota, kri je življenje in tega se prav goto-
vo zavedajo vsi krvodajalci - tudi tisti, ki so darovali to dragoceno tekočino v 
ponedeljek, 20., in v torek, 21. avgusta, v prostorih OŠ Sava Kladnika v Sev-
nici ter v sredo, 22. avgusta, v prostorih OŠ Krmelj. 

še na malico, ki nista 
več klobasa in kruh, 
ampak okusno pripra-
vljen obrok s čajem in 
kavo (v Sevnici tako 
pogostijo krvodajal-
ce v Hotelu Ajdovec, 
v Krmelju v gostišču 
Barbara). Na tokratni 
krvodajalski akciji je 
oZrK Sevnica vse kr-
vodajalce obdarilo še z od-
sevnim zapestnim trakom, 
ki je, podobno kot kresnič-
ka, namenjen varnosti pešca 
v cestnem prometu, a hkra-
ti je vse krvodajalce sezna-
nilo še s postopkom darova-
nja organov po smrti. Mnogi 
so vzeli izkaznico, ki potr-
juje njihovo pripravljenost 
za to humano dejanje, ki 
je, tako kot darovanje krvi, 
najvišja oblika etične zave-
sti posameznika. Sekretarka 
oZrK Sevnica Mojca Pinterič 

Krajnc pravi, da so na oZrK 
Sevnica ponosni na številne 
redne krvodajalke in krvoda-
jalce ter na vse tiste, ki so se 
za darovanje krvi pogumno 
odločili prvič: »to so izjemni 
ljudje - pogumni, plemeniti, 
odločni; ljudje, ki vedo, da z 
darovano krvjo lahko rešijo 
življenje! Krvodajalske ak-
cije v poletnih mesecih so, 
predvsem zaradi pogostih in 
hudih prometnih nesreč, iz-
jemno pomembne, zato ob-
močno združenje rdečega 

56 min 49 sek, najmlajši ude-
leženec pa 9-letni Jure Fučik 
iz Slovenskih Konjic, ki je do-
segel čas 1 ura 24 min 20 sek. 
Najstarejša udeleženka je bila 
Judith Zgonec iz Boštanja, do-
bitnik metle pa je bil Marjan 
Povh iz Krškega.
Kompletne rezultate in foto-
grafije si lahko ogledate na 
spletni strani društva www.
kolesarstvo.org.

križa Sevnica izkazuje za-
hvalo vsem tistim izjemnim 
ljudem, ki prostovoljno in 
brez plačila darujejo kri in 
dnevno rešujejo sočloveku 
zdravje, pa tudi življenje!« 
Hvaležni so tudi osnovni šoli 
v Sevnici ter v Krmelju, kjer  
jim nudijo ugodne pogoje za 
odvzem krvi že nekaj let..

Smilja Radi
Foto: Mojca Pinterič Krajnc
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BreŽiCe – v ponedeljek, 3. 
septembra, se je tudi na po-
savskih srednjih šolah pričel 
pouk. Dijaki na ekonomski in 
trgovski šoli v Brežicah so šol-

ski zvonec zaslišali ob 8. uri, 
novince pa je pred šolo pri-
čakal ravnatelj Martin Šoško. 
ob tej priložnosti je še po-
vedal, da so v program eko-
nomski tehnik v letošnjem 
šolskem letu vpisali dva od-
delka dijakov,  po en odde-
lek pa v poklicno tehniški in 
v program trgovec. Nekaj šol-
skih ur kasneje, pa je dijake 
obiskal tudi njihov nekda-
nji učenec Primož Kozmus. 
Spremljal ga je trener Vla-
do Kevo. Najprepoznavnejši 
Brežičan, ki ima ta čas, odkar 
se je iz osake vrnil s srebrno 
medaljo, zelo natrpan delov-
nik, je spregovoril tudi o vti-
sih iz šolskih klopi. „Lepo mi 
je tukaj. Spomini so spet oži-

veli, kajti srednješolsko ob-
dobje je bilo prav gotovo moj 
najlepši čas. Spoznal sem ve-
liko novih prijateljev, ob po-
moči učiteljev sem si nabral 

veliko najrazličnejših izku-
šenj, ki so se mi v življenju 
bogato obrestovale,“ je za-
ključil svojo misel Kozmus. 
Šoško pa je ob tem povedal: 
„Prvi šolski dan je pri nas res 
nekaj posebnega. Na obisk 
smo povabili svojega nekda-
njega učenca, ker smo nanj 
zares ponosni. videli smo ga 
rasti od deških let do naslova 
podprvaka sveta.“ Dodal je 
še, da so v kolektivu veseli, 
ker imajo ob šoli tudi stadi-
on, na katerem brežiški atlet 
tudi trenira. Seveda pa, kot 
je še dejal Šoško, pričakujejo 
izgradnjo telovadnice, za ka-
tero je idejni projekt že na-
rejen. 

M. K. M.

BreŽiCe - v ponedeljek, 27. avgusta, je v avli Poslovnega 
kompleksa gasa v Brežicah potekala prireditev, ki so jo pri-
pravili ob zaključku poletnega tabora Zoisovih štipendistov. 
tabor kreativnosti in ustvarjalnosti, organiziral ga je Zavod 

rS za zaposlovanje, ki je izvajanje zaupal brežiškemu Mla-
dinskemu centru ter Poloni Häring kot vodji tabora, je po-
tekal od 20. do 27. avgusta, štipendisti pa so se nastanili na 
Žlegarjevem bregu nad Cerino. Na njem je sodelovalo 18 Zo-
isovih štipendistov in štipendistk, ki so v Brežice prišli iz raz-
ličnih koncev Slovenije. Ustvarjali so v štirih delovnih skupi-
nah in prav tako izdelali štiri projektne naloge. Prva skupina 
je nalogo poimenovala Z roko v roki za oživitev mesta Breži-
ce, druga ji je nadela naslov radioaktivnost v naravnem oko-
lju, tretja je predstavila projekt Počitniški apartma na vodi, 
četrta pa se je ukvarjala z nalogo o izgradnji ekološke hiše. 
Zbrane sta nagovorila brežiški župan Ivan Molan in direktor 
Zavoda za zaposlovanje območne enote iz Sevnice Anton 
Koren, ki sta udeležencem tabora podelila tudi priznanja. 
Za citrarske glasbene vložke pa je poskrbela učenka iz breži-
ške glasbene šole Mateja Avšič.  M.K.M.

Zoisovi	štipendisti	na	Taboru	
kreativnosti	in	ustvarjalnosti

Zoisovi štipendisti so zbranim predstavili štiri 
projektne naloge.

PArDoBiCe, KrŠKo – Pred nekaj dnevi se je s svetovnega pr-
venstva v ribolovu s plovcem iz čeških Pardobic vrnila slo-
venska državna reprezentanca U-20. Slovenske barve je za-
stopalo 8 mladih tekmovalcev, med njimi je bil tudi Krčan 
Dejan Petakovič. v ribolovu s plovcem se je pomerilo 108 
ribičev iz 18 ekip, vendar naša ni upravičila pričakovanj, saj 
so se ekipno uvrstili na 16. mesto. Po besedah Petakoviča so 
bili sicer zelo dobro pripravljeni, imeli so tudi pet treningov 
na tekmovališču, izplen na obeh tekmah pa mu je prinesel 
komaj 69. mesto. Pričakoval je rezultat med prvih trideset, 
ekipno pa so ciljali do desetega mesta, zato bo poskušal 
tekmovanje čim prej pozabiti, nikakor pa mu ni vzelo volje 
za nove ribolovne podvige.  M. K. M.

Lovili	s	plovcem

Golf klub grad Mokrice vabi mlade
med 8. in 18. letom, da se udeležijo

BREZPLAČNEGA TEČAJA GOLFA.

Golf klub grad Mokrice
Rajec 4, 8261 Jesenice na Dolenjskem
splet:  www.golfklub-gradmokrice.si
tel.:   +386 41 715 805

Informativni dan bo 
v nedeljo, 09.09.2007, 
ob 17. uri na Mokricah.

Več informacij na 
www.golfklub-gradmokrice.si,
info@golfklub-gradmokrice.si

in na tel.: 041 715 805.

Sejem	šolskih	knjig	
PoSAvJe – v soboto, 8. septembra, bo med 9. in 12. uro v 
organizaciji Mladinskega centra Krško, Agencije za mlade 
Punkt ter Bivaka Senovo že šesto leto zapored potekal se-
jem šolskih knjig. Prodaja rabljenih šolskih učbenikov bo 
potekala pred Agencijo Punkt v Krškem in Brežicah, v sre-
do, 12. septembra, med 14. in 20. uro pa še pred Bivakom 
na Senovem.

