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Štiriurni pogovor v dvorani v 
parku je bil posvečen pred-
vsem 30-letnici izida 844 
strani obsegajočega zborni-
ka krško skozi čas, ki je na-
stal ob 500-letnici podelitve 
mestnih pravic. Uvodnim pri-
spevkom župana Franca Bo-
goviča, predsednice ks mesta 

krško Jožice Mikulanc ter di-
rektorice krške knjižnice Po-
lone Brenčič je sledil vpogled 
v leto 1977, ki so ga osvežili 
sooblikovalci takratnega ve-
likega praznovanja Silvester 
Gorenc, Stane Kukovičič in 
Slavko Šribar. svoje razmi-
šljanje o zborniku so podali 
tudi avtorji prispevkov v njem 
dr. Andrej Smrekar, sicer sin 
urednika zbornika Lada Smre-
karja, akad. prof. dr. Matjaž 
Kmecl, dr. Marija Makaro-
vič in Jože Strgar. o dana-
šnji uporabi zbornika sta spre-
govorili vodja domoznanskega 
oddelka valvasorjeve knjižni-
ce Ljudmila Šribar in učitelji-
ca zgodovine na krški osnovni 

MosteC - v okviru prireditev ob brežiškem občinskem pra-
zniku so v petek, 12. oktobra, na Mostecu predali svoje-
mu namenu prenovljen most. skupna investicija prometne-
ga ministrstva in brežiške občine znaša 365.600 evrov.
obnova mostu čez gabernico na regionalni cesti Bre-
žice – dobova – rigonce v naselju Mostec je poteka-
la od lanskega oktobra. Hkrati je kraj pridobil av-

tobusni postajališči, pločnik, obnovljen pa je bil 
150-metrski odsek ceste, predvsem pa je bila odpravlje-
na ena izmed nevarnih prometnih točk v tem delu Posavja.  
slavnostne otvoritve so se udeležili mnogi predstavniki jav-
nega življenja, med njimi brežiška podžupanja Patricia Ču-
lar, župan občine kostanjevica na krki Mojmir Pustoslem-
šek, domači župnik Matej Dečman, ki je pridobitev tudi 
blagoslovil ter nekaj občinskih svetnikov. Prireditev je po-
vezovala Janja Rostohar, za kulturni utrip pa so poskrbeli 
učenci oŠ dobova z mentorico Pavlo Bunetič, s srečo na vr-
vici jih je razveselila učenka Ela Urek, Mešani pevski zbor 
kUd Franc Bogovič dobova, ki ga vodi Andreja Barič, ter lo-
ški pihalni sekstet gasilske godbe na pihala iz Loč. Zbrani pa 
so se ob pogostitvi in pomenku zadržali v bližnji domači go-
stilni Janka Krulca. 

M. K. M.

Obletnica	zbornika,	
šole	in	mestnih	pravic
KRŠKO – V ponedeljek, 15. oktobra, je minilo natanko 30 let od izida zborni-
ka Krško skozi čas ter 130 let od otvoritve nekdanje meščanske šole na Ho-
čevarjevem trgu, marca letos pa je minilo 530 let, odkar je Krško prejelo 
mestne pravice. Ob treh za mesto pomembnih jubilejih so Občina Krško, Kra-
jevna skupnost mesta Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško pripravili kolo-
kvij oz. pogovor in spominsko slovesnost z naslovom Krško skozi čas.

šoli Zorica Kerin. Pogovor je 
povezovala Alenka Černelič 
Krošelj, ki je predstavila tudi 
ustanovitev meščanske šole 
pred 130 leti. ob tem so v dvo-
rani v parku odprli tudi razsta-
vo krških vedut Franja stiplov-
ška, ki jo je pripravil Posavski 
muzej Brežice (na ogled bo do 

15. novembra), v valvasorjevi 
knjižnici pa je na ogled razsta-
va krško – 530 let mestnih pra-
vic, pri pripravi katere je so-
deloval Živko Šebek.

na pogovoru je bilo večkrat 
poudarjeno, da je zbornik kr-
ško skozi čas, eden prvih to-
vrstnih zbornikov v sloveni-
ji, še danes neprecenljivo in 
zelo uporabno gradivo, kljub 
številnim spremembam, ki so 
se zgodile v 30 letih po njego-
vem izidu, pa imata takratni 
in današnji čas precej skupnih 
točk. tako kot je takrat mesto 
z gradnjo jedrske elektrarne in 
kompleksa na trgu Matije gub-
ca na vidmu dobivalo novo po-

dobo, jo dobiva tudi danes z 
gradnjo hidroelektrarne, obvo-
znice in še česa. „v današnjih 
prispevkih je bilo med vrstica-
mi zelo veliko jasnih sporočil. 
Upam, da jih bomo odgovor-
ni uspeli upoštevati in uresni-
čiti,“ je za zaključek povedal 
župan Bogovič. 

kolokvij se je zaključil z usta-
novitvijo odbora za olepša-
nje mesta, ki je v krškem že 
deloval pred več kot 100 leti 
in med drugim založil slo-
vito Lapajnetovo knjigo kr-
ško in krčani. 15-članski od-
bor, ki bo odprte narave, bo 
pomagal pri nadaljnjih kora-
kih ureditve mestnega jedra 
in okolice, denimo pri uredi-
tvi in odprtju cerkvice sv. ro-
zalije in mestnega vinograda 
pod njo, ureditvi valvasorje-
ve hiše, Hočevarjevega mav-
zoleja, parka na vidmu in 
nasploh ureditvi estetskega 
videza mesta. 

Peter Pavlovič

Udeleženci kolokvija, med njimi številni sooblikovalci zbornika pred 30 leti.

Prenovljen most 
na	Mostecu

Slavnostni trak so prerezali podsekretar na Direkciji 
RS za ceste Andrej Vižin, brežiški župan Ivan Molan ter 
podpredsednica KS Dobova Branka Stergar.

PosavJe – na sevniškem gradu 
se je včeraj, 17. oktobra, na 
9. redni seji sestal tamkajšnji 
občinski svet in med drugim 
obravnaval tudi predlog prora-
čuna za leto 2008. o osnutku 
proračuna za prihodnje leto 
bodo na današnji 14. redni 
seji odločali tudi krški občin-
ski svetniki. tako sevniški kot 
krški občinski svetniki, pa tudi 

Včeraj v Sevnici in Kostanjevici, danes 
v Krškem in Brežicah

brežiški na današnji in kosta-
njeviški na včerajšnji izredni 
seji, so oz. bodo izvolili pred-
stavnike (elektorje) v volilno 
telo 20. volilne enote za vo-
litve člana državnega sveta, v 
krškem in kostanjevici pa tudi 
kandidata za člana državnega 
sveta, predstavnika lokalnih 
interesov 20. volilne enote. 
krški in kostanjeviški svetniki 

imajo na dnevnem redu tudi 
delitveno bilanco med obči-
nama. Že naslednji četrtek 
pa bodo v krškem predvidoma 
obravnavali in sprejeli dopol-
njene smernice za načrtovano 
umestitev nadomestnega ob-
močja za odmetavanje tovo-
ra v okviru vojaškega letališča 
Cerklje ob krki na območju kr-
ške občine.  P.P.

KRŠKO – S koncertom šansonov in zimzelenih melodij v iz-
vedbi Darje Švajger, Romane Kranjčan, Lare P. Jankovič 
in Jureta Ivanušiča so v Kulturnem domu Krško v torek, 
16. oktobra, obeležili 30 let delovanja te institucije. 

Priprave na izgradnjo kulturnega doma krško, prvotno ime-
novanega delavski kulturni dom edvarda kardelja, ki jih je 
vodil gradbeni odbor pod okriljem tedanje tovarne celulo-
ze in papirja Đuro salaj, so stekle na podlagi tretjega letne-
ga samoprispevka v krajevni skupnosti krško leta 1976. Že 
slabo leto kasneje, 7. junija, je bila v objektu, zgrajenem 
po idejnem načrtu pokojnega brežiškega arhitekta Franca 
Filipčiča, organizirana prva prireditev, in sicer slavnostna 
akademija v počastitev občinskega praznika skupščine obči-
ne krško, tej pa je dober teden kasneje, 15. oktobra 1977, 
združena z osrednjo občinsko proslavo ob 500-letnici mesta 
krško, sledila še uradna otvoritev te institucije. od treh de-
setletij delovanja je kulturni dom kot direktor 29 let vodil 
Adolf Moškon, po njegovi upokojitvi v letu 2006 pa je vaje-
ti vodenja tega osrednjega kulturnega hrama v občini krško 
prevzela Katja Ceglar. B.M.

30	let	krškega	kulturnega	doma

V nedeljo predsedniške volitve
v nedeljo bomo volili novega predsednika države. izbirali 
bomo med sedmimi kandidati: Mitjo Gasparijem, Zmagom 
Jelinčičem Plemenitim, Darkom Krajncem, Eleno Peča-
rič, Lojzetom Peterletom, Moniko Piberl in dr. Danilom 
Türkom. Predsednika volimo po večinskem volilnem siste-
mu, torej bo predsednik tisti, ki bo prejel večino (več kot 
50 odstotkov) glasov. Če se to ne bo zgodilo v prvem krogu 
volitev, nas 11. novembra čaka še drugi krog volitev.  
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BreŽiCe - na 8. seji občinskega sveta Brežice, ki je poteka-
la 1. oktobra, so svetnice in svetniki soglasno podprli pre-
dlog župana Ivana Molana in občini Železniki, ki je v hudi 
ujmi prejšnji mesec utrpela najhujše posledice, nameni-
li 4000 evrov humanitarne pomoči. „vsi se zavedamo, kako 
pomembna je solidarnost s prizadetimi, nadaljujmo jo kljub 
temu, da se posledice ujme umikajo z naslovnic medijev. 
Ljudje v prizadetih območjih bodo našo pomoč potrebovali 
še kar nekaj časa, zato ne pozabimo na njih,“ so ob tem spo-
ročili z občine Brežice. 

Občinski svet Brežice namenil 
4000 evrov za Železnike

Kandidat	Peterle	v	Krškem
krŠko – občinski odbori pomladnih strank v krškem so v veliki 
dvorani kulturnega doma skupno organizirali predstavitev pred-
sedniškega kandidata Lojzeta Peterleta. v kulturnozabavnem 
programu so sodelovale domače kulturne skupine Moški pev-
ski zbor Brestanica, tamburaški orkester glasbene šole krško 
ter Mladi harmonikarji iz Podbočja, nato pa so do prihoda kan-
didata občinstvo zabavali člani popularne skupine atomik Har-
monik. v nagovoru nekaj sto poslušalcem se je Peterle dotaknil 
vseh pomembnejših aktualnih tem in bil zelo optimističen gle-
de razvojnih možnosti slovenije v prihodnosti.  S.M.

ZagreB – Hrvaški sabor je sprejel zakon o ustanovitvi sklada 
za financiranje skladiščenja radioaktivnih odpadkov iz nukle-
arne elektrarne krško, kakršnega je slovenija ustanovila že 
leta 1994. Hrvaška bi morala sklad po določilih meddržavne 
pogodbe ustanoviti že leta 2003, obe državi pa naj bi do leta 
2022 za gradnjo skladišča radioaktivnih odpadkov in razgra-
dnjo elektrarne zbrali po 14 milijonov evrov na leto oziroma 
skupno 350 milijonov evrov. Hrvaško elektrogospodarstvo je 
do zdaj ta denar nakazovalo na poseben račun. sklad naj bi 
zaživel do konca letošnjega leta, ko bodo vanj nakazali 34 mi-
lijonov evrov, ki jih je Hrvaška za ta namen že zbrala. Hrvaška 
se je zavezala, da bo v naslednjih letih vplačevala nekoliko 
več denarja, da bi nadoknadila primanjkljaj. (vir: rtvslo.si)

Hrvaška končno ustanovila 
sklad za razgradnjo NEK

Zavine – Člani in simpatizerji sevniških socialnih demokra-
tov so se 5. oktobra sešli na jesenskem srečanju v zidanici 
Jožeta Udovča v Zavinah nad Boštanjem.
spregovorili so o aktualnih političnih temah v občini sevni-
ca in širši sloveniji, o aktivnostih glede priprave programa 
stranke sd, s katerim bo nastopila na državnozborskih voli-
tvah v letu 2008, in o bližnjih volitvah za predsednika slo-
venije, na katerih je sd podprla dr. Danila Türka. sledil je 
še zabavno družabni del srečanja, ki se je zavleklo globo-
ko v večer.

valvasorjeva knjižnica krško in Zveza prijateljev mladine 
krško vabita v petek, 26. oktobra 2007, ob 18.30 uri, v avli 
knjižnice, na predavanje MITI IN RESNICE O CEPLJENJU. 
Predavatelja bosta mag. biologije in zdravilka Karin Rižner 
in predsednik društva za svobodo odločanja - svood Primož 
Verbič. Predavanje je brezplačno. vljudno vabljeni!

Jesensko srečanje sevniških 
Socialnih	demokratov

Miti in resnice o cepljenju

telekom je v letošnjem maju 
pričel akcijo, v okviru katere 
bo skupno podelil 13 aparatur, 
katerih posamezna vrednost 
znaša približno 7.000 evrov. 
kardiotokograf je vsestransko 
pomemben pripomoček, ki je 
nepogrešljiv pred in med po-
rodom, saj omogoča spremlja-
nje otrokovega in materinega 
srčnega utripa, delovanje ma-
ternice, materinega krvnega 
tlaka in nasičenost krvi s ki-
sikom, pa tudi za generiranje 
alarmov in shranjevanje ter 

Telekomovo	darilo	
brežiški porodnišnici
BREŽICE – V torek, 16. oktobra, je v okviru Teleko-
move vseslovenske donatorske akcije Danes sem sli-
šala tvoj srček ginekološko porodni oddelek brežiške 
Splošne bolnišnice prejel kardiotokograf oz. CTG.

snemanje podatkov o stanju 
matere. Brežiška porodnišnica 
premore dva, donatorskega pa 
bodo namestili za ambulantne 
preglede.

v brežiški porodnišnici je do 
torka, 16. oktobra, letos pri-
vekalo na svet 310 novoro-
jenčkov, trenutno pa jih imajo 
v oskrbi 10. Pred kratkim sta 
se rodila dva para dvojčkov, v 
nekaj dneh pa pričakujejo še 
en par, je v pogovoru povedal 
predstojnik mag. Zoran Šeho-

vić. njemu je mag. Aleksan-
dra Kosec iz telekoma tudi 
predala kardiotokograf. ob 
tej priložnosti so spregovori-
li še direktor bolnišnice Anton 
Zorko, ki se je v imenu ko-
lektiva zahvalil za donatorski 

prispevek, nekaj besed pa je 
zbranim namenil tudi brežiški 
župan Ivan Molan. vezne niti 
je podajala Bernarda Žarn, za 
glasbeni utrip pa sta poskrbela 
pevka Brina Vogelnik ter kita-
rist Luka Ropret.  M.K.M. 

Mag. Aleksandra Kosec izroča kardiotokograf mag. 
Zoranu Šehoviću. 
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Slovenija je med energetsko najbolj 
uvozno odvisnimi državami v Evropi

Ime GEN energija se vse po-
gosteje pojavlja v medijih, 
vendar je kljub temu še ve-
dno premalo znanega o vlogi 
in pomenu vašega podjetja. 
Razloživa to na kratko našim 
bralcem.
gen energija je podjetje, ki 
je bilo ustanovljeno z name-
nom, da se nanj prenesejo ob-
veznosti in pravice slovenskih 
vlagateljev v jedrsko elek-
trarno krško oz. da prevzame 
lastniške funkcije v polovič-
nem deležu slovenskih lastni-
kov elektrarne. seveda pa se 
z odpiranjem trga z električ-
no energijo in željo po vzpo-
stavljanju konkurenčnosti na 
njem, najprej predvsem na 
področju veleprodaje, odpira-
jo nove funkcije in nove nalo-
ge. to pomeni, da naj bi gen 
energija postala drugi ponu-
dnik električne energije v slo-
veniji, seveda na osnovi ele-
ktrične energije, proizvedene 
v nuklearki, z dodatkom dru-
gih proizvodnih enot. s stra-
teškim načrtom, ki ga je vla-
da sprejela leta 2005, se je ta 
naloga začela izvajati.

V ta namen ste lani skupaj z 
Istrabenzom ustanovili pod-
jetje GEN-I, ki se ukvarja 
s trgovanjem z električno 
energijo. Kako zdaj poteka 
to trgovanje? 
Z omenjenim strateškim na-
črtom nam je bilo dodeljenih 
kar nekaj funkcij. ena od teh 
je upravljanje z jedrsko elek-
trarno s ciljem dolgoročne-
ga varnega obratovanja, dru-
ga je vlaganje v obnovljive 
vire energije in razmišljanje 
o trajnostnih virih energije, 
to pa je seveda uporaba jedr-
ske energije na dolgi rok. da 
to lahko izvajamo, pa naj bi 
razvili tržne in prodajne funk-
cije, zato smo kupili 50-od-
stotni delež v istrabenz go-
renju, kjer naprej razvijamo 
trženje in prodajo električ-
ne energije. seveda posto-
poma, tako da bomo nekje v 
štirih letih dosegli polno pro-
dajo vse naše energije preko 
te hčerinske družbe. to pod-
jetje se kvalitetno razvija in 
ima tudi svoje podružnice na 
Balkanu.     

Pred kratkim je GEN ener-
gija kot nosilec t. i. druge-
ga energetskega stebra v 
Sloveniji postala 100-odsto-
tni lastnik Termoelektrar-
ne Brestanica in 79,5-odsto-
tni lastnik Savskih elektrarn 
Ljubljana. Zakaj je prišlo do 
te „prerazporeditve kart“ na 
energetskem zemljevidu?
Predvsem zato, da bi kupcem 
omogočili konkurenčnost pri 
možnosti izbire dobavitelja 
in da bi vzpostavili tudi kon-
kurenčnost pri virih električ-
ne energije. kupci od nas zah-
tevajo energijo takrat, ko jo 
rabijo, da pa mi to lahko za-
gotavljamo, moramo imeti 
različne vire električne ener-
gije. od tod ideja, da bi se 
ti viri razdelili na dva dela: 
en del je že v Holdingu slo-

Pogovor z Martinom Novšakom, direktorjem GEN energije

Martinu Novšaku je bila energetika tako rekoč položena v zibko, saj se je rodil v družini, v kateri so zadružni mlin že pred drugo svetovno vojno predelali 
v hidroelektrarno. Novšak jo je kot srednješolec skupaj z bratom obnovil, pa tudi poklicna pot ga je zanesla v energetiko. Po 23 letih letih dela v Nuklearni 
elektrarni Krško je pred dobrima dvema letoma prišel na čelo podjetja GEN energija, okoli katerega se oblikuje t. i. drugi energetski steber v Sloveniji. Rav-
no pred kratkim sta se skupini GEN poleg nuklearke in trgovskega podjetja GEN-I s sklepom vlade pridružila tudi Termoelektrarna Brestanica in Savske elek-
trarne Ljubljana, GEN energija pa se vključuje tudi v gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Več kot dovolj razlogov torej za pogovor o aktualnih energet-
skih temah v Posavju in Sloveniji.

venskih elektrarn, nekaj vi-
rov pa bi se združilo skupaj 
– na eni strani pasovna elek-
trična energija iz nuklearke, 
na drugi hidropotencial s svo-
jo trapezno energijo, zraven 
pa še rezerva nuklearni elek-
trarni v termoelektrarni Bre-
stanica. slednja je že danes 
rezerva za največji vir v slo-
veniji, to je za polovico pro-
izvodnje jedrske elektrarne, 
cca. 345 megavatov. te druž-
be so šle skupaj v našo skupi-
no, ker predstavljajo največji 
potencial za sinergijske učin-
ke pri proizvodnji električne 
energije.

GEN energija se bo vključi-
la v gradnjo HE na spodnji 
Savi z ustanovitvijo sku-
pnega podjetja s HSE. Kako 
se bo to zgodilo, kakšne fi-
nančne vložke oz. razmerja 
v skupnem podjetju predvi-
devate?
vlada je konec septembra po-
trdila delitev teB in seL, zdaj 
se to vpisuje v sodni register. 
ta postopek poteka že od za-
četka leta, tako da bodo te 
firme že od 1.1.2007 v naši 
skupini. kar pa se tiče vsto-
pa v spodnjo savo, je naša vi-
zija investiranje v obnovlji-
ve vire energije in to najprej 
na domačem ozemlju, šele 
potem na tujem. naš dolgo-
ročni namen je hidroelektar-
ne na spodnji savi spraviti v 
verižno obratovanje iz ene-
ga lastniškega in upravljal-
nega centra. trenutno je na-
mreč He Boštanj v skupnem 
podvigu oz. v lastništvu Hol-
dinga, He vrhovo pa je v 80-
odstotno v naši lasti, saj je 20 
odstotkov savskih elektrarn 
v lasti manjšinskih lastnikov. 
verižno obratovanje bi omo-
gočilo tudi optimizacijo obra-
tovanja nuklearne elektrarne 
in hidroobjektov. naš namen 
je postopoma povečevati de-
lež pri gradnji He na spodnji 
savi v skladu z našimi finanč-
nimi zmožnostmi, seveda pa 
smo že danes preko teB in 
seL 15-odstotni sovlagatelj v 
ta projekt. v ta namen naj bi 
se ustanovilo skupno podje-
tje, ki naj bi dobilo koncesijo, 
mi pa ga bomo dokapitalizira-
li, tako da bo sposobno to in-
vesticijo peljati naprej.

Kaj pomeni vaš vstop za di-
namiko izgradnje spodnjesa-
vskih elektrarn?
Mi verjamemo, da lahko svoje 
znanje in izkušnje iz investicij 
v nuklearni elektrarni prene-
semo v ta projekt, da omogo-
čimo koriščenje najnovejših 
znanj na tem področju,  s tem 
povečamo kvaliteto izvedbe 
in uporabnost teh objektov pa 
tudi zmanjšamo čas posame-
znih faz gradnje. s tem pa se 
dobi tudi več virov za financi-
ranje te izgradnje, zato je ga-
rancija za hitrost izgradnje 
večja.   

Kakšna je sicer energetska 
situacija pri nas? Veliko se 
govori o tem, da imamo pre-

malo lastnih proizvodnih ka-
pacitet, poraba elektrike pa, 
kot vemo, narašča...
Moja ocena je, da je stanje 
katastrofalno. slovenska uvo-
zna odvisnost je na nivoju 20 
do 25 odstotkov, odvisno od 
hidrologije, kar pomeni, da je 
slovenija med najbolj uvozno 
odvisnimi državami v evro-
pi, če odštejemo neke manj-
še države, ki nimajo svojih 
proizvodnih virov. to na dol-
gi rok pomeni izredno ranlji-
vost. naše življenje je čeda-
lje bolj odvisno od energije, 
zato je zanesljivost oskrbe iz-
redno pomembna. ta zaneslji-
vost pa se zmanjša, če moraš 
energijo uvažati, če si odvisen 
od daljnovodov in proizvodnih 
zmogljivosti drugih držav. s 
tem se ogroženost slovenske-
ga gospodarstva povečuje in 
mislim, da je ta ogroženost že 
prevelika. 

drug pomemben aspekt pa je 
porast porabe. Čeprav slove-
nija že 15 let forsira obnovlji-
ve vire energije in investira v 
nove proizvodne zmogljivosti, 
ob tem pa spodbuja racional-
no rabo energije, vsi ti ukre-
pi ne rešujejo niti polovice le-
tne rasti porabe, ki je bila lani 
3,5-odstotna, v gospodinj-
stvih pa celo 5-odstotna. Po-
raba gre točno v sorazmerju 
z rastjo bruto domačega pro-
izvoda. te rasti porabe nika-
kor več ne pokrivamo s svoji-
mi viri. Zadnji vir, ki smo ga 
pridobili, je bila moderniza-
cija in povečanje proizvodnje 
nek, kjer smo pridobili eno 
teravatno uro. ena hidroelek-

trarna na savi pomeni deset-
krat manj energije, saj pri-
nese 0,8 odstotka slovenske 
porabe, torej bi jih potrebo-
vali štiri do pet na leto le za 
pokrivanje rasti porabe. Z ra-
stjo porabe nam torej uvozna 
odvisnost še kar raste.

Uvozna odvisnost pa ima še 
tretjo dimenzijo, saj je uvo-
žena energija precej dražja 
kot domača. to pomeni, da 
če energija že bo, bo izredno 
draga. to se že pojavlja, saj 
so trenutno cene za uvozno 
energijo višje kot italijanske 
cene. slovenija trenutno zelo 
veliko energije uvaža iz itali-
je, še pred enim letom pa smo 
mi močno izvažali v italijo. 

v sloveniji zato rabimo nove 
vire energije. Poleg nove-
ga bloka termoelektrarne Šo-
štanj, ki pomeni problem s 
Co2, s porabo domačega pre-
moga, z ekologijo, tudi z eko-
nomijo, zaenkrat ni v teku 
drugih projektov, ki bi vsaj 
malo izboljšali energetsko si-
tuacijo, razen našega razmi-
šljanja o dodatnih kapacite-
tah v krški nuklearki.  

Ste zato zagovornik ohrani-
tve jedrske opcije v Slove-
niji?
absolutno, jedrska opcija v 
sloveniji prinaša več kot smo 
si pripravljeni v javnosti pri-
znati. v javnosti prevladuje 
mnenje, da jedrska energija 
nima nobene vloge, v resnici 
pa trenutno proizvedemo po-
lovico vse električne energije 
v sloveniji v nek. ta energi-

ja je okoljsko in ekološko iz-
redno sprejemljiva, predvsem 
v primerjavi z večjimi termo-
objekti, saj za sabo ne pu-
šča nič toplogrednih plinov, za 
sabo pušča relativno malo od-
padkov. radioaktivni odpadki 
s časom tudi izginejo, premo-
ga pa ne dobimo nazaj v 300 
letih. na področju fosilnih go-
riv delamo bistveno večjo ško-
do planetu kot pa z nekaj to-
nami radioaktivnih odpadkov. 

ob ekološkem je pomemben 
tudi ekonomski vidik. verja-
mem, da bo v razvitem svetu 
jedrska energija imela dolgo-
ročno izredno pomembno vlo-
go, seveda poleg  obnovljivih 
virov. v sloveniji imamo dobre 
izkušnje z uporabo jedrske 
energije, delovanje jedrskega 
objekta je izredno stabilno, 
imamo izredno dober kader 
na tem področju, pomemb-
na je tudi izpostavljenost po-
savskega kadra. ta kolektiv je 
priznan tudi mednarodno, o 
čemer priča tudi dejstvo, da 
je bil stane rožman ponov-
no izvoljen za predsednika 
upravnega odbora Wano Pa-
riz centra, ki združuje preko 
150 jedrskih elektrarn v evro-
pi. krško elektrarno si hodijo 
ogledovati tudi Francozi, ni-
zozemci, Finci, ki postavljajo 
standarde na področju upora-
be jedrske tehnologije. v naši 
javnosti je pomembnost tega 
objekta bistveno manj pre-
poznana kot v svetu. to nam 
daje motiv za razmišljanje o 
širitvi jedrskega programa, v 
kolikor bodo potrebe za to. Po 
napovedih nam bo leta 2017 
primanjkovalo 1000 megava-
tov električne energije, leta 
2022 pa celo 1500 megavatov. 
to je ob upoštevanju vseh in-
vesticij, ki so trenutno v teku 
v sloveniji, ob zmerni rasti 
porabe in uporabi vseh prin-
cipov racionalne rabe energi-
je. to je realnost, s katero se 
soočamo, v javnosti pa to ni 
preveč vidno.  

Zadnji potresi so ponovno 
obudili razpravo o protipo-
tresni varnosti nuklearke. 
Ima lahko to vpliv na odloča-
nje o morebitni gradnji dru-
gega bloka NEK?
slovenija je potresno obmo-
čje, tako kot je to večina sve-
ta. so določena območja, ki 
so manj potresna, so pa tudi 
nuklearke na bolj potresnih 
območjih kot je krško. ta je-
drska elektrarna je zgrajena 
po najvišjih standardih potre-
sne varnosti in je primerljiva 
z elektrarnami na Japonskem 
ali v kaliforniji, ki so na po-
tresnem območju. seveda je 
treba pri novem objektu upo-
števati te standarde v skladu 
s statiko, geofiziko, seizmiko, 
poplavno varnostjo. to je da-
nes s projektiranjem možno 
izvesti.

Ko govorimo o NEK, ne mo-
remo mimo vprašanja radi-
oaktivnih odpadkov. Kakšen 
je pomen rešitve tega vpra-

šanja za razvoj vašega pod-
jetja in nasploh za energeti-
ko v Sloveniji?
Mislim, da je zaradi spreje-
mljivosti jedrskega programa 
zelo pomembno, da to vpraša-
nje trajno rešimo. Menim, da 
so radioaktivni odpadki rela-
tivno majhen problem v smi-
slu celotnih dobrobiti, ki jih ta 
objekt prinaša naši družbi, v 
odnosu do sprejemljivosti pa 
je izredno pomemben in izpo-
stavljen. rešitev tega proble-
ma omogoča nadaljnji razvoj 
jedrskega programa, tako po-
daljšanje obratovalne dobe te 
elektrarne kot razmišljanje o 
širitvi jedrskega programa, o 
čemer bomo resno razmišlja-
li, ko bo naša osveščenost do 
okolja dovolj resna in odgo-
vorna. računamo predvsem 
na mlade generacije, ki so se 
rodile in zrasle s tem objek-
tom.  

Kako je z ostalimi obveznost-
mi GEN energije - odplačeva-
njem investicijskega kredita 
NEK in obveznostim do Skla-
da NEK?
gen energija redno plaču-
je vse svoje obveznosti do 
sklada za razgradnjo nek, še 
več, mi menimo, da plačuje-
mo celo več, kot je trenutno 
po teh izračunih potrebno. na 
drugi strani odplačujemo vse 
investicijske kredite za izgra-
dnjo nek, slovenski del seve-
da. Pred nami sta še dve leti 
odplačila teh kreditov, ki pa 
so v primerjavi s celotno vre-
dnostjo elektrarne zelo ne-
pomembni. Praktično lahko 
govorimo, da je jedrska elek-
trarna že popolnoma izplača-
na.   

Kaj za vas pomeni, da Hrva-
ška ne izpolnjuje vseh ob-
veznosti do nuklearke, tako 
kot bi jih morala v skladu z 
meddržavno pogodbo?
Moram vas malo popraviti: 
predvsem HeP (Hrvaško elek-
trogospodarstvo, op. a.), ki je 
naš partner pri skupnem na-
stopanju v jedrski elektrar-
ni, izpolnjuje vse obvezno-
sti. dobro sodelujemo tudi na 
področju investicij in ostalih 
stroškov. na drugi strani pa so 
določene obveznosti hrvaške 
države, to pa je ustanovitev 
sklada. Hrvaška v zadnjem 
času kaže precej več inte-
resa za rešitev tega proble-
ma. Lani je z uredbo ustano-
vila začasen račun, kjer zbira 
sredstva in HeP je nanj vpla-
čal določena sredstva. seve-
da je to neka začasna rešitev, 
zdaj pa je bil v saboru konč-
no sprejet zakon, na podla-
gi katerega bodo ustanovili 
poseben sklad na podobnem 
principu kot v sloveniji oz. v 
krškem. vsaj ta korak je na-
rejen in verjamem, da je in 
mora biti v interesu Hrvaške 
kvalitetna rešitev tega vpra-
šanja, saj je tudi zanje ta vir 
električne energije dolgoroč-
no zelo pomemben.

Peter Pavlovič  

Martin novšak se je rodil pred 49 leti, odrasel pa je na Logu 
pri sevnici. izhaja iz delavsko-kmečke družine, ki je že pred 
drugo svetovno vojno imela svojo domačo hidroelektrarno, 
nastalo iz mlina. končal je srednjo tehnično šolo v krškem, 
v tem času pa obnovil domačo hidroelektrarno. Šolanje je 
nadaljeval na visoki tehnični šoli v Mariboru, diplomiral pa 
na inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani. tam je nekaj časa tudi 
delal, leta 1982 pa se je zaposlil v nuklearni elektrani kr-
ško. Prvih deset let je preživel v proizvodnji na vseh možnih 
delovnih mestih, nato pa je vzpostavil sektor inženiringa in 
13 let kot njegov direktor vodil investicije v elektrarni. av-
gusta 2005 je postal direktor takratnega eles gen-a, lani 
preimenovanega v gen energijo. 
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krŠko – kot so sporočili iz družbe dZs, so na okrožno dr-
žavno tožilstvo v krškem poslali kazensko ovadbo zoper 
predsednika uprave term Čatež Mladena Kučiša zaradi 

suma zlorabe položaja oz. 
pravic, za kar je zagrože-
na zaporna kazen od ene-
ga do osmih let. dZs, d.d., 
kot največji delničar term 
Čatež je ovadbo vložila, da 
bi zaščitila svojo naložbo v 
termah Čatež ter prepreči-
la nezakonita ravnanja nji-
hovega predsednika uprave. 
Predsednik uprave dZs Bo-
jan Petan napoveduje, da 
bo vložil tudi tožbo na nič-
nost izredne skupščine term 
Čatež.

do sedaj je nuklearna elek-
trarna krško najdlje nepreki-
njeno obratovala 339 dni, na 
podlagi doseženih 510 dni ne-
prekinjenega obratovanja v 
22. gorivnem ciklusu od me-
seca maja lani dalje pa se 
uvršča v zgornjo četrtino naj-
boljših jedrskih elektrarn na 
svetu. 

Po besedah člana uprave Hr-
voja Perharića bo te proizvo-
dne kazalce v bodoče težko 
preseči, ob tem pa je izrazil 
prepričanje, da je stabilno in 
varno obratovanje elektrar-
ne ne le odraz vzdrževanja 
objekta in posodobitev, tem-
več tudi dolgoletnega vlaga-
nja v kadre in njihovega do-
brega dela ter v zadnjih letih 
kvalitetnega in pozitivne-
ga odnosa lastnikov do obra-

Proizvodni	in	obratovalni	
rekord
KRŠKO - Po 510 dneh neprekinjenega delovanja so v soboto, 6. oktobra, zaradi začetka remontnih del 
zaustavili in izklopili iz omrežja jedrsko elektrarno. Ta je od prejšnjega remonta ali v 18-mesečnem go-
rivnem ciklusu proizvedla kar 8,3 teravatnih ur neto električne energije ali za okoli dva odstotka več 
od načrtovane proizvodnje.

tovanja elektrarne. remon-
tna dela izvaja skupno kar 
1.100 izvajalcev, kar je naj-
več doslej. ob menjavi 53 
od 121 gorivnih elementov in 
ob ostalih vzdrževalnih delih 

bodo med drugim izvedli kar 
preko 30 modifikacij. 

kakor je povedal predsednik 
uprave Stane Rožman ob za-
četku remontnih del, se naj-

zahtevnejša dela tako po ob-
segu kot po finančnem vložku 
in organizacijski zahtevnosti 
nanašajo na menjavo strojne 
opreme, med drugim na za-
menjavo obeh izločevalnikov 
vlage in pregrevalnikov pare, 
zamenjavo relejne zaščite 
bloka generatorja in trans-
formatorja, vgradnjo nove-
ga elektromotorja za črpalko 
primarnega hladila, zame-
njavo toplotne izolacije v re-
aktorski zgradbi, zamenjavo 
posameznih odsekov sekun-
darnih vodov ipd. Z remon-
tom bodo zaključili predvido-
ma po 31 dneh izvajanja del 
oziroma do 6. novembra, ko 
načrtujejo ponovno vključi-
tev elektrarne v elektroener-
getsko omrežje. 