ŠeNtJANŽ - v Šentjanžu je Mladinsko društvo Šentjanž sre-
di avgusta že drugič zapored organiziralo glasbeno zabav-
no prireditev z imenom ŠentroCKjanž. Med dolenjskimi gri-
či je navduševal rocker Pero Lovšin, ob čigar ritmih se je 

zabavalo 500 glasbenih nav-
dušencev iz bližnje in daljne 
okolice. rock večer je oko-
li desete ure zvečer otvori-
la skupina BHC, nato pa ga je 
vse tja do pol tretje ure na-
daljeval že omenjeni pevec s 
svojo skupino Španski borci. 
vsi prisotni so bili nad priredi-
tvijo navdušeni, člani Mladin-
skega društva pa ponosni, da 
smo prispevali k še večji pre-
poznavnosti našega „Pušl'ca 
Dolenjske“. Upamo, da bo pri-

reditev tudi naslednje leto uspela v tolikšni meri ter da bo 
naš glas še naprej segel v deveto vas.  

MDŠ Šentjanž

Drugi	ŠentROCKjanž

BreŽiCe – v Mladinskem centru 
Brežice so preko poletja pri-
pravili veliko dogodkov, različ-
nih brezplačnih delavnic, kon-
certov, mladinskih izmenjav in 

taborov. v juliju so jih obiska-
li s črnim humorjem zasvojeni 
Komikaze, ognjeni krst pa je 
doživel tudi mladi fotograf Lu-
cijan Kranjc z otvoritvijo raz-
stave Artes Serviunt vitae. v 
Ukrajino so poslali tri fante in 
eno dekle, ki so branili sloven-
ske barve na izmenjavi »From 
Slavic roots to europian iden-
tity«. Privoščili so si tudi malo 
ognjene magije Sama Seba-
stiana in pospremili novo mla-
dinsko pošiljko, tokrat štirih 
deklet in enega fanta. Njihov 
tabor se je odvijal v Strate-
ni na Slovaškem pod imenom 
»Bringing us together«. Zain-
teresirani so hodili na brez-
plačne glasbene delavnice, ki 
so jih posneli na DvD »od po-
letja do poletja«.
Za večino avgustovskih dogod-

Poletje	v	BrežicahEkonomska	šola	
gostila	Kozmusa

Primož Kozmus je obiskal svojo „bivšo“ šolo.

BLANCA - Prvi šolski dan za osnovnošolce osnovne šole Blanca, 
kakor tudi za njihove starše in učitelje, je potekal v znamenju 
gostujoče Hiše eksperimentov iz Ljubljane, ki je prvi slovenski 
center znanosti „izvedi sam“. v eni vlogi gostujoči animator in 
predavatelj je na poljuden način, podprt z eksperimenti, zbranim 
približal fizikalni pojav težnosti, hkrati pa nakazal tudi staršem in 

učiteljem, da se da z drugačnim pristopom pritegniti in motivirati 
otroke k aktivnemu sodelovanju in poglobljenemu razmišljanju. 
Hiše eksperimentov je potekala preko treh delavnic, in sicer za 
učence, učitelje in v popoldanskih urah tudi za starše, ki so prav 
tako sodelovali pri eksperimentih dokazovanja in prikazovanja, 
kako poiščemo točko ali središče težnosti.  B. M.

Hiša	eksperimentov	na	Blanci

KrŠKo - regionalna razvojna agencija Posavje je konec av-
gusta objavila javni razpis štipendij v Posavski štipendijski 
shemi za šolsko oz. študijsko leto 2007/2008. rok za odda-
jo vlog za dijake in študente ter za posebne štipendije za 
tujino je sreda, 10. oktober 2007, do 12. ure. Javni razpis, 
vloga za štipendijo in Pravilnik rŠS so dostopni na naslovu: 
regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško 
in na internetni strani www.rra-posavje.si. 

Objavljen	razpis	za	posavske	
štipendije

kov pa so zaslužni mladi akti-
visti Mladinskega centra Bre-
žice. 5. avgusta so pripravili 
akcijo za promocijo prosto-
voljstva in strpnosti v najšir-

šem pomenu s čiščenjem par-
ka, predstavitvijo evropske 
prostovoljne službe v Bolgariji 
in razstavo Loesje plakatov v 
bolgarščini. Zaključni del pri-
reditve je bil koncert skupin 
Agrokultura, incubator of de-
ath in Argies. 18. avgusta so 
pripravili pižama party, zmen-
karije in karaoke, zadnji vi-
kend avgusta pa je bil name-
njen posavskim glasbenikom 
čisto nasprotnih zvrsti. v pe-
tek, 24. avgusta, so s svojim 
harmonikami virtuozno vihra-
li Mladi harmonikarji iz Pod-
bočja, ki jih je spremljala 
dekliška pevska skupina Ma-
vrice, soboto pa so prepustili 
slavljencem Dickless tracy in 
njihov deseti obletnici grind-
mageddona ter predskupini 
Broken Arrow.  M.D.F. 

Mladi harmonikarji v MC Brežice

Utrinek iz Hiše eksperimentov
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s srcem ali s »tretjim« oče-
som. Človek je namreč prav 
tako kot vse ostalo, kar nas 
obdaja,  sestavljen iz ener-
gije. Znano je, da ima člo-
vek sedem glavnih ener-
gijskih središč ali vrtincev 
(čaker), ki se poleg številnih 
energijskih kanalov ali nadi-
jev nahajajo v človekovem 
energijskem plašču (avri) in 
so povezani z žlezami z no-
tranjim izločanjem, preko 
njih se z energijo napajajo 

vsi naši organski sistemi. Če 
dlje časa na nivoju človeko-
vih avričnih teles ni pretoka 
energije, se bo blokada »od-
slikala« še na fizično telo in 
prišlo bo do zdravstvenih te-
žav. eden osnovnih energij-
skih zakonov je, da energi-
ja teži k uravnovešanju in 
teče od tam, kjer jo je več, 
vedno tja, kjer jo je manj. 
Na tem deluje vsa bioener-
gija, pa tudi vpliv pozitivnih 
in negativnih sevanj na člo-
veka lahko razložimo s tem 
enostavnim zakonom. Da, 
tako zelo preprosto je to!

In kakšne energije seva ta 
naš travnik, saj govorimo o 
sevanju energij, mar ne?
Za bolj natančno določi-
tev moči in vrste sevanj na 
travniku pod gradom bi bilo 
potrebnega več dela. Lahko 
pa rečem, da gre vsekakor 
za blagodejna, pozitivna se-
vanja. Še enkrat bi poudari-
la, da je tako pozitivne kot 
negativne točke najti do-
mala povsod, vendar da gre 
za različno jakost, vrsto vi-
bracije in pogostost njiho-
vega pojavljanja. in kaže, 
da je pod brežiškim gradom 
eno tistih mest, kjer je po-
zitivnih energij več kot obi-
čajno. Pozitivna energijska 
mesta lahko dobesedno na-
hranijo od stresov in hitenja 
utrujenega človeka, mu po-
vrnejo moči, ga usmerjajo v 
večjo strpnost in v ponovno 
iskanje harmonije pri sobi-
vanju z ljudmi in s samo Ze-
mljo, planetom, ki smo ga 
že preveč izkoriščali v se-
bične namene.

Kaj pa ljudje, ki pravijo, 
da na takšnih področjih te-
lesno ne zaznavajo niče-
sar?
takšni ljudje točke moči 
še prav posebej potrebuje-

znanja so bila zlasti razširje-
na, pa tudi skrbno čuvana, v 
visoki duhovščini, zato ni slu-
čaj, da je tudi večina cerkva 
sezidana na za človeka ugo-
dnih energijskih točkah.  

Najbrž poznamo več vrst 
energij?
Najbolj poznano negativ-
no sevanje povzročata Hart-
mannov (zemeljsko seva-
nje) in Curryjev (kozmično 
sevanje) vozel. Kadar se se-

kata, govorimo o t.i. smr-
tnih točkah. Na takih mestih 
se ljudje počutijo slabo, če 
denimo spijo na takšnem 
križišču, bodo slej ko prej 
zboleli, saj jim ponoči ener-
gija odteka, namesto da bi 
se obnavljala. Seveda to ni 
kar od danes na jutri, v kla-
sični radiestezijski literaturi 
je veljalo, da moraš v pov-
prečju spati na negativnem 
sevanju osem let, da opa-
ziš očitne zdravstvene te-
žave. vendar menim, da se 
občutljivost ljudi povečuje 
in da se danes odzivamo hi-
treje. Negativna zemeljska 
sevanja so lahko tudi po-
sledica podzemnega vodne-
ga toka ali pa motnje pov-
zroča bočni signal glavnega 
vodnega toka, vplivajo mi-
nerali, rude, tudi zaprte vo-
tline in geološke zemeljske 
prelomnice, magnetne mo-
tnje in ostala sevanja, deni-
mo radioaktivna. Človekovo 
bivalno okolje pa poslabšu-
jejo še številna novodobna 
tehnična sevanja, od dalj-
novodov, številnih električ-
nih naprav do anten mobil-
nih telefonov. 

tako kot obstajajo negativ-
na, obstajajo seveda tudi 
pozitivna sevanja, izrazitim 
pozitivnim točkam pravimo 
tudi točke moči. Na takih 
mestih sta kozmično in ze-
meljsko sevanje v ravnoves-
ju, zato se na njih počutimo 
dobro, odvisno od moči in 
vrste sevanja (valovne dol-
žine) pa lahko prihaja tudi 
do pomembnih zdravstve-
nih izboljšanj in celo ozdra-
vljenj. Mesta moči nihajo z 
vibracijami, ki človeka od-
pirajo v duhovni svet, pro-
ti pozabljenim zaznavam in 
ga pripravljajo na dovze-
tnost za tisto, kar je očem 
skrito, mogoče pa je videti 