Bojana Mavsar

Hrvoje Perharić in Stane Rožman, član in predsednik 
uprave NEK

gradbena dela na akumula-
cijskem bazenu bodoče He 
Blanca, ki sodijo v prvi sklop 
del, so v teku. izvajalci del 
so potek gradnje predstavi-
li že tudi krajanom levega 
(ks Blanca) in desnega  (ks 
studenec) brega reke save, 
ki živijo na vplivnem obmo-
čju. izvajalec zagotavlja, da 
bodo na najboljši možni na-
čin izvedli načrtovana dela, 
pri čemer pa se seveda ne-
gativnim vplivom, ki bodo ob 
tem nastajali, ne bo dalo po-
polnoma izogniti. ravno v 
te namene na vplivnem ob-
močju potekajo monitoringi 
voda, objektov, emisij prahu 
in hrupa. krajani na vplivnem 
območju lahko vprašanja v 
zvezi z izgradnjo postavijo 
Posebni komisiji za spremlja-
nje gradnje He Blanca.
02.10.2007 sta JP infra d.o.o. 
in družba Primorje d.d. iz aj-
dovščino podpisala pogodbo 
za izvedbo vodnogospodar-
skih ureditev na akumula-
cijskem bazenu He Blanca, 
ki sodi v 2. sklop ureditev. 
Pogodbena vrednost del je 
6.681.147,55 eUr (brez ddv), 
pogodbo sta podpisala direk-
torica JP infra d.o.o. Ana 
Gračner in generalni direk-
tor ajdovske družbe Primor-
je d.d. mag. Dušan Črnigoj. 
vodnogospodarske ureditve 
se financirajo iz proračun-
skega sklada za vode repu-
blike slovenije in kredita s 
poroštvom države. Predvide-
vajo, da bodo dela iz te po-
godbe končana do septembra 
2008.
Za zagotovitev dobrega sta-
nja voda, obvladovanja pla-
vin in zavarovanje vplivnega 
območja pred škodljivim de-
lovanjem voda (reke save in 
nekaterih pritokov) bo zato 
potrebno urediti nove pre-
mostitve, zadrževalnike pla-

Predstavljena gradbena dela 
na vplivnem območju HE Blanca
Podpisana tudi pogodba za 2. sklop vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Blanca. 
Prioritetna naloga JP Infra d.o.o. je ureditev spremljevalne vodne, državne in lokalne infrastrukture ob 
izgradnji spodnjesavskih hidroelektrarn.

vin, prekritje izlivnih odse-
kov. območje urejanja je 
precej veliko, saj bo sega-
lo še dva kilometra dolvo-
dno od jezovne zgradbe He 
Blanca in gorvodno vse do 
železniškega mostu v sevni-
ci. Mesto sevnica in okoliške 
kraje bosta pred vplivi mo-

rebitnih poplav obranila vi-
sokovodna nasipa od žele-
zniškega mostu v sevnici do 
brvi čez savo, v dolžini 1260 
m ter 810 m dolg nasip od 
srednje šole sevnica do izliva 
Florjanskega potoka v savo. 
nasipa bosta  zgrajena viš-
je, kot so predvidene 100-
letne vode, kar naj bi pred-
stavljalo tudi končno rešitev 
pred poplavami reke save, 
ki smo jih v preteklosti ob-
čutili v sevniški občini. kro-
na nasipov bo široka 4 metre. 
Uredili oz. regulirali se bodo 
izlivni odseki dvanajstih pri-
tokov: Mirna, del sevnične - 
iztok, konjšca, Loški potok, 
Mivka, globoški potok, Flor-
janski graben, drožanjski po-
tok, vranjski potok, kolar-
jev graben, Čanjski potok 
in Blanščica. Med  ureditve 
sodi še osem črpališč in ure-
janje brežin z gramoznatim 
materialom, humusiranjem 

in zatravitvijo ter umestitvi-
jo zadrževalnikov plavin. v 
mestu sevnica se bo celovi-
to reševal problem krajev in 
objektov ob drožanjskem in 
Florjanskem potoku z rekon-
strukcijo obeh ulic, urejeno 
bo odvajanje odpadnih voda, 
obnovljeni bodo  komunalni 

in energetske vodi ter pro-
metne površine. 
Zadnji dve v verigi hidroe-
lektrarn na spodnji savi He 
Brežice in He Mokrice bosta 

Ureditev brežin Save akumulacijskega bazena HE 
Blanca

imeli vpliv na vodni režim in 
možne vplive na okolje, ki po 
predvidevanjih lahko sega-
jo tudi na obmejno območje 
republike Hrvaške, s tem do-
biva Projekt spodnjesavskih 
hidroelektrarn tudi mednaro-
dne razsežnosti. Celotni pro-
jekt izgradnje spodnjesavskih 
elektrarn je bil 15.10.2007 
predstavljen Mednarodni ko-
misiji za savski bazen, ki ima 
osem članov, po dva iz vsake 
»obsavske« države: Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, srbi-
je in slovenije. Z okvirnim 
sporazumom o savskem ba-
zenu, ki velja od leta 2004, 
je predvidena uporaba na-
čela razumnega in pravične-
ga deleža koristne uporabe 
vodnih virov savskega baze-
na in sporazumno urejanje 
vseh vprašanj v zvezi z ukre-
pi za varstvo celovitosti vo-
dnega režima in odpravo ali 
zmanjšanje čezmejnih vpli-
vov na vode drugih pogodbe-
nic, kot posledica gospodar-
skih in drugih dejavnosti.

 Pripravila: Vojka Alif

novo Mesto - Časopisna družba dnevnik je 4. oktobra v no-
vem mestu razglasila dolenjsko-posavsko gazelo 2007. naj-
hitreje rastoče podjetje v regiji in četrti finalist izbora za 
naziv zlata gazela 2007 je podjetje rem iz trebnjega, ki iz-
deluje kovinske konstrukcije, specializirano pa je za proi-
zvodnjo bivalnih zabojnikov. Med nominirance za naziv do-
lenjsko-posavska gazela 2007 je uredniška komisija poleg 
podjetja rem uvrstila še podjetji dama iz novega mesta, ki 
je specializirano za proizvodnjo pekovskih vreč, in podje-
tje Ferotehna krmelj, ki izdeluje kovinske konstrukcije. sto 
najhitreje rastočih podjetij v dolenjsko-posavski regiji je v 
petih letih ustvarilo kar 1.904 novih delovnih mest in v tem 
času prodajo povečalo skoraj za petkrat. njihov petletni in-
deks rasti čistih prihodkov od prodaje je 494 (lani 387). P.P.

sevniCa - Ana Gračner, direktorica Javnega podjetja infra 
d.o.o. kot naročnik ureditev, in mag. Dušan Črnigoj, gene-
ralni direktor družbe Primorje, sta 2. oktobra podpisala po-
godbo za izvedbo vodnogospodarskih ureditev na akumula-
cijskem bazenu He Blanca - 2. razpisni sklop. Pogodbena 
vrednost del znaša 6,7 milijonov evrov. na območju bodo-
če He Blanca je potrebno izvesti nove premostitve, zadrže-
valnike plavin, prekritje izlivnih odsekov in ostale posege 
z namenom zagotavljanja varstva pred škodljivim delova-
njem voda, zagotavljanja dobrega stanja voda in obvladova-
nja plavin. v obseg del sodi urejanje oz. regulacija izlivnih 
odsekov 12 pritokov, ureditve osmih črpališč, zavarovanje 
brežin save na desnem bregu od kraja Log gorvodno pro-
ti železniškemu mostu v sevnici. v tem sklopu bodo izvedli 
tudi rušenje ogroženih objektov na vplivnem območju dLn 
za He Blanca. vodnogospodarske ureditve se financirajo iz 
proračunskega sklada za vode republike slovenije in kre-
dita s poroštvom države. Predviden rok za dokončanje del 
je september 2008. na ta način naj bi bili mesto sevnica in 
okoliški kraji končno rešeni tem poplavne problematike.

krŠko - iz Upravne enote krško so sporočili, da so v septem-
bru izdali pet gradbenih dovoljenj za poslovno gradnjo, in 
sicer za ureditev komunalne infrastrukture na drnovem, dve 
dovoljenji za gradnjo električnega kablovoda (tP rore - Ce-
sta in v kostanjevici na krki), za rušitev objektov v industrij-
ski coni Žadovinek ter za širitev silosa za žito v veliki vasi.

Dolenjsko-posavska gazela je 
podjetje Rem iz Trebnjega

Pogodba	za	vodnogospodarske	
ureditve	na	Blanci

Pet dovoljenj za poslovno 
gradnjo

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 dolgoroč-
ne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji in ga-
rancije Garancijske sheme Posavje za leto 2007.
Predmet razpisa so posredni dolgoročni investicijski 
krediti z garancijami RRA Posavje oz. Garancijske she-
me Posavje mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
in samostojnim podjetnikom v skupni višini 528.778,00 
EUR za pospeševanje razvoja teh gospodarskih subjektov 
s sedežem v občinah Brežice, krško, kostanjevica na krki 
in sevnica.
opozarjamo, da poteče tretji rok za oddajo vlog 
26.10.2007. vse ostale informacije v zvezi s tem razpi-
som dobite na sedežu rra Posavje, CkŽ 46, krško, kon-
taktna oseba: Janko omerzu, tel. 07-488-10-44, e-naslov: 
janko.omerzu@rra-posavje.si oz. na spletni strani rra Po-
savje www.rra-posavje.si. 
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TURISTIČNA AGENCIJA BooM
SLO - 8270 Krško, CKŽ 7, p.p. 335,
tel.: 07 49 21 674, fax: 07 49 01 085
GSM: 041 630 135, 041 684 320
e-mail: BooM@siol.net, www.boom.si

NAJZAHTEVNEJŠI STOPAJO V NAŠE STOPINJE!

ogled muzikalov v Zagrebu:
BRILJANTINA, 9.11.2007

SLECITE SE DO GOLEGA, 17.11.2007

plesno-glasbeni projekt:
LA CALLAS, 8.12.2007, SNG MARIBOR

IZLETI DOMA IN NA TUJE

He BLanCa – državni sekretar  na Ministrstvu za okolje Mi-
tja Bricelj, direktor Hse skupni podvig Bogdan Barbič in 
direktorica JP infra Ana Gračner so v ponedeljek na grad-
bišču He Blanca gostili predstavnike Mednarodne komisije 
za porečje reke save pod vodstvom Dejana Komatine. Po-
tem ko so si gosti ogledali He Boštanj je ob sodelovanju 
posavskih županov in predsednika odbora za spremljanje 
gradnje He na spodnji savi Nika Galeše sledila predstavi-
tev projekta gradnje He na spodnji savi tako z energet-
skega kot vseh ostalih vidikov. Prav sodelovanju pri izkori-
ščanja vodnega potenciala reke save je namreč namenjen 
poseben sporazum o urejanju plovbe po reki savi, ki so ga 
leta 2004 sklenile slovenija, Hrvaška, Jugoslavija in BiH. 
Po besedah Mitje Briclja je tudi srečanje na Blanci dokaz 
zelo aktivne vloge slovenije na tem področju, konkretne in 
pravzaprav pionirske izkušnje Posavja pa so lahko zgled so-
sedom, ki o takih projektih šele razmišljajo. 

S.M.

Obisk Komisije za savski bazenOvadili direktorja Term Čatež
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v savaglasu z dne 27.9.2007 
pod naslovom »država men-
da ugodila krškim zahtevam, 
povezanim z odlagališčem« 
beremo, da je občina kr-
ško od vlade iztržila 25 mi-
lijonov evrov za projekte, s 
katerimi pogojuje odlagali-
šče. Predsednik brežiškega 
vodstvenega odbora Stane 
Preskar je ob tem na redni 
seji 9. oktobra dejal, da je 
že vse leto slutil krško »igro« 
za katero jim sicer čestita, 
saj se je njihov župan pote-
gnil za svoj kraj. vendar je 
ob tovrstnih vprašanjih di-
rektorju arao dobival zago-
tovila, da se nič ne dela pod 
mizo, zato je strahotno razo-
čaran nad dosedanjim zava-
janjem vodstvenega odbora 
s strani države, t.j. ministr-
stev za gospodarstvo in oko-
lje ter prostor in njunih insti-
tucij. kot je izpostavil, se v 
zadnjih mesecih dela vse, si-
cer z majhnimi koraki, da se 
pridobi na času za krško lo-
kacijo, o kateri bi lahko od-
ločal občinski svet (brez ne-
posrednega mnenja okoliških 
prebivalcev?) že spomladi 
2008. Zato zahteva od drža-
ve povsem enakopraven po-
ložaj oz. ravnanje, kot je to 
do krške občine. kot pravi, 
tudi če so krčani res uspe-
li v svoji igri, da bo odlaga-

Ne	vlecite	nas	za	nos!
V oktobru se je iztekel razpis ARAO za izbor izvajalca terenskih raziskav na brežiški poten-
cialni lokaciji odlagališča NSRAO. Občina Brežice mora podati smernice za njegovo načrto-
vanje in morebitno izvedbo. Ob teh in drugih aktivnostih, ki vsekakor niso zastonj, pa v me-
dijih beremo, da se država obnaša, kot da že ima odlagališče in da je ugodila krškim zahtevam. Zato se 
predsednik Vodstvenega odbora sprašuje, kdo in predvsem zakaj Brežičanom maže oči, in hkrati ob pod-
pori članov odbora sporoča, da se ne bodo dovolili vleči za nos. 

lišče na krškem področju, niso 
razočarani, temveč zahtevajo 
in želijo sodelovati v postop-
ku, saj se krška lokacija od-
lagališča vidi z brežiških dvo-
rišč, negativni psihološki in 
drugi bolj otipljivi vplivi tega 
jedrskega objekta pa se širi-
jo čez občinske administrativ-
ne meje in predvsem na breži-
ško stran. vodstveni odbor bo 
neposredno in preko medijev 
seznanil župana, prebivalce in 
svetnike brežiške občine z na-
stalo situacijo ter jih pozval k 
odločnejšemu ravnanju v ci-
lju zaščite interesov občine in 
njenih prebivalcev.

Jesenske	
aktivnosti	
v okviru priprave družbenega 
prostorskega načrta za poten-
cialno lokacijo vrbina, gornji 
Lenart  je v izdelavi osnutek 
državnega prostorskega na-
črta, naj je potrebno podati 
smernice za načrtovanje, iz-
gradnjo in obratovanje odla-
gališča ter projektne pogoje. 
vodstveni odbor je na zadnji 
8. seji sklenil, da k smernicam 
občine Brežice, ki v postopku 
podaja smernice, izoblikuje 
smernice skupaj s pododbori. 

sredi oktobra se je iztekel jav-
ni razpis za izvedbo začetnih 

terenskih raziskav geosfere in 
hidrosfere terenskih raziskav 
na brežiški vrbini. do konca 
meseca bi ob gladkem pote-
ku izbora lahko imeli že izva-
jalca, po terminskem planu se 
naj bi raziskave pričele že no-
vembra in zaključile s poroči-
li vred  konec marca 2008. v 
teku je pridobivanje soglasja 
lastnikov parcel, kjer se bo iz-
vajalo vrtanje. na osnovi teh 
terenskih raziskav bo izdelana 
študija variant, ki bo obravna-
vala vse možne izvedbe odla-
gališča in tudi predlagala naj-
primernejšo varianto.

Lokalno partnerstvo v težnji, 
da bi čim bolj približali pro-
blematiko ljudem, organizira 
11. novembra ogled informa-
cijskega centra jedrske tehno-
logije v Brinju pri Ljubljani, in 
sicer za predstavnike krajev-
ne skupnosti Šentlenart, ob-
činske svetnike in predstavni-
ke društev. konec novembra 
pa bo še strokoven ogled dveh 
odlagališč v Franciji. 

Predstavniki	VO	
na	Švedskem
Predstavniki vodstvenega odbo-
ra in župan Ivan Molan so se za-
dnji teden v septembru v sklo-
pu širše slovenske delegacije 
mudili na Švedskem na zaključ-

ni delavnici mednarodnega 
raziskovalnega projekta CarL 
v oskarshamnu. Foruma so se 
udeležili predstavniki lokal-
nih partnerstev in ostalih or-
ganizacij iz Švedske, Belgije, 
velike Britanije, Škotske, av-
strije, Madžarske, Francije, 
Španije in celo kanade. 
namen CarL-a je omogoči-
ti sodelovanje, izmenjavo 
izkušenj in idej ter povezo-
vanje raziskovalnega dela. 
ogledali so si podzemni labo-
ratorij aspo 450 m pod mor-
jem in odlagališče nsrao v 
Forsmarku. Projekt je sedaj 
v zaključni fazi. v poročilih 
držav članic je bil poudarek 
predvsem na napredku, ki so 
ga posamezne države dose-
gle v času trajanja projek-
ta. v delovnih skupinah pa so 
razpravljali o koristih, ki  jih 
naj bi  lokalna skupnost pri-
dobila z  izgradnjo  odlagali-
šča nsrao ter o legitimnosti 
procesa odločanja. 

več o delu in nalogah Lo-
kalnega partnerstva Breži-
ce si oglejte na spletni stra-
ni www.lokalnopartnerstvo.
si ali v krajevnih skupnostih 
Šentlenart in globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

na Švedskem so začeli jedrsko 
energijo pridobivati v zgodnjih 
70. letih prejšnjega stoletja, v 
zadnjih dobrih dveh desetle-
tjih pa so vzpostavili tudi sis-
tem ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki, ki se je izkazal kot va-
ren in učinkovit. na Švedskem 
so namreč med prvimi na sve-
tu rešili vprašanje dokončnega 
odlaganja nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov, kot kaže 
pa bodo vodilni tudi pri reši-
tvi dokončnega odlaganja iz-
rabljenega jedrskega goriva. 
in to ob sodelovanju in soglas-
ju lokalne javnosti, kjer bo od-
lagališče umeščeno. 

Švedski	sistem	
ravnanja z 
radioaktivnimi	
odpadki	
na Švedskem so odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov, ki deluje od leta 
1988, zgradili v trdih kamni-
nah 70 m pod morjem v bližini 
jedrske elektrarne Forsmark. 
tu odlagajo kratkožive niz-
ko in srednje radioaktivne od-
padke, ki nastajajo v jedrskih 

Na Švedskem lokalna javnost naklonjena 
odlagališču radioaktivnih odpadkov
Ko je bil oktobra s srečanjem na Švedskem zaključen mednarodni projekt CARL, v okviru katerega so potekale 
raziskave o načinih sodelovanja javnosti pri umeščanju jedrskih objektov v Belgiji, Sloveniji, Veliki Britaniji in 
Švedskem, so se v okviru slovenske delegacije dogodka udeležili tudi predstavniki lokalnega partnerstva Breži-
ce in Krško. To je bila tudi priložnost za seznanitev s sistemom ravnanja z radioaktivnimi odpadki v tej državi. 

elektrarnah, pa tudi v medici-
ni, industriji in raziskovalnih 
dejavnostih. odpadke v skla-
dišče z različnih lokacij vozijo 
s posebno ladjo po morju. 

izrabljeno jedrsko gorivo zača-
sno, do izgradnje dokončnega 
odlagališča, odlagajo v skladi-
šču v bližini nuklearne elek-
trarne oskarshamn, ki obra-
tuje od leta 1985. izrabljeno 
jedrsko gorivo shranjujejo v 
bazenih, vklesanih v trdo ka-
mnino in napolnjenih z vodo. 
tudi prevoz izrabljenega je-
drskega goriva iz elektrarn v 
skladišče poteka po morju.

Pred dokončnim odlaganjem 
izrabljenega jedrskega go-
riva na Švedskem izvajajo 
številne raziskave. v pod-
zemnem laboratoriju v kra-
ju Äspö proučujejo različne 
procese ob odlaganju radi-
oaktivnih odpadkov v trdo 
kamnino 450 metrov pod 
morjem. v raziskovalnem la-
boratoriju za enkapsulacij-
sko tehnologijo v oskarsha-
mnu pa razvijajo tehnologijo 
vlaganja gorivnih palic v ba-
krene kanistre (vsebnike), 

katere bodo odložili v nepro-
pustno kamnino. 

Leta 2006 so začeli postopek 
za izgradnjo tovarne za enkap-
sulacijo izrabljenega goriva, 
leta 2009 pa se bo začel posto-
pek za izbor lokacije in izgra-
dnjo odlagališča izrabljenega 
jedrskega goriva. načrtujejo, 
da bi gradnjo odlagališča zače-
li 2011 in obratovanje 2018. 

Razdelitev 
odgovornosti	in	
pristojnosti 

na Švedskem so v skladu z za-
konom o jedrski dejavnosti 
družbe, ki imajo dovoljenje za 
upravljanje jedrskih elektrarn 
v celoti odgovorne za varno 
ravnanje z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim jedrskim 
gorivom. ta odgovornost vklju-
čuje izgradnjo in zagotavljanje 
delovanja objektov za ravna-
nje z odpadki pa tudi izvajanje 
raziskovalne in razvojne de-
javnosti za dokončno odlaga-
nje, vključno s financiranjem 
vseh teh dejavnosti. Prav tako 
so dolžne zagotoviti tudi ustre-

zno informiranje za sprejema-
nje odločitev na tem področju. 
vse z zakonom predpisane na-
loge izvaja družba za ravnanje 
z radioaktivnimi odpadki in iz-
rabljenim jedrskim gorivom, 
imenovana skB, ki so jo usta-
novile štiri lastnice jedrskih 
elektrarn na Švedskem. 

država si preko pristojnih in-
stitucij zagotavlja nadzor in 
vpliv na pomembne odločitve 
na področju ravnanja in od-
laganja radioaktivnih odpad-
kov. Leta 1985 je s tem na-
menom ustanovila kasaM, 
švedski znanstveni nacionalni 
svet za radioaktivne odpadke, 
ki deluje kot neodvisni odbor 
pri Ministrstvu za okolje. Po-
slanstvo kasaM je proučeva-
nje rešitev, povezanih z ravna-
njem z radioaktivnimi odpadki 
in razgradnjo jedrskih objek-
tov ter svetovanje vladi in dr-
žavnim institucijam v zvezi s 
temi vprašanji. ne proučuje le 
tehničnih vidikov, pač pa tudi 
sociološka in etična vprašanja. 
deluje tudi kot vir informacij 
za najširši krog deležnikov in 
kot nevtralni forum za dialog 
med njimi.

Švedska je prav sedaj v fazi 
podaljšanega načrtovanja in 
sprejemanja odločitev o dol-
goročni in trajnostni varni re-
šitvi za končno odlaganje iz-
rabljenega jedrskega goriva. 
Čeprav je formalna pristoj-
nost za sprejemanje odloči-
tev v rokah države, ta zago-
varja pristop, da mora biti v 
odločanje vključena tudi jav-
nost, soodločanje pa mora 
temeljiti na védenju in po-
znavanju področja ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki.

v postopku so razen jedrske 
industrije in države aktiv-
ne tudi nevladne organizaci-
je, specializirane za ravnanje 
z radioaktivnimi odpadki. te 
nadzorujejo predloge in pri-
stope jedrske industrije, pri-
pravljajo pa tudi alternativne 
predloge. njihov cilj je zago-
toviti, da bo ravnanje z rao 
potekalo na najboljši možni 
način z ozirom na dolgoročno 
varnost okolja in zdravja lju-
di. Financirane so iz sklada 
za radioaktivne odpadke.

Še zlasti pomembno vlogo v 
procesu odločanja vlada na-
menja lokalni skupnosti, 
kjer bo odlagališče. Poten-
cialni lokaciji sta v lokalnih 
skupnostih oskarshamn in 
Östhammar, kjer so že ume-
ščeni jedrski objekti in ki sta 

prostovoljno pristali na so-
delovanje. vlada dovolje-
nja za izgradnjo odlagališča 
ne bo izdala, če predloga ne 
bo sprejela tudi lokalna sku-
pnost. 

Lokalna javnost v obeh sku-
pnostih, v oskarshamnu in 
Östhammarju, je zelo dobro 
organizirana in aktivno so-
deluje pri izboru lokacije za 
odlagališče izrabljenega je-
drskega goriva. kot so na se-
minarju CarL povedali pred-
stavniki obeh skupnosti, v 
odlagališču vidijo predvsem 
priložnost za razvoj, za izgra-
dnjo infrastrukture in nova 
delovna mesta. neposrednih 
denarnih nadomestil ne pri-
čakuje nihče.

raziskave javnega mnenja 
kažejo, da sta poznavanje 
tematike, ki je pogoj za kva-
lificirano odločanje in spre-
jemljivost odlagališča izra-
bljenega jedrskega goriva v 
obeh lokalnih skupnostih vi-
soka, višja kot na nacional-
ni ravni, in da z leti narašča-
ta. raziskava iz leta 2007 je 
pokazala, da v Östhammaru 
z umestitvijo odlagališča iz-
rabljenega jedrskega goriva 
v njihovi občini soglaša 77 % 
vprašanih in v oskarshamnu 
83 %.

Irena Daris, ARAO

Lokalno	partnerstvo	Krško

BrestaniCa - Podjetje duropack tespack iz Brestanice je za svo-
je že 27 let trajajoče sodelovanje z varstveno delovnim cen-
trom krško – Leskovec prejelo nagrado za družbeno odgovornost 
mednarodnega združenja Constantia group ter grupacije smu-
rfit, katerega del je podjetje. Združenje si  prizadeva, da bi vsi 
člani igrali družbeno odgovorno vlogo in tako podpira aktivno-
sti javnega značaja v samih podjetjih in v regiji, kjer podjetja 
delujejo. tako so se letos poleg nagrade za inovativnost odloči-
li prvič podeliti tudi nagrado za najbolj učinkovit družbeni pro-
jekt. Žirija zunanjih in notranjih strokovnjakov se je med vsemi 
prijavljenimi projekti odločila za sodelovanje med duropackom 
in vdC-jem ter podelila nagrado v vrednosti 5000 eurov, ki jo je 
duropack tespack predal vdC-ju, kjer bodo s tem denarjem po-
sodobili opremo. „Prejeta nagrada je podjetju v ponos, varstve-
no delovnemu centru daje nov zagon, gospodarskemu in druž-
benemu okolju pa predstavlja izziv in vzor. Zavedati se moramo, 
da se danes od podjetji pričakuje več kot le dobičkonosnost in 
konkurenčnost,“ so ob tem sporočili iz podjetja.
v duropack tespacku so ob septembrski ujmi pomagali tudi 
ogroženim podjetjem (alples, domel), s katerimi  sodelujejo, 
ter jim brezplačno posredovali prepotrebno kartonsko embala-
žo, ki ji povodenj ni prizanesla. 

Duropack	Tespacku	nagrada	
za družbeno odgovornost
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sevniCa - Bolezni srca in ožilja predstavljajo v razvitem 
svetu, seveda tudi v sloveniji, pomemben vzrok obolelosti 
in umrljivosti. Zaradi svojega ustaljenega načina življenja 
se vse preradi zatekamo k mirujočemu preživljanju proste-
ga časa. Zaskrbljujoče je, da si nezdrav način življenja pri-
dobimo že v otroštvu in že v otroštvu so prisotni zelo veli-

ki dejavniki tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Prav 
ob tem dnevu smo v koronarnem klubu sevnica organizirali 
predavanje s temeljnimi postopki oživljanja in uporabi de-
fibrilatorja.
da nam bo srce hvaležno, se moramo zelo veliko gibati, kri 
nam hitreje zakroži po telesu in s tem prinaša dovolj kisika 
in drugih hranilnih snovi. ker v klubu dajemo velik pouda-
rek  gibanju, smo se odpravili na Malkovec, kjer smo v neo-
krnjeni naravi hodili, se sproščali in seveda lepo imeli v pri-
jetni družbi. turistično društvo tržišče nam je na Malkovcu 
pripravilo presenečenje z jesenskimi dobrotami, na Jeper-
jeku pa nas je s čajem, suhim in svežim sadjem ter mini mu-
zejem pričakala zeliščarka Mili. rk in PM iz sevnice sta nas 
že ob odhodu iz sevnice opremila z odsevnimi telesi, zato 
smo se kljub temu, da smo se zadržali do večernih ur, poču-
tili varne in vidne, ko smo prihajali na postajališče, kjer nas 
je čakal avtobus.
ohranjanje dobrega počutja in zdravja je življenjska vre-
dnota vsakega posameznika. vabimo vse člane, da pride-
jo v klub, kjer jim nudimo dvakrat tedensko strokovno vo-
deno telovadbo, tedenske pohode, tečaje in predavanja o 
zdravi prehrani, delavnice psihičnega sproščanja, predava-
nja zdravnikov – specialistov, vabimo vas na izlete in dru-
ga druženja. vključite se v naše programe in tako obogati-
te svoje zdravje. 

Rezi Zakšek

Koronarni	klub	Sevnica	ob	
dnevu srca in ožilja

Člani društva na pohodu na Malkovec

kot prva sta v mesecu juliju pred domačim občinstvom, ki 
vselej do zadnjega kotička zapolni cerkev sv. ane, nastopila 
tenorist Marko Železnik iz Brestanice in pianistka ter pro-
fesorica na krški glasbeni šoli Estera Cetin. v avgustu je na 

2. aninem glasbenem večeru nastopilo osem duhovnikov iz 
različnih župnij ljubljanske nadškofije, ki so svojo predanost 
poklicu in ljubezen do glasbe združili v pred dobrim letom 
ustanovljenem duhovniškem oktetu oremus. septembrski 
glasbeni večer je izzvenel ob zvokih klavirja in violine dveh 
17-letnih glasbenic, in sicer domačinke in pianistke Lare Ja-
grič ter violinistke Petre Kovačič iz Ljubljane. anine glasbe-
ne večere pa je zaokrožil trobilni kvintet orkestra slovenske 
policije, ki ga sestavljajo Marko Repnik in Roman Grabnar – 
trobenta, Aleš Rupar – horn, Gregor Bralič – pozavna in An-
drej Krajnc – tuba.  B. M.

arto - v ponedeljek, 8. oktobra pod večer, smo se zbrali 
pred kapelico na artu, ki je posvečena svetemu krištofu. na 
spodbudo Alojza in Martina Pavkovič sta v našo vas prišla 
maševat njuna bratranca škof Alojz Urbanč in njegov brat 
duhovnik Franci Urbanč iz daljne argentine. Mašo sta opra-

vila v slovenskem jeziku. Poleg je maševal župnik Anton Bo-
bič s studenca, mašo pa so spremljali pevci cerkvenega pev-
skega zbora studenec. Po končani maši je alojz Pavkovič 
razdelil zahvale Alojzu Bizjaku, Janošu Jancu, Janku Ga-
briču, duhovniku ter škofu. Zaželel jim je srečno vrnitev v 
argentino. vse prisotne je pozdravil predsednik vaške sku-
pnosti Janoš Janc in predsednik ks studenec Mihael Metel-
ko. sledila je pogostitev, ki se je zavlekla dolgo v noč.

Vas	Arto	obiskala	škof	in	
duhovnik	iz	Argentine

Obred svete maše pred kapelico svetega Krištofa na 
Artu

Zaključeni četrti Anini večeri
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Z nastopom trobilnega kvinte-
ta Orkestra slovenske policije v cerkvici sv. Ane, po ka-
teri je ta tradicionalna glasbena prireditev tudi poime-
novana, sta soorganizatorja, Kulturno društvo Leskovec 
pri Krškem in tamkajšnji Župnijski urad, zaključila leto-
šnje Anine glasbene večere, ki so se zvrstili četrto leto 
zapored.  

Domača glasbena ustvarjalca, tenorist Marko Železnik 
in pianistka Estera Cetin, sta z nastopom odprla 
letošnje Anine večere.

stUdeneC - na zboru kra-
jevne organizacije društva 
izgnancev slovenije (dis) 
1941-1945 studenec, ki je 
ena izmed 86-ih krajevnih 
organizacij v sloveniji, so 
sredi septembra v gostišču 
Janc razrešili vse organe. 
Po 16 letih uspešnega vode-
nja so zaradi starosti in bo-
lezni razrešili dolgoletnega 
predsednika Jožeta Žiberta 
in ga soglasno imenovali za 

Jože Žibert častni, Peter 
Rupar novi predsednik

sevniCa – 2. oktobra se je pričelo novo študijsko leto dru-
štva Univerza za tretje življensko obdobje sevnica. v sevni-
ški kulturni dvorani je bilo že pred napovedano uro živahno. 
srečevali smo se stari in novi slušatelji U3, plačevali šolni-
no, vpisovali prijave za krožke in prvi izlet v oktobru. ta bo v 
dravograd in Libeliče, kjer so ravno sedaj slovesno proslavili 
izide referenduma, kjer so se vaščani odločili ostati sestav-
ni del slovenije. napovedano predavanje gospe Spomenke 
Hribar je odpadlo zaradi smrti v družini, so pa nam gojenci 
glasbene šole sevnica popestrili dan s prijetno glasbo. Pred-
stavljen je bil tudi program predavanj, izletov in predvide-
nih krožkov. R. Černigoj

Na sevniški U3 se je začelo

dovŠko - Zaradi sanacije plazu na lokalni cesti senovo - ka-
liševec je od 3. oktobra do 22. decembra polovična zapora 
prometa v naselju dovško. Promet je urejen izmenično eno-
smerno s pomočjo prometnih znakov.

Zapora	v	Dovškem

kakor je med drugim po-
udaril Marko Gašperlin iz 
gPU, bo tudi v bodoče za-
radi preverjanj tujih drža-
vljanov iz držav, ki niso čla-
nice eU, prihajalo v času 
glavnih turističnih sezon in 
v času večdnevnih prazni-
kov do daljših kolon, kljub 
temu pa večurnih zastojev, 
v kakršne so bili ujeti potni-
ki na prvi septembrski dan, 
ne pričakujejo več. tega 
dne je namreč prišlo do 
spleta več okoliščin, je po-
jasnil gašperlin, predvsem 
se je schengenska evalvacij-
ska komisija odločila za po-
nesrečen datum uvedbe in-
formacijskega sistema sis, 
saj je ta sovpadel z zadnjim 
koncem tedna pred začet-
kom novega šolskega leta, 
posledično pa z gostejšim 
prometom oziroma številom 
potnikov na mejnih preho-
dih. Med njimi je bilo veliko 
tujcev iz držav, ki niso čla-
ni eU, med drugim tudi dr-
žavljanov turčije, zaradi če-
sar je bilo potrebno njihove 
dokumente dodatno pre-
verjati ter jih vnesti v sis. 
ker je ročni računalniški 
vnos njihovih imen in pri-
imkov zahteval uporabo do-
datnih fontov oziroma jezi-
kovnih znakov, je postopke 

Zapornice s ključavnicami 
in betonska korita na meji
KRŠKO - V organizaciji Občinskega odbora SDS Krško je v sredo, 10. oktobra, v krškem Kulturnem domu 
potekala okrogla miza na temo vzpostavitve schengenskega  režima na južni meji. Cilje, prednosti, ne-
nazadnje pa tudi slabosti sta zbranim predstavila Marko Gašperlin iz Generalne policijske uprave (GPU) 
in Andrej Zbašnik, direktor Policijske uprave Krško (PU). 

preverjanj še dodatno za-
vleklo. a kakor je dejal di-
rektor PU krško Andrej Zba-
šnik, so si v času od uvedbe 
sistema uslužbenci že na-
brali rutino in se dodobra 
seznanili s sistemom, zaradi 
česar bodo postopki hitrej-
ši. sicer pa imajo po bese-
dah Zbašnika na PU krško za 
potrebne nadzora in varova-
nja zunanje meje eU, ki po-
teka na območju posavskih 
občin, od skupno 606 zapo-
slenih kar 70 % ali 396 delav-

cev, ki opravljajo varnostne 
naloge na meji in so zanje 
tudi ustrezno usposobljeni.    

vsekakor je bila na okrogli 
mizi, ki se jo je žal udele-
žilo le malo občanov, zani-
miva tudi razprava o zapr-

tju nekaterih maloobmejnih 
prehodov v obmejnem pasu 
na območju občin Brežice, 
kostanjevica na krki ter kr-
ško z zapornicami, beton-
skimi koriti ali drugimi fi-
zičnimi preprekami. Zapore 
z ovirami oziroma zaporni-
ce s ključavnicami so že po-
stavljene na prehodu v Pre-
magovcih (občina krško), na 
opatovi gori in v Črešnjevcu 
pri oštrcu (občina kostanje-
vica) ter v brežiški občini na 
Malem Cirniku pri globoči-
cah. vsi tamkajšnji občani, 
ki so tudi imetniki maloob-
mejnih prepustnic, so hkra-
ti s postavitvijo že prejeli 
za odpiranje zapornic klju-
če, poleg njih pa imajo klju-
če tudi obmejni policisti. 
korita kot fizične ovire so 
postavljena na obrežju pri 
kalinu in na dveh mostovih 
v slovenski vasi, preko ka-
terih ne bo več možen pro-
met, medtem ko so na oreš-
ju podrli eno brv preko reke 
sotle. 

Bojana Mavsar

Okroglo mizo je vodil Samo Hajtnik, poleg njega 
predsednik OO SDS Krško in poslanec v DZ Stane Pajk 
ter Marko Gašperlin iz GPU in Andrej Zbašnik iz PU 
Krško.

krŠko - Posavska območna 
organizacija Zveze svobo-
dnih sindikatov slovenije je 
11. oktobra v krškem gosti-
la predsednika zveze mag. 
Dušana Semoliča. slednji 
je opozoril na letošnje po-
dražitve, predvsem hrane, 
pa tudi energije in vrtcev, 
na drugi strani pa na neza-
dosten dvig delavskih plač. 
konec tega meseca se bodo 
nadaljevala pogajanja med 
sindikati in delodajalci, za 
17. november pa sindika-
ti napovedujejo velike de-
lavske demonstracije v Lju-
bljani, na katere naj bi odšlo 
tudi 15 avtobusov delavcev 
iz Posavja. „Če nas ne bodo 
poslušali, če ne bo napred-
ka za pogajalsko mizo, nas 
v sloveniji čaka generalna 
stavka,“ je povedal semo-
lič. v Posavju, kjer je v svo-
bodne sindikate vključenih 
osem tisoč članov, plače za-
ostajajo za slovenskim pov-
prečjem kar za 20 do 30 od-
stotkov. P.P.