Za začetek in verodostoj-
nost prispevka, kdaj ste 
sami prepoznali svoje po-
sebne sposobnosti zazna-
vanj, ki so uradno potrjene 
še s pridobitvijo certifikata 
oziroma diplome?
to je pravzaprav dolga zgod-
ba, a če jo skrajšam, bi re-
kla, da me je pot do kasnej-
šega ukvarjanja z energijami 
našla sama, preko kamenčk-
ov kristalov, ki so me vedno 
privlačili in sem jih rada po-
darjala. Dobivala sem vse 
več povratnih informacij, 
da so kristali ljudem v re-
snici pomagali pri prema-
govanju in lajšanju njihovih 
zdravstvenih težav. Močan 
notranji glas, ki ga ni bilo 
mogoče spregledati, me je 
usmeril v takratno šolo bio-
energije, ki jo je v sodelo-
vanju z italijanskim inštitu-
tom za mejne znanosti Bios 
Piemonte v Sloveniji orga-
niziral pokojni Milenko roš. 
od tega je že petnajst let, 
kar ne morem verjeti. Cer-
tifikat je tako italijanski, 
a saj je znano, kako je pri 
nas z uradnim priznanjem 
teh stvari. Še vedno si mno-
gi zatiskajo oči, kot da je to 
nekaj, kar obstaja samo v 
sprevrnjeni domišljiji. toda 
zadeve delujejo, tudi če jih 
zanikamo. Po enoletnem šo-
lanju in pravzaprav že med 
njim so me ljudje sami po-
iskali in tako je še danes. 
Nikoli nisem delala nobene 
reklame, rezultati govorijo 
sami za sebe. Moram pa se-
veda pojasniti, da se kljub 
pridobljenemu certifikatu z 
bioenergijo ukvarjam zgolj 
ljubiteljsko, za prijatelje in 
zaenkrat o morebitnem pro-
fesionalizmu v tej smeri še 
ne razmišljam. 

S Silvestrovo pomočjo smo 
našteli pod gradom pet-
najst vrtincev, sedem moč-
nejših. Najprej, kaj po-
meni to poimenovanje 
»vrtinci«?
gre za energijske točke. 
Celotno površje zemlje je 
prepredeno s t.i. mrežami 
energijskih silnic, ki pote-
kajo bodisi vodoravno, po-
ševno bodisi navpično in v 
določenih presledkih. Po-
leg zemeljskih delujejo na 
nas tudi kozmična seva-
nja, energija planetov, son-
ca, lune. Ljudje naj bi živeli 
v harmoniji z obojimi, tudi 
naše telo je zgrajeno tako, 
da je z nogami usmerjeno h 
koreninam zemlje, z glavo 
pa obrnjeno proti središču 
vesolja, če se izrazim malo 
pesniško.

Menda so ljudje v prete-
klosti z razlogom gradi-
li gradove na energijskih 
točkah…
v preteklosti so ljudje žive-
li veliko bolj povezani z na-
ravo kot dandanes in imeli so 
znanja, ki jih je industrijska 
revolucija v izraziti usmerje-
nosti v vsemogočnost tehnike 
potisnila v ozadje. tovrstna 

Posavski	obzornik	odkriva

Energijski	travnik	pod	
brežiškim	gradom
BREŽICE - Posamezniki že nekaj časa vedo, da je v Vrbini pod gradom Brežice, to najmogočnejšo graj-
sko arhitekturo v Posavju, ki je iz 16. stoletja, energijska cona oziroma ob našem ogledu lepo cvetoč in 
nekoliko zarasel travnik. Potrditev, da mravljinčasto gomazenje po telesu niso zgolj blodnje premaknje-
nega duha, smo poiskali tudi pri bioenergetinji Dragici Dani in njenemu sinku Silvestru, ki je že dvole-
ten kazal nagnjenja k prepoznavanju nadnaravnega v naravi.

jo, saj so se za vse, česar ni 
mogoče trdno prijeti, okusi-
ti, otipati, podzavestno ali 
zavestno blokirali. Material-
ni svet jih je dobesedno po-
srkal vase. vendar nič hu-
dega, vsak ima svojo pot in 
tempo razvoja. trdno ver-
jamem, da gremo vsi v isto 
smer in da je naša pot pot 
prebujenja v višje energij-
sko vibracijske nivoje. Ne-
nazadnje bo od tega na dol-
gi rok odvisno preživetje 
Zemlje kot take. Naša prava 
narava je sozvočje materi-
alnega in duhovnega, temu 
pa se ni mogoče približati, 
ne da bi se zavest človeštva 
vibracijsko dvignila na višje 
nivoje zavedanja.

Tematika je vsekakor še 
veliko obsežnejša. Ven-
dar prosim še za pojasnilo 
o osemletnem Silvestru, ki 
nama je poleg nihala in do-
živetega gomazenja »po-
magal«?
Saj ni kaj posebnega poja-
snjevati. Silvester je ener-
gije samo pogledal in vrelce 
preštel, sama tega ne zmo-
rem brez pomoči nihala. 
Znano je, da imajo dojenč-
ki in majhni otroci še odprte 
zaznave za energije, prak-
tično vsi, vendar pa oko-
lje tega ne spodbuja in to-
vrstne zaznave se umaknejo 
močnejšim impulzom mate-
rialnega sveta. Potihnejo, 
zakrnijo. Silvester je imel 
srečo, da smo ga v tem pod-
prli. Dvoleten je ob pomoči 
moje energijsko jasnovidne 
prijateljice pravilno opisal 
barve in oblike ne le sedmih 
osnovnih čaker, ampak je že 
takrat videl blizu trideset 
energijskih nivojev, poleg 
tega pa je povedal, da pri-
haja na zemljo iz božanske-
ga sveta (uporabil je izraz iz 
sanskrta, šele kasneje smo 
ugotovili njegov pomen) in 
celo kakšno je njegovo po-
slanstvo, zakaj je »prišel« 
prav v to družino. Smo ga 
pač pošteno izprašali. Če bi 
starši imeli več posluha za 
energijski svet in bi otrok 
takrat, ko pripravljeni pove-
dati kaj navidez nenavadne-
ga, ne odpravili z zamahom 
roke, bi jim otroci lahko po-
vedali veliko zanimivega. in 
več otrok bi lahko ohranilo 
stik z očem nevidnimi sve-
tovi tudi v odraslost, kar bi 
gotovo prispevalo k splošne-
mu dvigu zavesti na zemlji. 
Ampak verjamem, da se vse 
to že dogaja, saj vedno več 
ljudi prihaja v stik z energij-
skim svetom, če ne druga-
če pa potem, ko jih opomni 
zdravje. Potem ko imajo en-
krat osebno izkušnjo, ko de-
lovanje energij izkusijo na 
lastni koži, jih nihče več ne 
more prepričati, da na tem 
nič ni. in nekega dne se tudi 
tisti, ki do včeraj niso za-
znavali ničesar, presenečeni 
zavedo, da energijski svet 
deluje…

Natja Jenko Sunčič

Dragica Dani s sinom Silvestrom
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Na turnirju so sodelovale ekipe iz Bučke, Studenca, tržišča, 
Jelovca, Boštanja, Sevnice, Blance in Loga. tretje mesto je 
zasedla ekipa veteranov iz Sevnice, drugo mesto ekipa vete-
ranov z Blance, prvo mesto pa ekipa domačinov z Loga. Po-

leg ekip so priznanja, pokale in praktična darila prejeli tudi 
najstarejši igralec - Darko Mlakar iz Studenca, najboljši 
igralec - Silvo Šerbec z Blance, najboljši vratar - Nace Biz-
jak z Blance in najboljši strelec - Ivan Kneževič iz Loga.
Po zaključku turnirja je sledila še slovesnost ob otvoritvi no-
vega travnatega igrišča. Na območju, kjer je pred dvema le-
toma divjalo neurje, ki je strahovito spremenilo podobo do-
line, je danes zrasel nov športno rekreacijski center. v vasi 
je mali nogomet zelo razvit že skoraj 40 let in bo v bodoče 
lahko dosegal še bolj vidne rezultate. Priznanja, povezana z 
gradnjo športnega kompleksa, so prejeli Andrej Jazbec kot 
predsednik gradbenega odbora, ter Franc Povše in Srečko 
Hribšek za sodelovanje pri izgradnji tega športnega kom-
pleksa. otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi župan 
Kristijan Janc, ki je v nagovoru poudaril pomen športnega 
duha in se zahvalil prizadevnim Ložanom, da so vložili v iz-
gradnjo tega kompleksa veliko dela, znanja in truda. Blago-
slov športnega kompleksa je opravil videmski kaplan Robert 
Smodiš. otvoritveno slovesnost je popestrila tudi vokalna 
skupina Zefir, mladi domačin, harmonikar Primož Lisec pa 
zaključil ceremonial. Kulturno športno društvo Log se ob  tej 
priložnosti še enkrat zahvaljuje vsem športnikom, domači-
nom, gostom, nastopajočim in voditeljici, da je ta zaključ-
na slovesnost tako lepo stekla, posebej pa blizu 60 sponzor-
jem, brez katerih športnega kompleksa zagotovo ne bi bilo 
v takem obsegu. B.K., 

foto: Matej Leskovšek

Po	turnirju	odprli	novo	igrišče
LOG PRI SEVNICI - Loški ljubitelji nogometa so v soboto, 
25. avgusta, izvedli 11. tradicionalni turnir nogometnih 
veteranov občine Sevnica, zaključku turnirja pa je sledila 
slovesnost ob otvoritvi novega travnatega igrišča. 