15	avtobusov	
Posavcev	na	
demonstracije

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

dosmrtnega častnega pred-
sednika te organizacije. 
Za novega predsednika je 
bil soglasno izvoljen Peter 
Rupar, v nov odbor pa Jelko 
Vizlar, Matija Resnik, Alojz 
Cuzi, Alojz Žibert, Vera Go-
renc, Alojz Tomažin, Ivan 
Mrgole, Nada Stošicki (taj-
nica) in Majda Gričar (bla-
gajničarka). v nadzorni od-
bor so bili soglasno izvoljeni 
Vinko Cizerle (predsednik), 
Franc Mavrič in Alojz Ži-
bert.  J.B.
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krŠko – Ljudska univerza krško že 12. leto zapored koor-
dinira prireditve v tednu vseživljenjskega učenja, ki pote-
ka od 15. do 21. oktobra. Prireditve ob tednu vseživljen-
skega učenja potekajo praktično skozi ves mesec, v Ljudski 
univerzi krško pa so k sodelovanju pritegnili tudi druge iz-

vajalce izobraževalnih prireditev v Posavju. „Letos teden 
vseživljenjskega učenja povezuje rdeča nit – evropsko leto 
enakih možnosti, zato smo posebno pozornost namenili sta-
rejšim. teden vseživljenjskega učenja je tako tudi promo-
cija Univerze za tretje življenjsko obdobje krško,“ pravi di-
rektorica Ljudske univerze krško Nataša Kršak. 
novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje 
krško – število udeležencev raste iz leta v leto, lani jih je 
bilo že preko 50 - se je pričelo že 3. oktobra z razstavo roč-
nih del študijskega krožka in predavanjem dr. Milene Plut 
Podvršič. Minuli konec tedna je v gasilskem domu krško po-
tekal tridnevni tečaj keramike in oblikovanja gline pod vod-
stvom znane kiparke Vladke Štoviček, preko tedna pa po-
teka vrsta predavanj, delavnic in razstav. Za zaključek bodo 
v sredo, 24. oktobra, pripravili še predavanje in predsta-
vitev knjige psihologa Vida Pečjaka z naslovom Psihologi-
ja staranja.

P. Pavlovič

Posebna pozornost starejšim

Tečaj oblikovanja gline je vodila Vladka Štoviček 
(levo).

Kolumna

Bo, kot mora biti…

Ko bomo imeli novega slovenskega 
predsednika. Toliko pametnih besed, 
skoraj tudi obljub, sem se naužila za 
domovino in državljane ta usodni ok-
tober, da bi bilo kar bogokletno misliti 
z rezervo, še manj s kmečko pametjo, 
ki je že davno opustila sajenje rožic. Kandidati in kandidatka so 
z odgovori pragmatično pometali pred in za pragom naše domo-
vine, plasirali modre strategije, odgovarjali še na prav smešna 
vprašanja, da mi je bilo žal pameti tistih, ki jo premorejo. Ure-
dništva so za izpraševalce iz arhivov potegnila vse možne packa-
rije, ki naj bi jih bodoči poveljujoči ali bodoča poveljujoča na-
redili v preteklosti, do absurdov, zakaj je on mrk, ali bo on še 
naprej igral orglice in tako naprej. 

V vsej tej oktobrski modri zadržanosti, ki naj bi v prihodnosti dr-
žavljane napojila s poštenostjo, pomešano z medom, je harmo-
nijo med kandidatske lojalnosti in umirjenosti uspelo premeša-
ti Slovencu Plemenitemu. Pričakovano in ne posladkano, kar je 
dajalo uvid v resničnost, v možnost ne možnega, v možnost ne-
zmožnega  in morda v možnost možnega. Hm, politika je vojna 
in vojna je politika. Čeprav uglajena pred ekrani.  

Bo, kot mora biti, ko smo se različni različno pretolkli skozi še 
en teden otroka? Komu je pravzaprav namenjen tak teden otro-
ka? Otrokom? Ali se ljudje za otroka ne odločamo iz ljubezni? 
Da bomo ob njem v zdravju in bolezni, v dobrem in slabem, ob 
uspehih in neuspehih? Da bomo otroku trezno in preudarno vo-
dilo, ko mu bo – in ob njem tudi nam, če smo pravi - škripalo po 
šivih? Mu mar nismo varno pribežališče, ko ga vse drugo zapu-
sti? Kaj gre narobe v družbi in družini, če mati novorojenčka od-
vrže v smetišče? Je kriv Bog, da v globalnem svetu mladoletni-
ke novačijo v vojskovanja in si morajo služiti dninarski kruh? Naj 
bi bilo sedem borih letnih dni res dovolj, da bi iz noči spregle-
dali starši, vzgojitelji, učitelji? Se mar vzgojitelj ali učitelj za 
svoj poklic – ob znanju, ki mu ga bo dajal - ne odloča iz ljube-
zni do otrok? 

V teh dneh smo bili opozorjeni(!?), da je največ nasilja nad otro-
ki v družinah, šolah in med vrstniki. Kar pomeni - povsod. Direk-
torica VDC-ja Krško Leskovec Lidija Žnideršič pravi, da bi moral 
biti teden otroka iz tedna v teden. Zdravnik, psihoterapevt in 
komunikolog Zoran Milivojević je ob delu z gojenci dognal, da 
družba povzroča nasilje nad biologijo. V zahtevah do otrok pra-
vi, da preveč zahtev ni dobro, in prav tako ni dobro premalo zah-
tev. Potrpljenje, usmerjanje, odkrit pogovor, vse to zabeljeno z 
ljubeznijo, bi moralo dati rezultate. Kar zahteva zrelost posa-
meznika in celotne družbe.    

Bo, kot mora biti, si pravim pred hišnim pragom, nemalokrat 
tudi za hišnimi vrati, ko se lotim pospravljanja raznih igralnih 
in fizikalnih rekvizitov dveh najmlajših vnukov. Naj k temu do-
dam še povsem naravna izumiteljstva domačih golobov in po-
gruntavščine psičke Neže. Hišni in obhišni živalski vrt postavlja 
moja mladina, ki je rasla in še raste pod streho, da se mi toži, 
da nismo kje na deželi. Preveč naštevanja bi bilo, če bi začela 
z muci, zajčki, pa kurami in piščanci, ki so še ob domačiji, meni 
pa delajo sive lase. A ob draginji prav pride domače jajce in do-
mača kokoš. In to je svet mojih otrok, tudi odraslih, ki si s spo-
sobnostjo poštenega dela služijo kruh. Zato je to tudi moj svet, 
ko je treba, zaradi zaposlenosti in igre, pogosto tudi zamižati 
na eno oko. Ali sploh ne videti, dokler ne pride čas, da napraviš 
red. Čeprav za pol dneva. S poštenim delom se rine in gre po-
časi naprej, se veselimo majhnih korakov in – mirno spimo. Od 
jutra do jutra, ko se nam dan zvečine začne že ob peti in kon-
ča pozno zvečer.

In mi je žal za tiste, ki ne bodo nikoli doživeli sreče in skrbi otrok 
ter sreče in skrbi njihovih otrok. Je že tako, nekateri zmorejo 
srečo zmeriti v gramih akcijskega medu, drugim ne zadostuje 
niti vsakodnevna tisočgramska količina najdražjega.

Iz trilogije semaforiziranega križišča, napovedanega krožišča in 
Trdinovega vratolomnega dirkališča, imenovanega po ulici, če-
stitam za občinski praznik. Zlasti snovalcem tega brežiškega 
Bermudskega trikotnika! Če bi pred več kot tridesetimi leti slu-
tila skrivnostna mestna urbanistična in še kaka druga pota, bi 
bila na deželi. Morda celo v družbi s pujsi in telički, ki bi me 
milo gledali.  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

obeležitev spomina na še enega izmed pomembnih sloven-
skih mož, ki so pomagali pri gradnji temeljev demokratič-
ne države, se je pričela s sveto mašo v šentjanški župnijski 
cerkvi in nadaljevala z ljudskim shodom, kjer so kot govor-
niki nastopili: dr. Andrej Bajuk, minister za finance in pod-

predsednik vlade rs, Janez Podobnik, minister za okolje in 
predsednik slovenske ljudske stranke, Kristijan Janc, žu-
pan občine sevnica in poslanec v državnem zboru, ter Peter 
Vrisk, predsednik Zadružne zveze slovenije. Bogat kultur-
ni program so oblikovali: duhovniški oktet doremus, skupi-
na ljudskih pevk solzice in šolarji osnovne šole Milana Majc-
na iz Šentjanža. obiskovalci so si lahko ogledali še razstavo 
buč in izdelkov iz buč ter etnološko zbirko starega orodja in 
predmetov s tega območja. 

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Spominska	slovesnost	
v Šentjanžu

raka - Člani društva vinogradnikov raka so v želji po ure-
ditvi društvenega prostora kupili parcelo v Cirju pod rako, 
na kateri nameravajo postaviti cvičkov hram. v ta namen 
so v soboto, 13. oktobra, pripravili prvo delovno akcijo, na 
kateri so očistili parcelo, za katero so odšteli 5.500 evrov. 
Hram – muzej na prostem bodo uredili v slogu iz konca 18. 
in začetka 19. stoletja, ko so dolenjske hrame spreminjali 
v stanovanjske prostore. tako naj bi v njem uredili izbo, ka-
kršna je služila za stanovanjski prostor, v podkletenem delu 
hrama pa društveno klet z degustacijskim prostorom, pri-
ročno kuhinjo s shrambo in sanitarije. Projekt so ocenili na 
65 tisoč evrov, pri tem pa seveda računajo na veliko prosto-
voljnega dela članov društva. Cvičkov hram naj bi tako slu-
žil za ohranitev kulturne dediščine vinogradništva na raki, 
ki ima tisočletno tradicijo.
  P.P.

Postavili bodo cvičkov hram

Hkrati bo spominsko obeležje, 
ki izpričuje domovinsko zavest 
in skupen nastop tamkajšnjih 
krajanov in enot Milice pri za-
ščiti slovenskih interesov pri 
pripravah in v času osamosvo-
jitvene vojne, služilo tudi kot 
opomnik bodočim rodovom, da 
se ne bi, kakor je dejal na pri-
reditvi slavnostni govornik Raj-
mund Veber, tedanji načelnik 
UnZ krško, ponavljalo to, če-
mur smo danes priča: »ko se 
nasprotniki in poraženci iz leta 
1945 lotevajo spreminjati zgo-
dovino in je kolaboracija dobro 
delo, ki ga je potrebno celo 
proračunsko nagraditi... ni ču-

„Ni	dano	vsakemu	rodu,	da	
si izbori svojo državo“...
LOKE PRI ZDOLAH – Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je 13. oktobra na domačiji Špiler na Lokah 
pri Zdolah odkrilo spominsko obeležje, ki bo služilo kot javno priznanje in zahvala Ločanom. Ti so v osamo-
svojitvenih dneh odstopili svoje hiše UNZ in njenim enotam Milice, ki so v imele na tej rezervni lokaciji v 
osamosvojitvenih dneh med drugim nalogo, da zavarujejo slovenske pilote, ki so prebegnili iz JLA.

dno, da se večkrat vprašam, pa 
ne samo jaz, ali je bilo tisto v 
letu 1991 res tisto, za kar smo 
bili pripravljeni žrtvovati naj-
več, kar človek lahko da... Pa 
vendar je bilo vredno,« je v za-
ključnih mislih poudaril veber 
in dodal: »Biti miličnik v tistih 
dneh, ko so ljudje širom slove-
nije čutili, da smo njihovi, da 
delamo za dobro domovine in 
naš mladi rod. da smo enotni 
in ne razdvojeni, da ustvarja-
mo lepšo bodočnost. ni dano 
vsakemu rodu, da si izbori svo-
jo državo v nacionalnem okvi-
ru«. 

Bojana Mavsar

Družina Špiler z Lok pri Zdolah, pod odkritim 
spominskim obeležje v družbi s Stanetom Preskarjem, 
tedanjim inšpektorjem v inšpektoratu Milice in vodjem 
enote, ki je imela sedež na Lokah, ter z Rajmundom 
Vebrom, načelnikom tedanje UNZ Krško. 

KRMELJ - 22. oktobra 1943 so nemški okupatorji ustreli-
li 13 krmeljskih talcev in v spomin na ta žalostni dogodek 
praznuje Krajevna skupnost Krmelj svoj krajevni praznik. 

tudi letos se je in se bo zvrstila vrsta dogodkov ob tem pra-
znovanju. rokometni turnir veteranov, šahovski dvoboj kr-
melj – trebnje in teniški turnir so stalne športne priredi-
tve. Za otroke poskrbijo s prireditvami in delavnicami ob 
tednu otroka, letos je organiziran že 5. spominski pohod ob 
pomnikih noB iz krmelja preko stražberka in gabrijel do 
Hinjc. na osrednji proslavi pa se kraj vedno zahvali tistim 
krajanom in organizacijam, ki so še posebej zaznamova-
li določeno obdobje. tako so letošnji dobitniki krajevnega 
priznanja: Renata Osrajnik, aktivna članica Prostovoljne-
ga gasilskega društva krmelj, ki je v požaru rešila življenje 
poškodovanemu domačinu; Dragica Vidmar, prva predse-
dnica Judo kluba »olimpija« krmelj, ki letos slavi 10-letni-
co uspešnega delovanja; Rudi Dobnik, nekdanji predsednik 
sveta ks krmelj in sedanji podžupan občine sevnica, Janez 
Mirt, dolgoletni član sveta ks krmelj; in podjetje armat, ki 
zna prisluhniti tudi skrbi za urejenost krmelja. D.M.

Praznik KS Krmelj
ŠENTJANŽ – V nedeljo, 7. oktobra, je potekala v prije-
tni dolenjski vasici Šentjanž spominska slovesnost v po-
častitev 90. obletnice smrti dr. Janeza Evangelista Kre-
ka, slovenskega politika, sociologa, pisatelja, teologa in 
časnikarja, čigar življenjska pot se je sklenila leta 1917 v 
Šentjanžu pri Sevnici.
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tevajo pa tudi del sredstev, ki 
jih občina krško dobi kot ren-
to za jedrski objekt. 

kostanjeviški občinski svet je 
sprejel tudi osnutek odloka o 
grbu, zastavi in žigu občine, ki 
naj bi uradno začeli veljati z 
dokončnim sprejetjem odloka 
na prvi naslednji seji občin-
skega sveta. v pripravi je tudi 

spletna stran občine, ki naj bi 
začela delovati v kratkem.

kostanjevičanom tako manj-
ka le še občinski praznik. Letos 
bodo zato praznovali kar na dan 
nekdanjega krajevnega prazni-
ka, to je 21. oktobra. v okvi-
ru t.i. kostanjeviške jeseni se 
bo zvrstilo skoraj 30 prireditev, 

s katerimi svojo aktivnost izka-
zujejo predvsem kostanjeviška 
društva. osrednji prireditvi bo-
sta ravno v nedeljo, 21. okto-
bra, slavnostna seja občinske-
ga sveta in družabna prireditev 
Jesen na ta malem plac, izpo-
staviti pa velja še prireditve v 
organizaciji društva Flokart, ki 
bodo potekale dan prej, ter 
predstavitev idejnih rešitev za 

kulturni dom in avtobusna po-
stajališča, ki bo 30. oktobra v 
osnovni šoli. Predloge za da-
tum občinskega praznika bodo 
sicer iskali v širši razpravi, med 
možnimi pa je tudi 16. avgust – 
dan, ko je kostanjevica dobila 
mestne pravice.

Peter Pavlovič

Spoštovane občanke in občani 
Občine Kostanjevica na Krki!

Pred nami je 21. oktober, ki smo ga v preteklosti 
praznovali kot krajevni praznik v spomin 
tragičnega dogodka med drugo vojno 
na padle talce v Kostanjevici na Krki.

Tudi letos smo pripravili vrsto prireditev, 
ki se dogajajo čez ves mesec oktober.  

Glavni dogodki pa bodo potekali v nedeljo, 
in sicer s komemoracijo na pokopališču, 
popoldne pa s slavnostno sejo občinskega sveta 
in športno turistično prireditvijo 
“Jesen na ta malem plac”.

Ob tej priložnosti čestitam vsem občankam in 
občanom naše občine in jim želim prijetno počutje 
na naših prireditvah in na osrednjem dogodku v 
nedeljo s povabilom na prireditveni prostor!

Prav tako želim občankam in občanom občine 
Brežice prijetno praznovanje in veseli oktober. 

Župan Občine Kostanjevica na Krki                                                                                                                           
Mojmir Pustoslemšek

LADKO PETRETIČ s. p.
Krška cesta 10, 

8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Občankam in občanom,
poslovnim partnerjem

in vsem prĳateljem
čestitamo ob našem prazniku.

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141

Tesarska dela:
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Čestitamo ob prazniku!

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Čestitamo ob prazniku 
občine Kostanjevica na Krki

Pridružujemo se čestitkam 
ob našem prazniku 
in Vam želimo 
prijetno praznovanje.

Kolektiv Gostilne Žolnir

GOSTILNA ŽOLNIR
Fanika Sevšek s.p.

Krška cesta 4, 
Kostanjevica na Krki

Ob prazniku Kostanjevice na Krki 
čestitamo vsem občankam in občanom, 

želimo prijetno praznovanje, 
obilo jesenskih darov 

in dobrega branja.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

občinski svet je opravil 12 re-
dnih in tri izredne seje. sprejel 
je statut, poslovnik občinske-
ga sveta in tudi prvi občinski 
proračun, ki pa ga bo potreb-
no že popraviti z rebalansom. 
„Prihodki v prvih devetih me-

secih so bistveno, za polovico 
manjši od predvidenih, izpadli 
so predvsem kapitalski prihod-
ki iz prodaje zemljišč v obrtni 
coni. Za 40 odstotkov so manj-
ši tudi prihodki,“ pojasnjuje 
župan Mojmir Pustoslemšek. 

oblikovana je tudi petčlanska 
občinska uprava – župan svo-
jo funkcijo opravlja neprofesi-
onalno. na razpise za štiri de-
lovna mesta (tajniško funkcijo 
bo še naprej opravljala Mar-
jana Krhin) se je javilo pre-
ko 40 kandidatov, izbrali pa 
so naslednje:  direktorica ob-
činske uprave, ki bo pokrivala 
tudi pravno in splošno podro-
čje, bo Judita Lajkovič Mlad-
kovič, za družbene dejavnosti 
bo skrbela Anita Krajnc, za in-
frastrukturo, okolje in prostor 
Stanislav Rostohar, za finan-

Kostanjevičani letos 
praznujejo še po starem
KOSTANJEVICA NA KRKI – Občina Kostanjevica na Krki je potegnila črto pod prvimi devetimi meseci delova-
nja. „Do neke mere smo bili uspešni, nikoli pa ne moremo biti povsem zadovoljni,“ je na srečanju z novi-
narji povedala podžupanja Melita Skušek. Beseda je tekla tudi o celostni grafični podobi občine in o prire-
ditvah v okviru Kostanjeviške jeseni.

ce in gospodarske dejavnosti 
pa Karla Gašper. vsi izbrani 
kandidati so domačini, zara-
di odpovednih rokov v starih 
službah pa bodo svoja nova 
delovna mesta zasedli do no-
vega leta.  

Med večjimi letošnjimi pro-
jekti v občini je asfaltiranje 
ceste Malence – koprivnik, za 
katero je sredstva prispevala 
država, začetek gradnje ob-
voznice, kjer so delavci ravno-
kar končali z izgradnjo mostu, 
ter obnova gorjanske ceste, ki 
se kljub temu, da naj bi bila 
prva faza zaključena že okto-
bra, še ni začela. Projekt gor-
janske ceste je tudi eno izmed 
treh odprtih vprašanj v deli-
tveni bilanci med kostanjevi-
ško in krško občino. drugo ta-
kšno vprašanje je financiranje 
obnove ceste skozi Prekopo, 
na katero občani ravno tako 
še čakajo, tretje pa renta iz 
naslova nek. nadomestilo za 
omejeno rabo prostora sicer 
ni sporno in ga kostanjeviča-
ni že prejemajo v sorazmer-
ju s številom prebivalcev, zah-

Pred kostanjeviško občinsko zastavo so se posedli (z 
desne): župan Mojmir Pustoslemšek, podžupanja Melita 
Skušek ter občinska svetnika Jožica Lešnjak in Silvo 
Miklavž. Nov most za kostanjeviško obvoznico

GOSTILNA KMEČKI HRAM d.o.o.
Oražnova ulica 11
8311 Kostanjevica na Krki
Tel./Fax.: 07 49 87 078 / 07 49 87 690
E-mail: info@gkh.si

Iskreno čestitamo 
in želimo dobre želje 
vsem našim gostom

in občankam ter občanom 
Kostanjevice na Krki

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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Vsem občankam in občanom čestitmo ob občinskem 
prazniku in želimo prijetno ter plodno jesen z novimi 
znanji in priložnostmi.

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Hkrati vas obveščamo, da je še vedno možen vpis odraslih v program  
ekonomski tehnik in prekvalifikacija trgovec. Tel. 07 499 25 50

"Samo tisti, ki se z lahkoto prilagajajo novim potem razvoja, 
samo tisti, ki ostajajo odprti za sprejemanje novih načinov 

gledanja na stvari, lahko jezdijo na valovih, namesto, da bi 
se raztreščili ob njihovem udarcu." - Phil Laut

Spoštovani občanke in občani,

približal se je oktober, mesec, v katerem praznujemo naš 
občinski praznik. 

Ob občinskem prazniku izrekamo zahvalo in priznanje 
vsem vam, občanke in občani, ki sodelujete pri različnih 
dejavnostih in društvih, za vaš prispevek h 
kakovostnejšem življenju v naši občini in prijazni ter 
gostoljubni podobi naših krajev. 

Dragi občanke in občani, čestitke ob našem skupnem 
prazniku!

Čestitke tudi vsem občankam in občanom občine 
Kostanjevice na Krki, ki v tem mesecu praznujejo 
občinski praznik!

Ivan Molan,
župan Občine Brežice

s sodelavci

naj na kratko predstavimo 
letošnje oktobrske nagra-
jence, ti so g. Janez Kebe, 
ga. Vladka Kežman in ga. 
Ivanka Zupančič. Prizna-
nje občine Brežice za letu 
2007 dobijo: PGD Globoko, 
Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo 
Brežice in MC Brežice, za 
častno občanko pa bo pro-
glašena ga. Alenka Gerlo-
vič.

Častna občanka Občine 
Brežice – ga. Alenka Gerlo-
vič, akademska slikarka
izjemno cenimo njeno ume-
tniško ustvarjanje. Hvaležni 
smo ji za del ustvarjalne-

Oktobrski nagrajenci 2007, 
slikarka postala častna občanka
Enkrat na leto se v počastitev praznika spomnimo tudi tistih naših občank in občanov, ki so v preteklem 
letu še prav posebej zaznamovali življenje naše občine. Na svečani seji občinskega sveta prejmejo ok-
tobrske nagrade in priznanja. Lahko smo veseli in ponosni, da imamo v naši občini tako bogato in ra-
znoliko društveno življenje in toliko ljudi, ki jih združujejo skupni interesi in solidarnost ter prosto-
voljstvo. Seveda je v naši občini veliko zaslužnih ljudi, ki še niso prejeli oktobrskih nagrad in priznanj, 
pa so prav tako doprinesli veliko koristnega k našemu življenju društev. Tudi ti ljudje se nesebično raz-
dajajo in pomagajo drugim, zato se zahvaljujemo tudi vsem vam, ki sodelujete v različnih društvih, za 
vaš prispevek k prijazni in gostoljubni podobi naših krajev. 

ga opusa, ki ga je pokloni-
la knjižnici Brežice in Posa-
vskemu muzeju. spoštujemo 
njen topel odnos do našega 
mesta in ljudi v naši občini.

Oktobrska nagrajenka leta 
2007 ga. Ivanka Zupančič 
prejme nagrado za huma-
no delo na področju rejni-
štva, za dolgoletno uspešno 
in ustvarjalno delovanje v 
kulturnem društvu orlica in 
na drugih področjih družbe-
nega življenja v ks Pišece, s 
čimer  bogati utrip svojega 
okolja. 

Oktobrska nagrajenka leta 
2007 ga. Vladka Kežman  

prejme nagrado za življenj-
sko delo na gospodarskem in 
družbenem področju občine 

Brežice, za uspešno vode-
nje koP v času v času velikih 
družbenih sprememb ter za 
dolgoletno odgovorno opra-
vljanje nalog na področju 
zaščite in reševanja.

Oktobrski nagrajenec leta 
2007 g. Janez Kebe prejme 
nagrado za izjemno uspešno 
strokovno delo na področju 
preventive in zdravstvenega 
varstva malih živali, za do-
sežke na področju genetskih 
raziskav pri kuncih in peru-
tnini ter za dolgoletno odlič-
no vodenje društva rejcev 
malih živali.

Občina Brežice
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Brežice.Brežice.Brežice.Brežice.
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»Čenebomobrali,nasbopobralo.«
TonePavček
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znaspravitiljudivdobrovoljoinsmeh.znaspravitiljudivdobrovoljoinsmeh.znaspravitiljudivdobrovoljoinsmeh.znaspravitiljudivdobrovoljoinsmeh.

V tej knjigi sem spoznal, da človek neV tej knjigi sem spoznal, da človek neV tej knjigi sem spoznal, da človek neV tej knjigi sem spoznal, da človek ne
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Osnovna šola BrežiceOsnovna šola BrežiceOsnovna šola BrežiceOsnovna šola Brežice je bila na razpisu
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na
področjušolstva,kigajeobjaviloMinistrstvo
zašolstvo in športRS, izbranazavodenje in
izvajanjeprojektaOdkakovostikodličnosti.Odkakovostikodličnosti.Odkakovostikodličnosti.Odkakovostikodličnosti.

V času od aprila 2006 do septembra 2007 je
kotvodjamrežesedmihosnovnihšolzimenom
SIMOS in z drugimi zunanjimi institucijami
(ArcadiaCADCenterd.o.o. iz Ljubljane, Zavod
RSzašolstvo…)oblikovalaModelodličnosti za
zviševanje ravni pismenosti s pomočjo orodij
informacijskotelekomunikacijske tehnologije,
imenovanOdkakovostikodličnosti.
SIMOSjevmodelstrnilvrstoločenihpobud:od
vseživljenjskega učenja in uveljavljanja
kompetenčnega pristopa do razvoja vseh vrst
pismenosti s pomočjo orodij informacijsko
telekomunikacijske tehnologije ter Evropskega
modela odličnosti  EFQM — kot filozofije
nenehne rasti in izboljševanja ter kot orodja za
evalvacijoinsamoevalvacijo.

Sodelujoče šole: OŠ Brežice, Druga osnovna
šolaSlovenjGradec,OŠGrm,OŠPodzemelj,
OŠTrbovlje,OŠMajdeVrhovnikinOŠVoličina

Vodjaprojekta:mag.MarijaLubšinaNovak
















Ob prazniku občine Brežice
občankam in občanom 

čestitamo z najlepšimi željami.

Prav tako za praznik čestitamo tudi 
občankam in občanom 
Kostanjevice na Krki.

Agencija za radioaktivne odpadke

najprej je brežiški župan Ivan 
Molan s svojimi strokovnimi 
sodelavci odgovarjal na vpra-
šanja občanov, ki so prišli v 
manjšem številu od pričako-
vanega, vendar je bilo po nje-
govih besedah  druženje toli-
ko bolj konstruktivno. nato je 
sledil podpis pogodbe o uvaja-
nju iso standarda 9001 v ob-
činski upravi s podjetjem Q 
techna d. o. o. iz krškega, ki 
ga je zastopal direktor Andrej 
Lešnjak. kakor je ob podpisu 
poudaril župan Molan, naj bi 
uvedba standarda pripomogla 
k bolj prijaznemu in učinkovi-
tejšemu delu tako za občane 
kot same zaposlene, Lešnjak 
pa je dodal, da se bodo s sku-
pnimi močmi trudili, da bo po 
prehodnem obdobju, ki naj bi 
se izteklo v letu in pol, uspeli 
pridobiti certifikat. 

v letošnjem letu je bila ob-
novljena notranjost ter in-
frastruktura v brežiški občin-

Bolj prijazno za občane 
in	zaposlene	
BREŽICE - V četrtek, 11. oktobra, so v Brežicah v okviru Brežiškega oktobra pri-
pravili dan odprtih vrat z geslom Občina po meri občanov ter ob tem strnili več 
dogodkov. 

ski zgradbi, ki so jo v četrtek 
tudi slovesno odprli. v ta na-
men so pred njo pripravi-
li kulturni program, ki so ga 
oblikovali učenci brežiške 
glasbene šole, trak pa sta slo-
vesno prerezala župan Molan 
ter direktor občinske uprave 
Aleksander Denžič. Četrtko-
ve dogodke so zaokrožili tudi 

Alenka Gerlovič na 
predstavitvi svoje knjige 
v mesecu maju letos.

z odprtjem t.i. e-točke v pro-
storih občinske zgradbe, ta-
kšne točke so v uporabi tudi 
na devetih brežiških krajevnih 
skupnostih. Pred pogostitvi-
jo v zgornjih prostorih občin-
ske zgradbe so odprli razstavo 
fotografij z brežiškimi moti-
vi domačih fotografskih moj-
strov.  M. K. M. 

Med otvoritvijo obnovljenih prostorov 

Čestitkam ob prazniku občine Brežice se 
pridružujemo tudi iz Zavoda Neviodunum

s sodelavci dopisništva Posavskega 
obzornika in TV Krško v Brežicah
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Moč energije

Spoštovane občanke,
spoštovani občani občin Brežice 
in Kostanjevica na Krki,
želimo vam veliko dobrega počutja 
in veselja pri praznovanju vašega praznika,
delovnih uspehov in medsebojnega 
razumevanja.

JZ LEKARNA BREŽICE

Čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ter vam želimo 
veliko dobrega počutja!

CerkLJe oB krki – velike priložnosti, ki jih vidita in pripra-
vljata občina Brežice in vodstvo ks Cerklje ob krki v pove-
zavi s posodobitvijo tamkajšnjega letališča in gradnjo nove 
gospodarske cone, očitno že spodbujajo nov zagon v kraju. 
Med številnimi prireditvami in nekaj pridobitvami je imela 

posebno mesto sobotna osrednja proslava krajevnega pra-
znika, na kateri so se ob bogatem kulturnem programu spo-
mnili posameznikov in organizacij, ki so ali še največ prispe-
vajo k razvoju kraja in njegovem družabnem in društvenem 
življenju. Plakate ks so namenili Viktorju Račiču, Ivanu 
Golobu in Alojzu Božiču, priznanja pa domači osnovni šoli, 
sestram usmiljenkam, kolednikom iz Bušeče vasi, vojašni-
ci in Dušanu Erhovnicu. Zbrane sta pozdravila in povabila 
k nadaljnjemu sodelovanju župan Ivan Molan in minister za 
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. S.M.

BreŽiCe - v okvir praznovanj praznika občine Brežice je so-
vpadla otvoritev razstave slik in fotografij na temo »kruh 
naš vsakdanji«, ki jo je v sodelovanju z društvom kmetic 

Brežice v Posavskem muze-
ju Brežice organizirala Zveza 
kmetic slovenije(Zks), in sicer 
v počastitev svetovnega dneva 
kmetic 15. oktobra. Hkrati je 
potekala razglasitev kmetice 
leta. komisija je za leto 2007 
naslov podelila  Marti Sever iz 
Puconcev, društva v regiji pa 
so letos iz Posavja predlagala 
vsestransko prizadevno pred-
sednico društva kmetic Breži-
ce Slavko Preskar. 
 
Prireditev so počastili župan 
občine Brežice Ivan Molan, 
sekretarka Branka Tome z Mi-

nistrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter Andreja Krt, pred-
stavnica kmetijsko gozdarske zbornice, delo ob prireditvi pa 
sta koordinirali predsednica Zks Irena Ule in članica Uo Ve-
ronika Fabinc. ker je poklic »biti kmetica« pomembna vez 
našega skupnega življenja in ga krasi delavnost, vztrajnost 
in potrpežljivost, ki ga te žene v dosegljivem času prepleta-
jo s pisanjem poezije, skečev, risanjem, petjem in še čim, 
je polno dvorano slovenskih kmetic nagradilo petje MePZ 
viva, posebno nagrado pa je prisotnim nominirankam ob 
koncu poklonil duet Križanić. slednje so se kasneje zadr-
žale in poveselile še ob vinskih in drugih pojasnilih Marjana 
Malusa v grajski kleti vina Brežice.

N. Jenko S.

Praznično v Cerkljah ob Krki

Dobitniki plaket in priznanj

Kruh naš vsakdanji

Slavka Preskar pri delu v 
Grajski kleti.

BreŽiCe - v četrtek, 4. oktobra popoldne, so se na prija-
teljski nogometni tekmi pomerili zaposleni na občini Breži-
ce in profesorji na gimnaziji Brežice. izid tekme je bil - kot 
se za prijateljsko tekmo spodobi - neodločen. v prvem pol-
času so se tekmovalci dobro ogreli in dosegli dva gola, re-
zultat je bil izenačen. Po kratkem odmoru so se odločno po-

dali v 2. polčas in v boj za žogo ter zmago. Župan je dosegel 
dva gola, v zadnjih trenutkih pa so se razigrali profesorji in 
izenačili na končni rezultat 4:4. tekmovalci so se razšli v do-
brem, športnem razpoloženju in se dogovorili, da se vidijo 
naslednje leto, saj je želja organizatorjev, da tekma posta-
ne tradicionalna. 

Prijateljska tekma brez 
zmagovalca

Utrinek s tekme

seLa Pri doBovi - v okviru prireditev v počastitev brežiške-
ga občinskega praznika je v petek, 5. oktobra, v organiza-
cji vaške skupnosti sela pri dobovi pred gasilskim domov v 
selah potekala slavnostna otvoritev ii. faze izgradnje javne 

razsvetljave v vasi sela. Prireditev je z svojo prisotnostjo ob 
številčni udeležbi selancev počastil tudi brežiški župan, so-
vaščan Ivan Molan ter predstavil nadaljne načrte za infra-
trukturni razvoj vasi.

Odprli javno razsvetljavo 
v	Selah

Z otvoritve javne razsvetljave v Selah
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Prebivalcem občine Brežice 
čestitamo za praznik.

Pesniški prvenec je ilustriral 
Branko Bogovič, na pot pa 
ga je pospremil kulturni pro-
gram Ljudskih pevcev glo-
boko, učencev osnovne šole 
globoko ter s prebiranjem 
pesmi iz zbirke člani Literar-
ne sekcije Beseda. Potek bo-
gatega kulturnega doživetja 
je bil v domeni Draga Pirma-
na. Pesniškemu prvencu na 
pot Franca Živiča so tople 
besede namenili predsednik 
ks globoko Tone Kmetič, 
predsednica Zkd Lučka Čer-
nelič, predsednik kd Franc 
Bogovič dobova Drago Iljaš, 
podžupanja občine Breži-
ce Patricija Čular in predse-
dnik Literarne sekcije Bese-
da Rudi Mlinar, vsi predvsem 
z zahvalo, da jo je izdal, saj 
so avtorjeve pesmi živ zgo-
dovinski trenutek, ujet v pe-
sniško obliko. Zbirka zajema 
šest delov – domoljubne pe-
smi, ljubezenske, razne, na-
ravovarstvene, izgnanske in 
pesmi v prozi, kar je neka-
ko kar osebna avtorjeva iz-
kaznica, kaj in kako se ga je 
v življenju dotaknilo. 

ko te dni praznujemo pra-
znik občine Brežice, se na-
sploh z razlogom spominja-
mo brežiškega oktobra iz 
naše trpke polpretekle slo-
venske zgodovine, ki ji avtor 
namenja v pesmih svoja po-
sebna občutenja, je nujno 

Ob Francu Živiču vsa 
krajevna skupnost
GLOBOKO – Krajevna skupnost Globoko in Literarna sekcija Beseda KD Franc 
Bogovič je v počastitev praznika občine Brežice pripravila predstavitev pe-
sniške zbirke Franca Živiča »Pesmi mojega življenja«.

poudariti besede rudija Mli-
narja o poeziji Franca Živi-
ča: »Zato so Živičeve pesmi 
še kako potrebne, ker nas 

popeljejo v tisti čas, ki bi 
ga nekateri radi kar pozabi-
li, čas, ki se ga nekateri pod 
vtisom sodobnih, tudi stran-
karskih zgodovinarjev, neka-
ko sramujejo. tu nastopi pe-
snik s svojo resnico, ki je ne 
more potolči noben sodob-
ni zgodovinar, ker je v veliki 
večini doživeta ali vsaj izpri-
čana od ljudi, katerih življe-
nje je šlo skozi ta dogaja-
nja…«

Franc je bil rojen 22. avgu-
sta 1939 v globokem, oče-
tu krojaču in materi gospo-
dinji. Je eden izmed osmih 

otrok v družini, ki je bil dve-
leten z družino izgnan v Šle-
zijo, kjer je okoli sebe gle-
dal puškine cevi, zaznaval 

strah in stisko ljudi in 
je poslušal tuj jezik. 
Preživel je, se vrnil 
v rodno vas, kjer ga 
je v šoli ravnatelji-
ca ivanka tominče-
va navdušila za bra-
nje. v Ljubljani je 
z odliko končal šolo 
za mehanika, v tuz-
li in sarajevu odslužil 
dveletni dolg domo-
vini in se zaposlil v 
domačem agroservi-
su, kjer je postal tudi 
upokojenec. Po izgu-
bi življenjske družice 
je ranjeno dušo reše-
val s pisanjem pesmi, 

vsaj delni dušni mir pa naj-
prej našel v kd Žarek in se-
daj pri sekciji Beseda, kjer 
je njegova beseda ob pod-
pori in razumevanju članov 
privrela na dan. Pričujočo 
zbirko je namenil vsem so-
rodnikom in krajanom, ki 
cenijo slovensko besedo in 
so ga podprli pri besednem 
projektu, predvsem pa jo je 
posvetil svojim najdražjim, 
da ne bi nikoli pozabili kli-
ca domovine, zemlje, člove-
ka in ljubezni.