Zmagovalci turnirja, veterani Loga

Krčani	še	neporaženi
KrŠKo – Krški nogometaši so po štirih krogih druge slovenske 
nogometne lige še brez poraza. v 3. krogu so z Muro 05 odi-
grali tekmo brez zadetkov, v 4. krogu pa ponovno na doma-
čem igrišču premagali Zavrč z 1:0 (strelec Luka Kovačič). 
Na lestvici so z osmimi točkami tretji, le točko za vodilnima 
Bonifiko in Aluminijem. Uspešni so bili tudi v 1. krogu nogo-
metnega pokala Slovenije, kjer so nižjeligaško ekipo Pece 
odpravili z visokih 9:1. včeraj popoldne so se v 2. krogu po-
merili s tretjeligaši iz odrancev, v ligi pa jih v nedeljo čaka 
gostovanje v velenju pri ekipi rudarja.

Vodlan	na	veteranskem	SP
KrŠKo - Član krškega kolesarskega kluba olimp 2004 Dušan 
Vodlan se je udeležil svetovnega prvenstva za veterane v 
Avstriji, kjer je tekmovalo preko 1500 kolesarjev. Na 20-ki-
lometrskem kronometru je osvojil 63. mesto, 76 km dolgo 
cestno dirko pa je  prevozil v dobrih dveh urah in pol. 

Blatnik	opravil	
z	ultramaratonom	v	86	urah
KrŠKo - Krčan Roman Blatnik, član KK olimp 2004 Krško, 
je uspešno končal ultramaraton Pariz - Brest - Pariz v dolži-
ni 1261 km, ki ga je prevozil v 86 urah. o težavnosti preiz-
kušnje priča podatek,da jo je izmed 5321 kolesarjev iz 44 
držav predčasno končalo blizu 2000. vseh sedem Slovencev 
je uspešno končalo maraton, najbolje znani Marko Baloh iz 
Ljubljane na 16. mestu.

GD	Rain	vabi	k	vpisu
KrŠKo - gimnastično društvo rain Krško vabi k vpisu v progra-
me ženske športne gimnastike:  splošna telesna vadba, ani-
macija, gimnastična abeceda, selekcija - nivojski sistem gi-
mnastične zveze Slovenije. vpis bo v septembru potekal vsak 
delovnik med 17. in 18. uro v oŠ Jurija Dalmatina Krško.

Škobernetova	odlična	v	Avstriji
BreStANiCA - Brestaničana Nina in Martin Škoberne sta se 
25. avgusta udeležila akvatlona v avstrijskem veldnu na vrb-
skem jezeru. Nina je osvojila 8. mesto, Martin pa si je pri-
boril srebro. 
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vrBiNA/KrŠKo - Prvo soboto v avgustu se je v organizaciji Avto 
karting kluba Sportstil iz Ljubljane na 1050 metrov dolgi karting 
stezi v vrbini pomerilo skupno okoli sto tekmovalk in tekmoval-
cev, in sicer na šesti od skupno osmih tekem, ki štejejo za državno 
karting prvenstvo, in na mednarodni dirki za pokal Sporstil. tek-

movanje je potekalo v vseh devetih starostnih kategorijah, to je 
od najmlajših voznikov, ki štejejo le med pet in devet let, do naj-
starejših voznikov – veteranov. vsekakor pa je bila karting tekma 
dovolj atraktivna, ne glede na to, da med sodelujočimi ni bilo do-
mačih tekmovalcev.  B.M. OldHANDsi	in	

oldPUNCE	2007
SevNiCA - v petek, 5. ok-
tobra, s pričetkom ob 17. 
uri in v soboto, 6. okto-
bra, ob 9. uri se bo v sev-
niški športni dvorani od-
vijal že 5. mednarodni 
veteranski rokometni tur-
nir oldHANDsi in oldPUN-
Ce 2007. Na turnirju bo 
sodelovalo rekordno šte-
vilo ekip iz Slovenije in 
Hrvaške - 8 moških in prav 
toliko ženskih. Ljubite-
lji rokometa boste lahko 
na parketu prenovljene 
sevniške športne dvora-
ne videli številne bivše re-
prezentante in reprezen-
tantke Slovenije, Hrvaške 
in bivše Jugoslavije. orga-
nizator turnirja, vrK Sev-
nica oldHANDsi in oldPUN-
Ce, vljudno vabi na ogled 
atraktivnih tekem in spre-
mljajočih prireditev. 

SeNovo - Člani PD Bohor Senovo Boštjan Marjetič, Dejan 
Cerle, Boštjan Meh, Branko Dular, Boris Kerle in Zoran Du-
lar so se 26. avgusta povzpeli na streho evrope, 4808 metrov 
visoki Mont Blanc. Štartali so iz St. gervaisa, od koder so se 
z zobato železnico povzpeli na Nid d'Aigle na višino 2380 m. 

od tu naprej so se podali proti cilju tega dne, refuge du 
gouter, na višini 3817 m. Drugi dan ob 1. uri zjutraj pa so od 
tu štartali proti vrhu, ki so ga z nekaj težavami zaradi višine 
dosegli ob 7.15 zjutraj. Poleg odprave na Ararat (5137 m) v 
mesecu aprilu je bil vzpon na Mont Blanc še „pika na i“ v vr-
sti uspešnih vzponov v tem letu. 

www.pdbohor.si

PD	Bohor	na	Mont	Blancu

Ekipa PD Bohor na Mont Blancu

Kljub mili zimi ljubitelji 
gora niso počivali. Na ra-
čun so prišli predvsem turni 
in alpinistični smučarji. Naj-
bolj so ugodne razmere iz-
koristili Franc Škvarč, Nejc 
in Gorazd Pozvek, Arnold 
Koštomaj ter Silvo Rožman. 
Bero najtežjih spustov je iz-

bral prav najmlajši med nji-
mi, Nejc, ki je presmučal 
Sv grapo v vrtači, Jalovčev 
ozebnik, strmino med Malo 
in veliko Mojstrovko, Jugo-
vo grapo ter njegovo najstr-
mejšo smer do sedaj – grapo 
Y v Begunjščici, kjer naklo-
nina preseže 50°. Kratko za-
ledenitev slapov sta ujela le 
Matej Zorko in Simon Po-
znič ter preplezala 300 me-
trov visok Demoklejev meč 
v ostenju Mangarta. Preple-
zanih je bilo veliko grap, 
največ v ostenju Male Moj-
strovke v Julijcih, Goran 
Butkovič, Nejc in gorazd 
Pozvek so v slabih razmerah 

Veliko	dobrih	dosežkov	
posavskih	alpinistov
Člani Posavskega alpinističnega kluba so s prvo polovico plezalne in gorniške sezone izjemno zadovolj-
ni. Med letošnjim januarjem in julijem so opravili več sto alpinističnih vzponov, med katerimi jih nekaj 
izstopa tudi v slovenskem merilu, številčnost pa je zasluga nadobudne mlade generacije, ki je plod kva-
litetne alpinistične šole, tudi letošnje.

preplezali Dopoldansko gra-
po v Mrzli gori, Rok Levičar 
pa Bosovo grapo v Brani in 
vzhodno v Mrzli gori. 

Najkvalitetnejši vzpon te 
zime je uspel navezi Ale-
ksandre Voglar in Mateja 
Zorka, ki sta po skorajšnjem 

uspehu zimske po-
novitve vzhodne 
smeri v Mali rin-
ki nad okrešljem 
svoje mojstrstvo 
pokazala v sever-
ni steni grintovca 
in opravila zimsko 
ponovitev grin-
tovčevega stebra. 
gre za 250 metrov 
dolgo skalno smer, 
ki predstavlja 
imeniten vzpon že 
v poletnem času, 
pozimi pa je v me-
šanici skale, snega 
in ledu vzpon re-
zerviran le za naj-
bolj izkušene in 
drzne alpiniste.

Južne stene so se 
že v aprilu otresle snega in 
se osušile do te mere, da so 
nudile plezalcem izvrsten 
uvod v poletno sezono. vo-
glarjeva in Levičar sta ple-
zala v Planjavi, Levičar nato 
še v Koglu in Mrzli gori. v 
tem obdobju je izjemno for-
mo potrdil Andrej Sotel-
šek, ki je z Mitjo Voglarjem 
v steni rušice preplezal 200 
metrov dolgo smer Ali Baba 
z oceno viii-.

Daljši dnevi so postopoma 
dovolili tudi vzpone v dalj-
ših smereh in severnih ste-
nah. voglarjeva in Zorko sta 
preplezala Severovzhodni 
raz Debele peči (iv+, 500 
m), Levičar, Butkovič in Ko-
štomaj Direktno v Štajerski 
rinki (vi, 600 m), slednji je 
s tečajniki alpinistične šole 
preplezal še Zagorčevo in 
Platke v raduhi ter igliče-
vo v Mali rinki. Butkovič in 
Nejc Pozvek sta v ojstrici 

preplezala Herle-
tovo (vi, 450 m), 
Sotelšek in Zorko 
pa isti dan Zmaja 
(vii-, 500 m). 

Najtežji vzpon za-
četka poletne se-
zone sta opravila 
Sotelšek in Zor-
ko, ki sta v severni 
steni Zahodne Cine 
(pogorje tri Cine v 
italiji) zmogla raz 
kortinskih veve-
ric (viii, 500 m). 
Značilnost sme-
ri je njena velika 
previsnost, saj se 
z vsakim razteža-
jem prevesi za več 
kot pet metrov. 
težka vzpona v na-
ših gorah sta uspe-
la tudi voglarjevi, ki je v na-
vezi z gorazdom Pozvekom 

preplezala Jernejev steber 
v Dolgem hrbtu (vi, 500 m), 
z mariborsko soplezalko pa 
smer Perisutti-Piussi v vev-
nici (vi, 500 m). v avgustu 
pa so se Posavci lotili tudi 
triglavske stene, in sicer je 
naveza Sotelšek, Mitja vo-
glar, Jakcetič preplezala 

Bavarsko, g. Pozvek in An-
drej Škafar Skalaško z go-

renjsko, Nejc Pozvek 
in goran Butkovič pa 
Helbo z gorenjsko z 
oceno vii+.

v kanjonu Paklenice 
danes le redkokdaj 
še govorimo o alpi-
nizmu, saj so večino 
smeri opremili s sve-
drovci in varovališči. 
S tem so spremeni-
le značaj in posta-
le dolge športno-ple-
zalne smeri, ki pa 
so zaradi svojih te-
žavnosti in vertika-
le še vedno izjemno 
zahtevne ter izziv 
predvsem vrhunskim 
športnim plezalcem. 
tam sta se v začet-

ku letošnjega poletja mudi-
la Nejc Pozvek in Aleksan-
dra voglar, ki sta v navezi 
preplezala tri težke smeri: 
BWSC (6c+, 220 m), Albatros 
(6c+, 350 m) in znano klasi-
ko Šubaro direkt (6c+, 350 
m) ter še mnogo lažjih.

PAK

Sandra v Jernejevem stebru

Nejc in Franci po presmučani strmi 
grapi v Vrtači

Andrej v Cinah

KOSTANJEVIČANI 
NA TRIGLAVU - 
Planinci PD Polom 
Kostanjevica na Krki 
so se 18. avgusta 
odpravili na zdaj 
že tradicionalni 
pohod na Triglav. 
Vodja pohoda Matjaž 
Bohinc je pohodnike 
vodil z Rudnega polja 
na Pokljuki do vrha 
Triglava in potem 
zaradi zasedenosti 

višje ležečih koč do Doliča, kjer so prespali. Z njimi 
je bil tudi predsednik Prforcenhausa Kostanjevica 
Andrej Kerin - Kičo, ki si je na vrhu Triglava nadel 
predsedniško obleko in krono.

Živahno	v	Vrbini

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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Kino Servis Brežice:
Četrtek, 6. 9., petek, 7. 9., sobota, 8. 9., in nedelja, 
9. 9.: ob 18.30: animirani film Divji valovi (85 min), ob 
20.30: komedija Napumpana (129 min)
Četrtek, 13. 9., petek, 14. 9., sobota, 15. 9., in ne-
delja, 16. 9.: ob 18.30: animirani film ratatouille (110 
min), ob 20.30: ZF akcija transformerji (143 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 7. 9., ob 20.00: parodija Moj Hitler (89 min)
Sobota, 8. 9., ob 18.00: komedija Simpsonovi (86 min), 
ob 20.00: parodija Moj Hitler (89 min)
Nedelja, 9. 9., ob 18.00: komedija Simpsonovi (86 min)
Sobota, 15. 9., ob 18.00: romantična drama Zadnji po-
ljub (104 min), ob 20.00: triler Disturbia (104 min)
Nedelja, 16. 9., ob 18.00: romantična drama Zadnji 
poljub (104 min)

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 7. 9., ob 19.00: ZF akcija Fantastični štirje: 
Prihod Srebrnega letalca (92 min)
Sobota, 8. 9., ob 19.00: grozljivka Krvavi hostel 2 (93 
min) 
Petek, 14. 9., ob 17.00: animirana družinska komedi-
ja ratatouille (110 min)
Sobota, 15. 9., ob 19.00: parodija Moj Hitler (89 min)

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

KINO SPOREDI V POSAVJU

OBVESTILA, PREJELI SMO

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

FS 50QT-3
1345 €
850 €

FS 50QT
1230 €
790 €

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

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

Telefon: 040/218 217, Fax: 01/541 77 31
E-pošta: info@motorji-mach.si
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TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

KRŠKO – na OŠ Jurij Dalmatin:
Ponedeljek, 17.09.2007 ob 18. uri:
Vloga staršev v različnih obdobjih otrokovega razvoja
Predava: Ivanka Rupret, dipl.soc.ped.
Ponedeljek, 24.09.2007 ob 18. uri:
Kaj pomeni doslednost in postavljanje meja
Predava: Doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak
Ponedeljek, 1.10.2007 ob 18. uri:
Kako pomagati otroku pri učenju
Predava: Mateja Petric, univ.dipl.ped

BREŽICE – Osnovna šola:
Ponedeljek, 17.09.2007 ob 18. uri:
Razvajen otrok je prikrajšan otrok
Predava: Mateja Petric, univ.dipl.ped
Ponedeljek, 24.09.2007 ob 18. uri:
Kako ravnati, kadar se vaš otrok vede neprimerno
Predava: Sonja Bobek Simončič, dipl.soc.ped.
Ponedeljek, 1.10.2007 ob 18. uri:
Ustvarjalnost na področju medosebnih odnosov v družini
Predava: Doc.dr. Zdenka Zalokar Divjak

SEVNICA – na OŠ Sava Kladnika:
Ponedeljek, 17.09.2007 ob 18. uri:
Pomen oblikovanja dobre samopodobe otroka in mladostnika
Predava: Doc.dr. Zdenka Zalokar Divjak 
Ponedeljek, 24.09.2007 ob 18. uri:
Skrivnost dobre komunikacije med starši in otroki
Predava: Mateja Petric, univ.dipl.ped.
Ponedeljek, 8.10.2007 ob 18. uri:
Starši kot pomemben dejavnik preventive pri rabi in zlorabi drog
Predava: Zdenka Junkar Žveglič, dipl.soc.del.

»Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Občine Krško
 in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.«

v sklopu štirinajstih pred ta-
borskihomizij je bila v Ško-
cjanu okrogla miza z naslo-
vom Soočanje družin z izzivi 
sodobnega življenja. Sode-
lovali so mnogi priznani slo-
venski strokovnjakinje in 
strokovnjaki s področja so-
ciologije, medicine, psiho-
logije in antropologije, kar 
je prispevalo k zelo viso-
ki kvaliteti okrogle mize in 
polni dvorani. Bilo je poda-
nih ogromno zanimivih in-
formacij in predlogov, kako 
lahko politika in država iz-
boljša pogoje za uspešne in 
srečne družine. toda država 
lahko ustvari le pogoje za 
srečo, ne more pa zagoto-
viti sreče. Za srečo znotraj 
družine se morajo truditi 
vsi člani družine sami-znan-

SLS	zagovarja	družino	kot	osnovno	družbeno	
celico

Z veseljem vam sporočamo, 
da smo v prvih dneh avgusta 
uspešno zaključili akcijo zbi-
ranja sredstev za Lejo.

Leja glojnarič je petletna de-
klica iz Sevnice, ki ji je pred 
meseci začel slabeti sluh in 
za normalno komunikacijo s 
starši nujno potrebuje slušni 
aparat FM Scola. Zaradi viso-
ke cene tega aparata (1.230 
€) sta se Lejina starša obrni-
la na nas za pomoč pri zbira-
nju sredstev. 

v PUM – Posavski uniji mladih 
smo sočutno prisluhnili Leji-
nim potrebam in se glede na 

Uspešno	izvedena	akcija	zbiranja	sredstev	za	LejoZAHVALA
Spomin je edini raj, iz katerega nas ne morejo pregnati.

Jean – Paul 1763 – 1825
Naše ljubljene 

TEREZIJE PIRC
iz Zdolske 14 v Krškem ni več med nami. K večnemu počitku smo jo z bolečino v duši 

in solzami v očeh spremljali 23. avgusta 2007.