N. Jenko S.

Franc Živič

BreŽiCe - v četrtek, 4. okto-
bra, je brežiška enota doma 
upokojencev in oskrbovancev 
impoljca odprla vrata za šir-
šo javnost in ob tej priložno-
sti pripravila posebno prire-
ditev, ki sta jo obiskala tudi 
brežiški župan Ivan Molan ter 
podžupanja Patricia Čular. 
Župan se je med drugim tudi 
zavzel za povečanje kapaci-
tet v domu, saj primanjku-
je prostih mest ter dodal, da 
mora vsaka odgovorna druž-
ba poskrbeti za vse generaci-
je, domskim uslužbencem se 
je zahvalil tudi za skrb, ki jo 
namenjajo najstarejšim. di-
rektorica doma upokojencev 
in oskrbovancev Milka Cizelj 
pa je med drugim izpostavila 
še težnjo po čim večji vklju-
čenosti in sodelovanju z lokal-
no skupnostjo. vodja enote 

CerkLJe oB krki - v pone-
deljek, 8. oktobra, so v sklo-
pu različnih prireditev, ki so 
se v minulih dneh odvijale 
ob krajevnem prazniku kra-
jevne skupnosti Cerklje ob 
krki, pri tamkajšnji osnov-
ni šoli svojemu namenu pre-
dali tudi obnovljeno otroško 
igrišče ter poimenovali vr-
tec, ki bo nosil ime Pikapo-
lonica. trinajstim Polžkom, 
sedemnajstim sončkom in 
devetnajstim Palčkom ter 
vsem ostalim zbranim v šol-
ski športni dvorani so spre-
govorili predstavniki različ-
nih organizacij, med drugim 
jih je pozdravila ter jim če-
stitala tudi brežiška podžu-

Odprli vrata občanom

Brežice Zdenka Kramar pa je 
pojasnila, da so se na dan od-
prtih vrat dobro pripravili, saj 
želijo lokalnemu prebivalstvu 
v brežiški  občini predstavi-
ti življenje v domu, predvsem 
posamezna področja dela kot 
so socialno, zdravstveno-ne-
govalna služba, fizioterapija, 
zaposlitvena terapija, pa tudi 
delovanje kuhinje. obenem so 

s tem dogodkom počastili tudi 
40. obletnico brežiškega dom-
skega delovanja, mednaro-
dni dan starejših ter brežiški 
občinski praznik. Za kulturni 
utrip so pod vodstvom Boja-
ne Šekoranja poskrbeli domski 
ustvarjalci - ženski pevski zbor 
Žarek, vokalna skupina solzice 
ter pesnice, ki so svojo poezi-
jo tudi recitirale. M. K. M. 

Dan odprtih vrat v brežiškem upokojenskem domu

Domovanje Pikapolonice

panja Patricia Čular. rdeča 
nit nastopajočih je bil ples, 
igra, zabava ter športne ak-
tivnosti, ki ga je zaznamo-
vala tudi pesmica, ki so jo 

ubrano zapeli ter se ponaša 
z istim imenom kot se bo od-
slej imenoval njihov vrtec. 

M. K. M. 

Vrtičkarji so prepevali pesmico Pikapolonica.

11
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Očesna optika Rimc Zinka s.p.
CPB 34, Brežice
Tel.: 07 49 90 780, Fax: 07 49 90 781
e-mail: optika.rimc@siol.net

Brezplačno merjenje očesnega tlaka.
Brezplačni okulistični pregledi na kartico brez čakalnih dob,

2 x tedensko specialist okulist. Možnost kreditiranja nakupa očal.

Oglejte si tudi našo spletno stran www.rimc.net!

Čestitke ob občinskem prazniku.

Ljubljana, Peruzzijeva 165, T: 01 / 2800 770 • Ig, Gasilska ul. 10, T: 01 / 2800 776 
Škofljica, Žagarska Ul. 11, T: 01 / 3603 872 • Železokrivnica, T: 01 / 3603 845
Salon keramike, T: 01 / 3603 856 • Sežana, Partizanska 71, T: 05 / 7313 480 
Ajdovščina, Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420 • Kozina, Istrska 13, T: 05 / 6892 490
Pesnica pri MB, Pesnica 37, T: 02/ 7295 430 • Anhovo, Vojkova 1, T: 05 / 3350 470
Brežice, C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 • www.terra-rb.si

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

Izbrani materiali za vse vrste gradenj
Izbrani materiali
za vse vrste gradenj

Vsem občanom občine 
Brežice želimo prijetno 
praznovanje občinskega 

praznika!

21 brezice 84x140.indd   1 10/11/07   11:59:23 AM

DOM UPOKOJENCEV BREŽICE

Čestitamo ob občinskem prazniku 
in želimo veliko uspeha in medsebojnega razumevanja!

Skrbi prežene dobra volja,
ki v tistih srcih je doma,

kjer smeh kraljuje na obrazu,
posluh za vsakega ima.

Ob občinskem prazniku čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ter poslovnim partnerjem.

Občankam in občanom
ter vsem svojim strankam

želimo obilo uspehov 
in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Levak D
ejan s.p., A

rtiče 10a, 8253 A
rtiče

Nudimo vam hrano svetovno 
priznanih proizvajalcev in 
praktične nasvete za vaše 
hišne ljubljenčke.

Š
taher B

orna s. p., R
im

ska cesta 44, 8270 B
režice

Čestitamo ob občinskem prazniku!

Brežice, CPB 17, nasproti Občine
Krško, CKŽ 141, TABU center

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

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

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

Tel.: 07/499 21 50

ČESTITKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU!

07 49 59 059 07 49 59 313

Krška vas 28e, Krška vas

Čestitamo ob prazniku občine Brežice.

PSC Paič d.o.o.

prodaja, servis, popravila, pnevmatike, financiranje
AKCIJA: menjava olja - premontaža gum

Pooblaščeni prodajalec in serviser

KOPITARNA SEVNICA D. D., PRVOMAJSKA ULICA 8, 8290 SEVNICA

TRGOVINE:
Brežice: 07/49 66 373, Krško: 07/49 22 308

Sevnica: 07/81 63 439

KUPON ZA 10 % POPUST

Čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Kupon lahko vnovčite v vseh zgornjih 
prodajalnah od 19. 10. do 27. 10. 2007



Jernej Zorko je sicer ume-
tnostni kovač, ki živi v Žu-
peči vasi. Politično je akti-
ven v brežiškem občinskem 

odboru slovenske demokrat-
ske stranke, zaseda pa tudi 
mesto svetnika v brežiškem 
občinskem svetu. Pred dne-
vi je obrnil sedem desetletij 
svojega življenja in ob tem 
pomodroval: „Pri teh letih 
ne potrebujem ničesar več, 
vse potrebno sem si že pri-
skrbel.“ 
Prepričan pa je bil, da mu 
sorodniki in prijatelji ne 
bodo čestitali praznih rok, 
zato se je odločil, da jih po-
prosi, naj namesto daril da-
rujejo denar, ki bi ga poda-

»Dvojno darilo« ob 
rojstnem dnevu

BREŽICE - V sredo, 10. oktobra, so na dvorišču 
brežiškega vrtca Mavrica pripravili animacijski 
program, ki so ga poimenovali Mavrično dopoldne. 
Vrtičkarji iz vseh enot, ki jih je v letošnjem šolskem 
letu 300, kot je povedala ravnateljica Ana Kupina, 
so s tetko Jesenjo, ki je prinesla jesenske dobrote, 
prepevali na karaokah, plesali, se igrali z baloni in 
milnimi mehurčki ter ustvarjali s kredami in tako 
preživeli tudi skupaj z nekaterimi starši nepozabne 
trenutke. M. K. M. 

BREŽICE – V sredo, 19. septembra popoldne, je 
bilo posebej slovesno na Bizeljski cesti, kjer sta-
nuje mamica Gordana Veber s sinom Alenom. Z le-
pimi željami in s preko tisoč evri ju je obiskal Jer-
nej Zorko. 

ril socialno ogroženi družini. 
Prijatelji so z veseljem pod-
prli njegovo namero. nato 
se je obrnil po pomoč na 

Center za socialno delo. Ma-
rija Bohorč nam je poveda-
la, da so mu predlagali več 
oseb, Zorko pa se je nato 
samostojno odločil. s tem 
dejanjem je mamici samo-
hranilki z invalidnim sinom 
polepšal trenutke. ganje-
na je dejala, da ji bo denar 
še kako prav prišel. ob pri-
jetnem pomenku, ki se je 
odvijal v nadaljevanju po-
poldneva, pa sta mu vebro-
va zaželela še veliko zdrav-
ja in sreče. 

M. K. M. 

Gordana Veber s sinom Alenom, Jernej Zorko, Marija 
Bohorč
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je ustvarjalo na dveh veli-
kih platnih teme eko šole in 
UnesCa, stenske poslikave, 
strip, lepoto dobove, na ve-
like kartone pa motive otrok 
v gibanju. ta dan sta pote-
kali gledališka in fotograf-
ska, multimedijska delav-
nica ter zanimiva jezikovna 
delavnica z g. Boydom, ki 
se je iz Zda preselil v Po-
savje.

N. Jenko S.

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku!

www.sl-inzeniring.si

Čestitamo ob prazniku občine Brežice.

V BREŽICAH SMO ZA VAS
ZGRADILI

NOVA STANOVANJA

Na izjemni lokaciji v Brežicah v bližini trgovskega 
centra, vrtca, zdravstvenega doma, bolnišnice, 

avtobusne postaje smo zgradili zdrava stanovanja z 
izjemno toplotno izolacijo, podzemnimi garažami in 

dvigali. Velikost od 47 m2 do 91 m2. 
Cena od 74.527,47 € do 136.089,67 €.

Informacije:
MDB 2a, 8273 Leskovec pri Krškem
tel.: 07 490 22 60, fax: 07 490 22 63

E-mail: sl-inzeniring@siol.net
www.sl-inzeniring.si

Teden	otroka	v	dobovski	
osnovni	šoli
DOBOVA – V času od 1. do 5. oktobra je šola za učence 
vseh devetih razredov v tednu otroka organizirala mnogo 
obsegajoče aktivnosti, ki so jih sicer naslovili kot »zaba-
va in prosti čas mladih«, a je to pomenilo aktivno delo v 
različnih delavnicah, z obiski po Posavju, s poznavanjem 
nekaterih prosto časovnih dejavnosti na tem področju, 
naravoslovnimi dnevi, plesno delavnico, ogledom gleda-
liške predstave, pohodi, krosom, kolesarjenjem, odvisno 
in primerno starostni skupini otrok.

tako je bil za učence 6. in 
7. razredov organiziran teh-
niški dan z obiskom novole-
sa, za učence 8. in 9. razre-

dov pa predstavitev srednje 
šole krško in ekonomske 
šole Brežice. Pozornost so 
namenili zdravi hrani, po-
lju in ob tem integrirane-
mu kmetijstvu. Posebej za-
nimiva je bila okrogla miza 
z naslovom »očistimo slo-
venijo nevarnih odpadkov«, 
kjer so predstavili rezulta-
te posameznih delavnic in 
so učenci pripravili podat-
ke o onesnaževanju okolja, 
problematiko črnih odlaga-
lišč (s popisom) v ks dobo-
va, na temo pa še pripravili 
fotografsko razstavo, pred-
stavitev rezultatov anketi-
ranja, likovno inštalacijo in 
odpadnega materiala, kar je 
bilo delo učencev od 6. do 
9. razreda. Učenci od 2. do 
5. razreda so na torkov na-
ravoslovni dan obiskali Bio 
kmetijo Černelič in se se-
znanili z zdravo prehrano in 
izdelavo prehrambene pira-
mide.
Zadnji dan je bil posvečen 
likovnim delavnicam, ki jih 
je šola organizirala z Likov-
no družino dobova. Pet sku-
pin učencev višje stopnje 

Z likovne delavnice

Ulica Bratov Gerjovičev 3, 
8257 Dobova, 

E-mail: artisk@siol.net, 
www.artisk.si

Pridružujemo se lepim 
in vzpodbudnim voščilom ob prazniku!

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

BreŽiCe - v četrtek, 4. oktobra, so v Prosvetnem domu Bre-
žice učenci brežiške osnovne šole pod vodstvom sabine do-
bršek pripravili plesno glasbeno predstavo Čarovnik iz oza 
in z njo počastili praznovanje ob tednu otroka ter nadgradili 
enega izmed nastopov, ki so ga imeli junija za starše, v sep-

tembru pa so se predstavili še na otroškem bazarju v Lju-
bljani, načrtujejo pa že gostovanje v Celju. na odrskih de-
skah je prisotne razveseljevalo 76 učencev, predstavo pa so 
si ogledali vrtičkarji in učenci iz vseh osnovnih šol v brežiški 
občini.  M. K. M. 

Čarovnik iz Oza za brežiške 
otroke

Utrinek iz predstave Čarovnik iz Oza
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v našem centru v središču Brežic vam ponujamo visoko kako-
vostne posege s področja splošne in laserske kirurgije, lepo-
tne in »anti-aging« medicine. 
v prijetnem in diskretnem prostoru izvajamo najsodobnejše 
kirurške in lepotne posege, ki vam omogočajo, da se v svojem 
telesu počutite lepi in zadovoljni. Ponujamo vam strokovnost 
v skladu z evropskimi in svetovnimi trendi, saj se nenehno iz-
obražujemo, novosti pa vam poskušamo čim prej ponuditi v 
našem centru. ob prihodu v naš center vas čaka strokovno in 
prijazno osebje, pripravljeno prisluhniti vašim željam.

Ponujamo vam visokokvalitetne posege s področja splošne 
in laserske kirurgije, estetske ter anti-aging medicine.

PregLed vseH vrst Posegov:

traJno odstranJevanJe dLaČiC
odstranJevanJe sonČniH in starostniH Peg in koŽniH 
iZrastkov
odstranJevanJe ŽiLniH sPreMeMB - kaPiLar na oBra-
ZU in nogaH, sPider ven, HeMangioMov in retikULar-
niH ven PreMera do 4 mm
neaBLativno in MiniMaLno aBLativno FotoPoMLaJeva-
nJe (PHotoreJUvenation) in Laserski PiLing
Lasersko odstranJevanJe gUB (resUrFaCing), BraZ-
gotin in tetovaŽ
inJekCiJska LiPoLiZa, MeZoteraPiJa, Lasersko od-
stranJevanJe CeLULita
Lasersko ZdravLJenJe akU-
tniH aken in gLiviC na noH-
tiH
karBoksiteraPiJa
MikroderMaBraZiJa
FiLerJi
kirUrŠki Posegi

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

injekcijska lipoliza 
je metoda za odstranjevanje maščobnega tkiva na različ-
nih delih telesa na mestih, kjer želimo. Z injekcijami se v ma-
ščobo aplicira naravna snov sojin lecitin (fosfatidilkolin – lipo-
stabil), ki raztaplja maščobo in jo počasi odstranjuje iz telesa. 
Metoda je neškodljiva, neboleča, z blagimi stranskimi pojavi. 
Poseg traja približno 60 minut. na prizadeta mesta se po pred-
hodni anesteziji v kremi vbrizgavajo injekcije. Poseg se po po-

trebi ponovi po šestih do osmih tednih, potrebni so običajno 
dva do štirje posegi. Prvi rezultati se opazijo približno po treh 
tednih. ob injekcijski lipolizi se priporoča dietna prehra-
na, telovadba, ultrazvok in različne vrste drenažnih masaž 
obravnavanih območij.

Botulinum toxin
Odstranjevanje gub brez kirurškega posega in zmanjšanje 
pretiranega znojenja.
Botulinum toxin je naraven prečiščen protein, ki ga proizvaja 
bakterija Clostridium botulinom. Posebno prirejen v injekcijah 

se v izredno malih količinah injicira v obrazne mišice in prepre-
čuje gubanje kože. Botulinom toxin deluje samo tam, kjer mi 
želimo. najpogosteje na vertikalne gube med obrvmi, drobne 
gubice v zunanjih kotičkih okoli oči, horizontalne gube na čelu. 
Poseg je enostaven in varen in traja približno 15 min. Boleči-
na pri posegu je neznatna, zato ni potrebno lokalna anestezija. 
Pacient se lahko takoj vrne k vsakodnevnim opravilom.
Prvi učinek je viden v nekaj dneh po terapiji, traja pa 3-6 
mesecev. Po tem učinek postopno popušča. Če želimo dose-
či trajni učinek, je postopek potrebno ponoviti 2-3 krat letno. 
klinične raziskave so pokazale, da učinek s časom postaja 
dolgotrajnejši in terapije redkejše. Mesta injiciranja so paz-
duhe, dlani ali stopala. terapija deluje od 8 do 12 mesecev.

vakumska terapija
Vakumska terapija ali podkožna terapija je neinvaziven 
proces, s katerim dosežemo zmanjšanje celulita.
Zanjo je značilna masaža s sesalno komoro, v kateri je 
valj, ki lajša premikanje komore. 
Fiziološki učinki, ki jih ta terapija povzroča, so:

povečanje krvne cirkulacije in limfne drenaže;
hioperemija razširja kapilare;
eritem poveča kapilarni pretok;
poveča se izmenjalna površina med krvjo in tkivi;
izboljša se odpravljanje odpadnih snovi in tkivnih katabo-
litov;
kožna plast se loči od mišične.

tehnologija vela smooth je tudi pri tej tehniki uvedla no-
vost, ki jo loči od drugih tehnik vakuumske terapije. vela 
smooth izvaja pulzno sukcijo, ki poteka naprej in nazaj, 
ne povzroča hematomov in kapilarne krhkosti. ta tehni-
ka spodbuja podkožno mobilizacijo in pospešuje krvni ob-
tok, vakuumska masaža, ki se ročno izvaja na področju živ-
čevja, pa lajša izločanje odpadnih snovi, zato so rezultati 
odlični.