Iskrena zahvala je namenjena vsem, ki ste jo imeli radi, mislili nanjo in ji pomagali v času njene bolezni 
ter jo spremljali ob slovesu. Hvala za nesebično pomoč spoštovanim prof. dr. Vinku Dolencu in dr. 
Janezu Ravniku s sodelavci nevrološke klinike v Ljubljani. V najdaljši noči njenega življenja in v najtežji 
preizkušnji je s svojo toplino in vsem, kar ji je še bilo moč storiti za trpeče telo, prišla na pomoč dr. 
Nada Jensterle iz urgence ZD v Krškem, za kar ji bomo vedno hvaležni. Gospodoma Miru Šlibarju iz 
Ljubljane in Mitju Markoviču iz Krškega hvala za popotnico njeni duši, Janji Blatnikovi pa za priporočila 
in molitve.
Sveče, svete maše, vsa vaša dejanja in besede tolažbe gospe Polonce Urek ter vseh neimenovanih so 
nam v tolažbo in vedenje, da v žalovanju nismo osamljeni. Ohranimo jo v ljubečem spominu.

Iskrena hvala.
Z žalostjo v srcu njeni: 

mož Justin, hčeri Metka Resnik in Aleksandra Libenšek z družinama ter sestra Ana Pleterski.

finančne težave staršev odlo-
čili, da pomagamo pri zbiranju 
sredstev z organizacijo dobro-
delne predstave, ki jo je 25. 
aprila 2007 izvedla gledališka 
skupina DKD Svoboda Seno-
vo. ves izkupiček od predsta-
ve + nekaj lastnega prispevka 
(skupaj 500 €) pa smo nameni-
li staršema za nakup aparata. 
Poleg tega je lep delež prispe-
vala tudi občina Sevnica (400 
€), za kar se zahvaljujemo žu-
panu g. Kristijanu Jancu. 

v prvih dneh avgusta je po do-
govorih z direktorjem g. Ja-
nezom Koprivcem razliko do 
celotne vrednosti aparata pri-

spevalo še podjetje Siliko 
d.o.o. (330 €), tako da smo z 
akcijo zbiranja sredstev v teh 
dneh uspešno zaključili.

S tovrstnimi akcijami bomo 
pogosto pomagali mladim 
iz Posavja, ki pomoč resnič-
no potrebujejo, s čimer želi-
mo obenem med ljudmi tudi 
spodbuditi zavest, da morajo 
solidarnost, dobrota in čut do 
sočloveka postati del našega 
vsakdana. 

Leji iskreno želimo veselo in 
razigrano mladost!

Rok Petančič, 
PUM Sevnica

stvene raziskave kažejo, da 
je skupno vsem uspešnim in 
srečnim družinam, da imajo 
v družini dobro komunikaci-
jo. v komunikacijo pa poleg 
besed spada tudi vedenje 
posameznika. Dobre komu-
nikacije pa se lahko vsi nau-
čimo. Kot je dejal izr. prof. 
dr. Jože ramovš, antropolog 
in socialni delavec z inšti-
tuta Antona trstenjaka: »v 
medsebojnih odnosih mo-
ramo najprej povedati pet 
dobrih stvari, nato šele eno 
slabo!«- praktičen nasvet, ki 
nam bo mogoče koristil. SLS 
zagovarja dvospolno in več 
generacijsko družino, kajti 
stari starši lahko prenesejo 
veliko življenjskih modro-
sti in izkušenj na vnuke, ka-
kor tudi pomagajo njihovim 

zaposlenim staršem. Seveda 
pa so glavni vzgojitelji star-
ši, ki jim mora družba zago-
toviti dovolj časa in druge 
pogoje za vzgojo otrok v do-
bre ljudi in državljane, ki si 
bodo čez leta morda ustva-
rili svojo družino in v njej 
vztrajali, kakor tudi skrbe-
li za svoje starše v starosti 
in bolezni.  

Ivan Sušin, predsednik OO 
SLS Brežice

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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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 občin 
Krško, Brežice in Sevnica, od 
1. 1. 2007 za občino Kostanje-
vica na Krki. rok za rezervaci-
jo oglasnega prostora v nasle-
dnji številki je 12. september. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
20. septembra 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO PRIREDITVAH
P r i r e d i t v e  m e d  6 .  i n  1 9 .  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, 6. 9.
ob 18.00 v Poslovnem centru gasa v Brežicah: okrogla 
mizo pred dokončnim izborom dreves za ureditev Ceste pr-
vih borcev

Petek, 7. 9.
ob 18.00 v galerijskih prostorih gradu Podsreda: otvoritev 
razstave botaničnih risb Zagorke Simić Pogled in risba
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: predavanje dr. Danila 
türka z naslovom Slovenija v evropi in svetu
ob 20.00 v MC Sevnica: odprtje fotografske razstave izbra-
nih fotografij fotografa Dejana Mijoviča s festivala grand 
rock Sevnica 2007, ob 22.00: tematski večer: red Hot Chi-
li Peppers

Sobota, 8. 9.
ob 9.00 pred Agencijo za mlade Punkt: sejem šolskih 
knjig
od 10.00 do 12.00 v MC Sevnica: ustvarjalne likovne de-
lavnice za otroke
ob 19.00 v Krški vasi: 5. Zajla fest
ob 19.30 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem: 3. Anin glas-
beni večer – Lara Jagrič na klavirju, Petra Kovačič na violini 
ob 20.00 v samostanski cerkvi galerije Božidar Jakac Ko-
stanjevica na Krki: večer gipsy swinga z Zoranom Predinom 
in orkestrom Adijo pamet
ob 20.00 v Mestnem atriju Brežice: jazz večer indijske kla-
sike - igor Bezget
ob 20.00 na prostem v Šentjanžu: gledališka igra Miklova 
Zala, začetek Bučarijade 2007
ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival 2007, 10. del 

Nedelja, 9. 9.
ob 11.00 na Lisci: Lisca poje - srečanje planincev in pev-
skih zborov
ob 15.00 na Preski: 6. srečanje ljudskih pevcev in godcev – 
koncert slovenskih ljudskih pesmi „Zapojmo pr'jatli“ 

Sreda, 12. 9.
ob 14.00 pred Bivakom na Senovem: sejem šolskih knjig 
ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: kon-
cert zasedbe D'Palinka bend

Četrtek, 13. 9.
ob 19.00 v gostilni Majcen v tržišču: predavanje Jožeta 
Morija na temo „Čuvanje in ohranjanje posebnih dreves 
našega področja“
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Kupim zazidljivo zemljišče 
od 800 do 1500 m², v bližini 
Krškega. tel.: 041 212 721

Kupim tekoči trak za spravi-
lo koruze v koruznjak, dolži-
ne 3 do 4 m. 
tel.: 07 81 43 294

Kupim rabljeno prešo za 
sadje vel. 50 – 80 l, po mo-
žnosti podstavek iz inoksa. 
tel.: 07 49 59 137

Najamem garsonjero ali 
enosobno stanovanje v Bre-
žicah, opremljeno, z mo-
žnostjo odkupa ali zame-
njave za hišo na otoku viru. 
tel.: 051 452 623

Mlada družina išče eno ali 
dvosobno stanovanje v Kr-
škem ali okolici. 
tel.: 040 894 692

Prodam zazidljive parcele, 
na dobri lokaciji, s pošev-
no lego, na Čatežu ob Savi, 
različnih površin. Cena od 
20 €/m². tel.: 07 49 65 096

Prodamo dve ločeni dvosob-
ni stanovanji v Sevnici. 
tel.: 040 141 093

Prodam stanovanje v Kr-
škem, Kolodvorska 4A, 53,5 
m². tel.: 041 512 907

Prodam voziček ABC design, 
trikolesnik, modre barve, 
malo rabljen, cena 50 €. 
tel.: 051 314 924

Prodam 2 plašča, 2 bundi 
in ženski kostim, po ugodni 
ceni. tel.: 07 49 25 036

Prodam nov radiokasetofon 
Sony CFS, W-455 L, dve ka-
seti, ločljive zvočnike, po 
simbolični ceni. 
tel.: 051 389 362

Prodam hladilnik Zanussi, 
250 l, cena 100 €, in štedil-
nik gorenje 2 x elektrika, 2 
x plin, cena 150 €. 
tel.: 07 49 270 22 (po 15. 
uri)

Prodam avto radio Sony 
4x45 w in zunanji bus kon-
trol za 10 x cd, ugodno. 
tel.: 051 621 149

Prodam klavirsko harmo-
niko Melodija, primerno za 
glasbeno šolo, za začetnike. 
tel.: 040 282 308

Prodam knjige za prvi letnik 
gimnazije in novo diatonič-
no harmoniko B eS AS. 
tel.: 031 815 191

ob 19.00 v MC Sevnica: okrogla miza - Pristan in čolnišče 
orehovo

Petek, 14. 9.
od 17.00 dalje pri Ajdovski jami na Brezovski gori: evrop-
ska noč netopirjev
ob 18.00 v Bivaku na Senovem: predavanje Marte Perčič 
o jogi
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega fil-
ma 
ob 21.00 v klubu Kulturnega doma Krško: koncert zased-
be Jararaja z gosti

Sobota, 15. 9.
ob 10.00 na igriščih teniškega kluba Krško: 16. tradicional-
no teniško srečanje učiteljev in trenerjev smučanja 
ob 17.00 na gradu rajhenburg v Brestanici: regijsko sreča-
nje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
ob 18.00 v Bivaku na Senovem: Kino Bivak – animirani 
film
ob 20.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 
koncert vokalne zasedbe voces 8 iz velike Britanije
ob 21.00 v MC Sevnica: koncert skupine Leeloojamais, 
predskupina Ultra
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Butnhrupn koncert

Nedelja, 16. 9.
ob 7.00 z avtobusne postaje Sevnica: pohod po sevniški 
okolici
ob 9.00 v občini Sevnica: čistilna akcija ob mednarodnem 
dnevu zaščite ozonskega plašča - čiščenje divjih odlagališč 
v občini Sevnica

Ponedeljek, 17. 9.
ob 18.00 v oŠ Sava Kladnika Sevnica: predavanje za star-
še „Pomen oblikovanja dobre samopodobe otroka in mla-
dostnika“, predava dr. Zdenka Zalokar Divjak 
ob 18.00 v oŠ Jurij Dalmatin Krško: predavanje za starše 
„vloga staršev v različnih obdobjih otrokovega razvoja“, 
predava ivanka rupret 
ob 18.00 v oŠ Brežice: predavanje za starše „razvajen 
otrok je prikrajšan otrok“, predava Mateja Petric

Sreda, 19. 9.
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): filmski večer ob dne-
vu gluhonemih
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Prodam kvačkane prte, pr-
tičke in zavese. 
tel.: 031 243 431

Prodam skoraj novo kotno 
sedežno garnituro, dvoj-
no vzmeteno, z ležiščem. 
Cena: 40 % ceneje od nove. 
tel.: 031 431 725

Prodam Zetor 7211, origi-
nal ogrevana kabina, hidra-
vlični volan, avtomatski pri-
klop, registriran in kosilnico 
BCS – bencin, petrolej. 
tel.: 041 552 915

Prodam Daewoo racer, l. 
96, registriran do 03/08, te-
mno modre barve, dodatna 
oprema, cena po dogovoru. 
tel.: 031 597 822

Prodam traktor Ford – 44 
KM, letnik 1970, dobro ohra-
njen, cena ugodna. 
tel.: 031 769 631

Prodam Polo 1,2, sivo-sre-
brne barve. 
tel.: 031 525 582

Prodam gume za avto 
165/65/13 – ugodno. 
tel.: 041 527 195

Prodam lesene vinske poso-
de, od 100 l do 400 l, do-
bro ohranjene, ter mlin za 
grozdje, ugodno.
tel.: 07 49 56 608

Prodam kamin, odlično 
ohranjen, z lepim dizaj-
nom, v = 80 cm, š = 35 cm, 
d = 60 cm, ugodno. 
tel.: 040 340 924

Prodam rabljena vrata, pri-
merna za kopalnico ali bal-
kon 70 x 200 cm, po simbo-
lični ceni. 
tel.:  041 954 591

Prodam starine: šivalni 
stroj, komodo, klop, stole, 
likalnik, stensko uro, slike… 
tel.: 041 712 977

Prodam ročno stiskalnico z 
lesenim košem, 120 l. tel.: 
07 49 22 452, po 20. uri.

Prodam mizarski stroj po-
ravnalko (hobel mašino), 
ugodno. tel.: 041 796 224

Prodam nemške prepeličar-
je z rodovnikom, stare 10 
tednov. tel.: 040 224 132

Prodam bikca 4 t in 5 t ali 
menjam za kvalitetno seno. 
tel.: 031 868 337

Prodam suha mešana drva, 
možna dostava v okolico Kr-
škega ali Senovega. Cena 
45 €/m³. tel.: 031 492 887

Prodam nasekana drva na 
Sremiču. tel.: 031 585 245 

Prodam rabljeno betonsko 
strešno opeko s peščenim  
posipom, format 40 x 33, s 
krajniki in slemenjaki, cca 
1.000 kom. 
tel.: 041 825 153

Prodam suha bukova drva v 
okolici Sevnice. 
tel.: 031 562 323

Prodam 120 l inoks bojler, 
peč na kurilno olje z goril-
cem, 2.000 l cisterno, peč 
na trda goriva, vse malo ra-
bljeno. tel.: 031 492 135

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

Prodam mešano belo grozd-
je – rizling, rumeni plavec 
in silvanec, kvalitetno, cca 
500 kg, vinograd v Blatnem. 
tel.: 051 213 719 

Prodam ječmen, koruzo, 
krompir in 100 kg prašiče. 
tel.: 07 49 67 135

Prodam krompir za 0,40 €/
kg in koruzo v zrnju za 0,40 
€/kg. tel.: 07 49 56 664

Prodam domači jabolčni 
kis iz neškropljenih jabolk. 
Cena: 0,5 €/l. 
tel.: 041 444 201

Prodam kvalitetno vino - 
modro frankinjo, mešano 
rdeče, mešano belo ali me-
njam za svinjsko meso.
tel.: 031 308 187 

Prodam mešano belo in rde-
če grozdje, 0,70 €, 2 t, na 
Bizeljskem. 
tel.: 040 612 057 

Prodam večjo količino odlič-
nega jabolčnega kisa. 
tel.: 031 249 550

Prodam mešano belo grozd-
je v trnovcu. 
tel.: 031 529 428

Prodam beli krompir – kalin-
fort in romano, za ozimnico, 
ter odojke, težke cca 25 kg. 
tel.: 07 49 67 826 (zvečer) 

Prodam ječmen za 0,17 €, 
cca 500 kg. 
tel.: 031 466 504

Prodam vino cviček ali me-
njam za prašiča. 
tel.: 041 290 624

Stiki: Preprost, iskren 39-le-
tni romantik, nekadilec, želi 
spoznati dekle za resno zve-
zo oz. prijateljstvo. rad ko-
lesarim. SMS 051 203 816

Stiki: Sem 54-letni fant, s 
svojo hišo in avtom, ne pi-
jem in ne kadim. Želim spo-
znati dekle z enim otrokom, 
ki bi bila pripravljena priti k 
meni. tel.: 031 211 320

Stiki: Urejen fant 183/85/39 
želi spoznati punco, mami-
co do 40 let, ki bi se preseli-
la k meni v novo hišo. 
tel.: 031 882 078

Stiki: Atraktiven, urejen in 
dobro situiran 57-letni mo-
ški, visoke postave, želi 
spoznati visoko, postavno 
žensko, staro do 50 let, za 
skupno življenje. 
tel.: 041 335 440 

Pomoč: Sem urejena, pri-
dna, čista, poštena in bi 
rada občasno pomagala sta-
rejšim ljudem. 
tel.: 041 954 591

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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KrŠKo - radio energy pelje družbo petih prijateljev na ok-
toberfest v Munchen. vse kar morate storiti je, da pozorno 
poslušate program radia energy, odgovorite na vprašanje in 
mogoče boste lahko prav vi s sabo povabili svoje štiri prija-
telje. Pravila nagradne igre najdete na www.radioenergy.si 
Na oktoberfest z radiem energy in največjo agencijo za 
mlade Collegium!

NAPOVEDUJEMO V MAB
Sobota, 8.9., ob 20. uri:
JAZZ VEČER INDIJSKE 
KLASIKE - igor Bezget z gosti

Zdi se mi, da je to poletje, odkar nismo bili 
skupaj, minilo kot bi mignil. To je mogoče 
samo občutek, saj čas vedno enako teče, 
samo mi preveč hitimo.
No, pustimo to razpravo strokovnjakom, 
naša skupna točka je glasba, ki nas nikoli ne 
razočara, razen, če se nismo na napačni dan našli na nepravem 
mestu. Skratka, želim vam, drage bralke in bralci, lepo obarva-
no jesen, na mnogih prireditvah, ki so pred nami ali na zasebni 
zabavi, da vam bo le prijetno. 
Z mnogimi izmed vas sem se srečal v tem dopustniškem brezde-
lju. Rad bi omenil prav vsakega, a bi bilo tu premalo prostora. 
Vesel pa sem vsakogar, ko me zaustavi in pove, da najprej obr-
ne zadnjo stran…

Delovna jesen se je začela za mnoge glasbenike že avgusta. eni 
se pripravljajo na koncert, drugi na festival ali na srečanje, tre-
tji so se vrnili iz podobnega. Z gostovanja v italiji so se vrnile 
Ljudske pevke z Žejnega. tam so nastopile na povabilo kultur-

nega društva. v 
kraju Cravero v 
občini San Leo-
nardo v Benečiji 
so izvedle samo-
stojni koncert z 
naslovom Pa se 
sliš' – tudi izven 
naših meja. Za-
pele so petnajst 
ljudskih ter ne-

kaj ponarodelih pesmi, ob zaključku pa se jim je pridružil še 
Rok Toplišek s svojo nepogrešljivo harmoniko v skladbi Lepa 
si Slovenija. Nepozabnemu srečanju za ljudi s te in one stra-
ni meje je še sledil nastop ansambla Lojzeta Slaka, v katerem 
je tudi dolga leta igral kitarist Niko Zlobko, ki je iz iste krajev-
ne skupnosti kot ljudske pevke  z Žejnega. Sicer pa se žejenske 
pevke pripravljajo z vso vnemo na srečanja ljudskih pevcev, ki 
jih na urniku ni malo.

Ker smo že pri ljudskih pevcih, naj omenim še Kolednike iz Bu-
šeče vasi. Ne samo zato, ker ohranjajo slovensko ljudsko pesem, 
temveč ker oktobra praznujejo 10. obletnico delovanja. to bodo 
obeležili s samostojnim koncertom, o katerem bom še pisal. Si-
cer pa Koledniki koledujejo že 40 let nepretrgoma, zares, kot 
sami pravijo, pa 10 let. v svoji fonoteki imajo že dve zgoščen-
ki. Zvonovi lepo 
pojejo kot prvo 
in drugo z naslo-
vom vinska trta. 
ob jubileju so 
imeli namen po-
sneti še tretjo, 
pa jih je prehitel 
čas. obljubili so, 
da bo tretja zgo-
ščenka kmalu za-
gledala luč sveta, 
dela se bodo lotili kmalu po koncertu ob deseti obletnici. Sicer 
se Koledniki iz Bušeče vasi radi odzovejo na vabila radijskih in 
televizijskih hiš, saj so v tem času nastopili na skoraj vseh vodil-
nih radijskih in tv postajah, koledujejo, kot pravijo, tudi v hu-
manitarne namene, saj vse, kar dobijo v dar, darujejo ljudem, 
ki so te pomoči potrebni.
Skratka ' tisti bušeški koledniki ' so nepretrgoma vpeti med svo-
je poslanstvo in navadno življenje. Franc Zorko, Janez Hribar, 
Franc Zakšek, Franc Pavlovič in Stane Vegelj, srečno Koledni-
ki v novo desetletje!

Pred vrati je sedaj že  5. tradicionalna prireditev Zajlafest. Le-
tošnja prireditev bo 8. septembra v velikih Malencah, ko bo na 
sporedu koncert brežiške skupine Rann. Na festu bo nastopilo 
kar nekaj odmevnih ansamblov iz Posavja pa vse do bele Lju-
bljane. teden za tem bo Mladinski center iz Sevnice gostil po-
savsko, sedaj že megaslovensko skupino Leeloojamais. Z novo 
pevko je skupina dobila svežino, zvok je postal izrazitejši. Prav-
zaprav vam svetujem obisk tega koncerta. Mladinski center Sev-
nica 21. septembra gosti še enega glasbenika. Jure Urek, znani 
posavski bas pozavnist, se bo tokrat predstavil s potopisnim pre-
davanjem po Zambiji. 22. septembra pa bo v krškem Čebeln'aku 
zaključni koncert projekta 'Skupaj v hip hopu'. Skratka, bogata 
ustvarjalna jesen je pred nami.

Na letošnji Slovenski popevki, ki bo 9. septembra v galusovi 
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, bo s svojo skladbo vi-
dez vara sodeloval tudi vse bolj uspešni Brežičan Branko Rož-
man, ki je za Posavski obzornik izjavil naslednje: »Kot čast ra-
zumem možnost, da bo moja skladba izzvenela na festivalu, za 
katerega so pisala največja imena slovenske zabavne glasbe, od 
Privška do Sepeta. Zadovoljstvo je zaslišati zvok Big banda in 
simfonikov rtv Slovenija skupaj z debitanko Andrejo Zupančič, 
kako izvaja tvoje videnje uglasbitve danega besedila. Slednje je 
prispevala pesnica Zvezdana Majhen, in zdi se mi, da se bo do-
taknilo poslušalcev.« 

Za nami je Narečna popevka 2007, ki se je odlična končala za 
Posavce. Brežiški flosarji so so se uvrstili na drugo mesto po 
glasovanju radijskih in televizijskih poslušalcev in gledalcev. is-
krene čestitke članici in vsem članom 'flosarske' zasedbe. Posav-
ci, tudi to nedeljo ste vabljeni pred male ekrane in glasujte za 
naše. Pa srečno!

piše: 
Andrej Pinterič

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

Koledniki iz Bušeče vasi

Ljudske pevke z Žejnega

Nova	velika	nagradna	igra	na	
Radiu	Energy!

Anja Žitnik je na zadnji nagradni igri Radiu Energy 
dobila sedemdnevno potovanje za dve osebi v Turčijo 
(hotel s 5 zvezdicami in letalskim prevozom).

Kot smo pisali v prejšnji šte-
vilki, je bila že sama uvrsti-
tev na festival za ta posavski 
ansambel lep uspeh. Po vr-
nitvi smo se o izkušnjah in 
vtisih s pomembnega nasto-
pa pogovarjali s članoma an-
sambla Francijem Lepšino 
in Boštjanom Umekom. Po-
vedala sta, da so se že dan 
prej s kombijem odpravili na 
pot proti Mariboru, kjer so 
skupaj z ostalimi nastopajo-
čimi brez težav opravili ge-
neralko in se z dobrimi ob-
čutki odpravili proti domu. 
Napočila je nedelja in s tem 
dan, ki so se ga veselili, saj 
so v priprave vložili ogro-
mno truda in kot sta poveda-
la naša sogovornika, so bile 
vaje v zadnjem obdobju in-
tenzivne, vsakodnevne, kar 
pa se jim je obrestovalo. S 
takšnim načinom dela bodo 
nadaljevali tudi v prihodnje. 

Drugo	mesto	kot	zmaga
BREŽICE – V nedeljo je v Mariboru potekal Festival narečne popevke 2007, na katerem je nastopilo 14 
izvajalcev s pesmimi v slovenskih narečjih. Ob neposrednem televizijskem in radijskem prenosu so na 
festivalu sodelovali tudi Brežiški flosarji s skladbo To je to in po glasovanju občinstva oziroma gledalcev 
in poslušalcev osvojili drugo mesto.

Ponovna vožnja do Maribora 
je minila v dobrem razpolo-
ženju, opravili so le kratek 
postanek na »špricerju sre-
če« na Bizeljskem. 

Po prihodu na prizorišče jih 
je v posameznih trenutkih 
sicer prevevala tudi trema, 
toda ko so stopili v soj odr-
skih luči, so svojo pesem to 
je to oz. v artiškem narečju 
tu je tu dobro odpeli. tudi 
scenska izvedba, koreogra-
fija in kostimi so bili dode-
lani, za kar je poskrbel nji-
hov organizator Igor Šušulič 
- Gic, ki je skrbel tudi za or-
ganizacijske zadeve v Mari-
boru. ostali ansambli, ki so 
sodelovali, so jim še pred 
nastopom pripisovali veli-
ko možnosti za zmago. Za-
njo letos sicer ni bilo dovolj 
glasov, bilo pa jih je za dru-
go mesto, ki je zanje pome-

nilo skoraj toliko kot zmaga. 
Najboljša narečna popevka 
po mnenju občinstva je bila 
Sin muj se neče žjenit v iz-
vedbi znane skupine Malibu, 
po mnenju strokovne žirije 
pa tvoje oči v izvedbi prav 
tako uveljavljene pevke re-
gine.

Zadnji trenutki pred razgla-
sitvijo so bili najbolj nape-
ti, šele ko so se v zgodnjih 
jutranjih urah peljali pro-
ti domu, so se počasi zače-
li zavedati svojega uspeha. 
ob osvojenem drugem me-
stu so jim čestitali številni 
glasbeniki in njihovi zvesti 
poslušalci, med prvi znani 
glasbenik Frenk Derenda. 
vsekakor v pogovoru nismo 
mogli mimo načrtov za pri-
hodnost, saj vedno nasme-
janim in s pozitivno energi-
jo oboroženim »flosarjem« 
dela ne zmanjkuje. v za-
dnjem času jih vabijo tudi 
v televizijske in radijske od-

daje, pričakujejo pa še več 
takšnih vabil. Zastavili so si 
tudi cilj, da bodo v priho-
dnjem letu skušali osvoji-
ti prvo mesto na Festivalu 
narečne popevke, udeležili 
naj bi se festivala Polka in 
valček, njihova želja v pri-
hodnjih letih pa je tudi na-
stop na festivalu Melodije 
morja in sonca ter na festi-
valu Slovenska popevka.

tudi prihodnosti in novih iz-
zivov se ne bojijo, saj pra-
vijo, da je v slogi moč, med 
seboj so dobri prijatelji, in 
če da vsak od sebe maksi-
mum, je tudi rezultat tu. 
ob koncu so se Brežiški flo-
sarji zahvalili televizijskim 
gledalcem in poslušalcem, 
ki so glasovali za njih, in po-
vedali, da za vse pripravlja-
jo presenečenje, o katerem 
se bo še govorilo. 

Polona Brenčič

Dva dni pred nastopom na festivalu v Mariboru so 
bili Brežiški flosarji gostje prireditvenega središča v 
Mestnem atriju Brežice. Kljub kislemu in zelo hladnemu 
vremenu so dobro ogreli obiskovalce. V prvem delu 
programa so zaigrali predvsem lastne skladbe, 
nato pa je sledil še splet narodnozabavnih uspešnic 
drugih izvajalcev. Že v sredo pa so se odzvali vabilu 
organizatorjev in nastopili na veličastnem sprejemu 
Primoža Kozmusa s posebej za to priložnost prirejeno 
skladbo.

VSTOPNINE NI.
VABLJENI!