ORDINACIJA: DELOVNI ČAS:
Cesta prvih borcev 24a Ponedeljek: od 12 do 18. ure 
8250 Brežice, slovenija torek: od 10 do 16. ure
T: +386 7 49 66 556 sreda: od 12 do 18. ure 
F: +386 7 49 66 557 Četrtek: od 12 do 18. ure 
E: lidija_volovec@yahoo.com	 Petek: od 9. do 15. ure

www.aamv.si
AAMV, d.o.o., p.e. Kirurgija Volovec, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice

•
•
•
•
•

•

CENTER ZA SPLOŠNO IN LASERSKO KIRURGIJO, 
ESTETSKO IN ANTI-AGING MEDICINO

VRSTE POSEGOV

NOVOSTI IN AKCIJE

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

Pred terapijo Po terapiji

Pred terapijo Po terapiji

Pridružujemo se voščilom 
ob občinskem prazniku!

Občankam in občanom,
poslovnim partnerjem in prijateljem 

čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Šetinc Branko s.p. 041 627154
Ulice stare pravde 24 07 499 05 70
8250 BREŽICE

Vabljeni na 

 DAN ODPRTIH VRAT
Turistično informacijskega centra Brežice,

dne 26.10.2007

Mestna hiša, CPB 22, Brežice

od 8.00 do 15.00 ure.

Ob tej priložnosti si boste ogledali likovno razstavo 
umetnice Cvetke Miloš, 

seznanili vas bomo z namenom in delovanjem turistično 
informacijskega centra,

na vašo željo vas tudi popeljemo po mestu in vam 
razkažemo bisere, 

ki jih v hitenju vsakdana ne opazimo ali pa zanje sploh ne 
vemo, da obstajajo. 

Za to bo poskrbel vaš »Mestni vodič«.

Ob tej priložnosti 
naj vam spoštovani občani in občanke 

iskreno čestitamo 
ob prazniku OBČINE BREŽICE.

v sklopu projekta »Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi«, ki ga financirajo 
služba vlade rs za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter posavske občine 

RRA Posavje 
v sodelovanju s partnerji vabi

na predstavitev projekta in delavnice, ki bodo potekale po posameznih posavskih obči-
nah v naslednjih terminih:

Za ponudnike iz občine Krško:
v ponedeljek, 22. oktobra 2007, ob 18.00 uri v sejni sobi A občine Krško, CkŽ 14, kr-
ško.
informacije in prijave: Lea-Marija Colarič-Jakše, tel. št.: 07 49 02 226, e-mail: lea.co-
laric-jakse@pckrsko.si.

Za ponudnike iz občine Bistrica ob Sotli:
v sredo, 24. oktobra 2007, ob 19. uri v Dvorani kulturnega doma (pri gostilna Šem-
peter)
informacije in prijave: ana Bercko;  tel.št: 03 /800 15 13, e-mail: ana.bercko@bistrica-
obsotli.si

Za ponudnike iz občine Brežice:
v ponedeljek, 29. oktobra 2007, ob 17. uri v Mestni hiši Brežice, Cesta prvih borcev 
22, 8250 Brežice;
informacije in prijave: Mojca Lubšina, tel.: 07-499-06-80, gsm: 041 530 427, e-mail: 
mojca.lubsina@zpt-brezice.si

Za ponudnike iz občine Kostanjevica na Krki:
v ponedeljek, 5. novembra 2007, ob 18. uri v osnovni šoli Jožeta Gorjupa; 
informacije in prijave: Marjana krhin, tel. št. 07 498 72 75, e-mail:  krka-ks@volja.net 

Za ponudnike iz Občine Sevnica in Radeče je bila delavnica 10. oktobra. Zamudniki 
se lahko priključijo kateri od navedenih terminov v ostalih občinah. 

VABLJENI REGISTRIRANI PONUDNIKI NA PODROČJU TURIZMA (s.p., gospodarske druž-
be, kmetijska gospodarstva in javne institucije) ter ROKODELCI S PRIGLAŠENIM OSEB-
NIM DOPOLNILNIM DELOM – vsi, ki se želite vključiti v skupno trženje svoje ponud-
be. 

VEČ O PROJEKTU:
RRA Posavje, Morana Polovič, M.sc., svetovalka za razvoj turizma, morana.polovic@rra-
posavje.si, 07 488 10 46, www.rra-posavje.si, in
Zavod Vrbov Log, Bernardka Zorko, direktorica: info@vrbov-log.org, 07 49 13 505, www.
vrbov-log.org 

•

•

BREŽICE – Mešanemu pev-
skemu zboru viva je na ju-
bilejnem koncertu ob 15–
letnici delovanja dejansko 
tudi uspelo lepoto in čar 
zborovskega poustvarjanja 
prenesti iz svojih src v srca 
poslušalcev, ki so napolnili 
viteško dvorano Posavskega 
muzeja, saj je bila ta veli-
ko premajhna. Pevci vive so 
z zborovodkinjo Simono Ro-
žman Strnad spored posve-
tili skladbam, ki so zbor za-
znamovale v zadnji sezoni, 
nekatere so vzeli iz svoje-
ga tekmovalnega sporeda v 
Prevezi v grčiji, zapeli pa so 
tudi takšne, ki so jih pripra-
vili od konca avgusta. Jubi-
lejnemu koncertu pa so po-
sebno noto dodali solisti iz 
zbora in gostje – sopranist-
ka Mihaela Komočar in ba-
sist Janko Volčanšek, ki sta 
bila v preteklosti vivina pev-
ca, ter Alenka Bogolin z 
igranjem na klavir, Rudolf 
Gas na trobento, Stanka 
Turšič Pungerčar na orgle, 
Marko Trajkovski na kontra-
bas in Rosana Horvat s ple-
som, skozi program pa je vo-
dil Klemen Slakonja.

N. Jenko S.

Viva	s	koncertom	
za občinski 
praznik in jubilej
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ideja o ustanovitvi godbe na 
pihala, ki so jo sestavljali za-
posleni v tovarni celuloze in 
papirja, tedaj največji de-
lovni organizaciji v občini kr-
ško, se je porodila vladimir-
ju Šegi leta 1956. godba s 24 
ljubiteljskimi glasbeniki je 
pod vodstvom Maksa Umeka 
izvedla prvi nastop za zapo-
slene v tovarni na prvi mar-
čevski dan leta 1957. Umek 
je godbenike vodil vse do 
leta 1975, ko je dirigentsko 
palico prevzel Drago Gradi-
šek, ki je z vztrajnim in pre-
danim glasbenim delom pri-
speval k dvigu kakovosti, 
čemur so sledila tudi pri-
znanja na tekmovanjih tako 
doma kot v tujini. s preje-
tim zlatim priznanjem s po-
sebno pohvalo na državnem 

Abraham	krških	godbenikov
KRŠKO - V soboto, 6. oktobra, je Pihalni orkester Videm v prostorih tovarne Vi-
pap Videm izvedel veličasten koncert. Ne glede na to, da je šlo za nekoliko ne-
navadno in nevsakdanje prireditveno prizorišče, pa ni bilo naključno izbrano, 
saj v mesecu oktobru mineva 50 let, kar se je v tovarni sestala skupina glasbe-
nih zanesenjakov, poprijela za instrumente in ustanovila Godbo na pihala.

tekmovanju v drugi težavno-
stni skupini leta 1989 so na-
predovali v prvo težavnostno 
skupino in na naslednjem dr-
žavnem tekmovanju v letu 
1990 že osvojili zlato prizna-
nje. Šest let kasneje so prvič 
tekmovali v koncertni skupi-
ni in priigrali zlato priznanje 
s posebno pohvalo, leta 1997 
pa tudi prejeli zlato prizna-
nje na 13. svetovnem prven-
stvu na nizozemskem. Zlato 
plaketo s posebno pohvalo 
so prejeli tudi leta 2000 in 
2006, ko je gradiška pri vo-
denju orkestra nasledil po-
zavnist Dejan Žnideršič. da-
nes tvori orkester preko 80 
članov, ki izvajajo obsežen 
in zahteven repertoar, od na-
rodne do klasične zvrsti glas-
be, ki so jo strnili tudi na tri 

do sedaj izdane zgoščenke, 
četrta pa je v pripravi in jo 
nameravajo izdati še v tem 
letu. na slavnostnem koncer-
tu so izvedli devet skladb, 
med njimi tudi premierno iz-
vedli skladbo z naslovom Pot 
v neznano, delo članice Pi-
halnega orkestra Darje Do-
bršek. vsestransko glasbeno 
kakovost in ustvarjalnost pa 
so potrdile tudi članice orke-
stra, ki so odložile instrumen-
te in zapele pesem i will fol-
low him. sicer pa je kot solist 
nastopil tudi Robert Pirc in 
ob spremljavi pihalnega or-
kestra tenorist Marko Žele-
znik, pevka Nuša Derenda in 
petošolec pišečke šole Sandi 
Denžič ter združeni posavski 
pevski zbori. 

Bojana Mavsar

Nastope ob jubilejnem letu bo Pihalni orkester Videm zaokrožil še z enim koncertom 
v Krškem, in sicer 1. decembra.

raZBor Pod LisCo – v sobo-
to, 13. oktobra, je v domu kra-
janov razbor potekal jubilejni 
koncert skupine Ljudske pev-
ke z razborja, ki so v svojo sre-
do povabile še Ljudske pevce 
z razborja, Ljudske pevce iz 
dolenje vasi pri krškem, Ljud-
ske pevke Šmarjetke iz Šmar-
jete in okolice, skupino Pušelc 
iz Mozirja ter Ljudske pevce iz 
Boštanja. ob 15-letnici delo-
vanja sta Ljudskim pevkam z 
razborja čestitala Jasna Vida-
kovič, ki pred tremi desetletji 
je na radiu slovenija pričela 
z raziskovanjem in zbiranjem 
slovenske ljudske glasbe, in 
Jože Ašič, ustanovitelj srečanj 

15 let delovanja skupine Ljudske pevke 
z Razborja

ljudskih pevcev. Zveza kultur-
nih društev sevnica in sklad za 
kulturne dejavnosti republike 
slovenije pa sta jim podelila 

priznanje za uspešno, 15-letno 
ohranjanje slovenske ljudske 
pesmi. Smilja Radi 
 Foto: Ljubo Motore

V prodajni galeriji Ambienta zastopamo 
vrhunske slovenske blagovne znamke:

Stilles Sevnica, Steklarna Rogaška d.d., Eti Svit 
Kamnik, Svečarna Stele, Steklarna  Luminos, 

Uko Kropa in druge. 

Poslovna in osebna darila za vsako priložnost.
Promocijska darila za podjetja. 

M
aša D

ostal s.p., C
K

Ž 44, K
rško

NOVO: 
IZDELKI V STEKLU 3D IN 2D GRAVURE.

NOVO: 
IZDELKI V STEKLU 3D IN 2D GRAVURE.

Skupni nastop Ljudskih pevk in Ljudskih pevcev z 
Razborja

Po prvi samostojni pesniški 
zbirki z naslovom „rekviem“, 
ki je ob uredniškem delu Sil-
va Mavsarja izšla v letu 1989 
pri krški Založbi opus in v sa-
mozaložbi izdani zbirki z na-
slovom „na srčnih privezih“ 
leta 2001, je to že tretja sa-
mostojna pesniška zbirka te 
domače literarne ustvarjalke 
iz velikega Podloga. v njej, 
kakor pravi Stanka Hrastelj, 
urednica pri Založbi goga, 
rostoharjeva črpa ustvarjal-
no silo iz subtilne krhosti člo-
vekove duše, ki išče, nenaza-
dnje pa tudi najde ljubezen. 

Anina ljubezen, ki se je 
želela spoznati
KRŠKO - V krški Dvorani v parku je v četrtek pod večer, 11. oktobra, v orga-
nizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško, potekala predstavitev pesniške zbirke 
Ane Rostohar z naslovom Ljubezen, ki se je želela spoznati. 

rostoharjeva, rojena pred še-
stimi desetletji na goleku pri 
krškem, je na filozofski fakul-
teti doštudirala angleščino in 
slovenščino, s prevajanjem 
pa se kot samostojna preva-
jalka ukvarja tudi danes. Z li-
terarnim ustvarjanjem je za-
čela že v zgodnjih letih in 
objavljala pesmi v raznih pu-
blikacijah, med drugim so 
strnjene tudi v izboru novej-
ših literarnih del avtorjev Po-
savja z naslovom Fanfare in v 
antologiji sodobne slovenske 
poezije v italijanskem prevo-
du.  B. M.Ana Rostohar

kakor je uvodoma poudaril 
predsednik Zkd krško Samo 
Hatnik, je kulturno ustvar-
janje delo, v katerega člani 
društev vlagajo veliko svoje-
ga časa, potrpljenja, nena-

zadnje pa tudi pomoči svoj-
cev in znancev. »to delo ni 
poplačano z denarjem, tem-
več z osebno srečo in zado-
voljstvom, z védenjem, da 
člani društev delamo nekaj, 
kar imamo radi in kar osreču-
je tudi druge,« je dejal Haj-
tnik, pri tem pa naslovil apel 
na krške občinske svetnike, 
da pri oblikovanju in spre-

Kulturniki	za	kulturnike
KRŠKO - V letošnjem letu Zveza kulturnih društev Krško obeležuje 50 let delo-
vanja. Ta jubilej so društva, člani, občani in predstavniki institucij, ki so pove-
zana s kulturno dejavnostjo, obeležili s slavnostno akademijo v mesecu juniju, 
v petek, 12. oktobra, pa so si kulturna društva pripravila v avli krškega Kultur-
nega doma prireditev, ki bi jo lahko poimenovali »Kulturniki za kulturnike«.

jemanju proračuna za leto 
2008 namenijo več sredstev 
za kulturna društva. teh je 
v občini krško 44, nekatera 

med najaktivnejšimi pa so 
se predstavila tudi na pet-
kovi prireditvi. nastopili so 
pevska zasedba Posavski ok-
tet, plesna skupina L'orange 
kd stane kerin iz Podbočja, 
Ljudski pevci ajda, ki delu-
jejo pri kulturnem društvu 
Žarek iz dolenje vasi, lite-
rarna sekcija kd grič iz kr-
škega, MePZ kd anton aškerc 
iz koprivnice, dramska sek-
cija kd svoboda Brestanica, 
Ženski pevski zbor Prepelice 
iz dolenje vasi ter Folklorna 

skupina svoboda senovo, ki s 
plesi, pesmijo in izdelki do-
mače obrti ohranja sloven-
sko izročilo že 25 let. ob na-

stopajočih so se s svojim z 
delovanjem in ustvarjanjem 
z umetniškimi izdelki pred-
stavila tudi druga kulturna 
društva, in sicer z razstavo 
fotografij člana društva lju-
biteljev fotografije krško 
Blaž Mirt in Teodor Orša-
nić, z razstavo slik in ročnih 
izdelkov pa likovniki Likov-
nega društva oko ter člani 
dolenjevaškega kulturnega 
društva Libna.

Bojana Mavsar

sevniCa – v organizaci-
ji JZ kŠtM sevnica je pote-
kal v nedeljo, 14. oktobra, v 
Športni dvorani sevnica do-
brodelni koncert s prepro-
stim, a dovolj zgovornim na-
slovom Pomagajmo eriki. in 
kdo je Erika? to je 13-letna 
deklica z Malkovca pri trži-
šču s cerebralno paralizo - s 
trajno motnjo motorike, ki 
je posledica okvare nezre-
lih možganov, zaradi česar 

So umetniki, ki lahko spremenijo rumen 
madež v svetlo sonce

je centralni nadzor mišične 
funkcije spremenjen na raz-
lične načine za vse življe-
nje. erika, ki boleha za to 
vrsto bolezni že od rojstva, 
potrebuje posebno poste-
ljo in sedež - in v ta namen 
je bil organiziran dobrodel-
ni koncert, ki so se ga udele-
žili številni slovenski glasbe-
niki. Med nastopajočimi jih 
je bilo nekaj tudi iz Posav-
ja – zapeli sta Rebeka Dre-

melj in Nuša Derenda, izvr-
sten nastop je imela vokalna 
skupina Coronke, predstavili 
pa so se tudi domačini, sev-
niška skupina Makadam. Ce-
loten izkupiček koncerta bo 
šel za nakup dveh nujno po-
trebnih pripomočkov, ki bo-
sta eriki vsaj malo polepša-
la njena otroška in kasnejša 
leta.

Smilja Radi

Samo Hajtnik

Kulturniki med spremljanjem nastopa svojih kolegov

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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v organizaciji Združenja slovenskih poklicnih gasilcev je v 
Ljubljani potekalo 7. tekmovanje profesionalnih gasilcev 
slovenije v gasilski disciplini dvojic (Fire Combat). Pge kr-
ško je z izrednimi dosežki potrdila zelo visok nivo strokovne 
in kondicijske pripravljenosti tudi na meddržavni ravni.

s popolno opremo, kot je alpinistična vrvna oprema in di-
halni aparat z masko, so se spopadali z višino, predorom, 
prenašanjem ranjenca in gašenjem. na tekmovanje je bilo 
prijavljenih 28 ekip (dvojic) iz cele slovenije ter 3 ekipe iz 
sosednje Hrvaške. Pge krško se je tekmovanja udeležila v 
vseh starostnih razredih in bila med vsemi enotami najuspe-
šnejša. Damjan Kodrič in Anton Starc (do 30 let) sta bila 
med vsemi tekmovalci najhitrejša, prav tako pa sta 1. me-
sto in sicer v kategoriji 41-50 let dosegla Albert Unetič in 
Drago Novak, ostale uvrstitve pa so bile še po eno tretje, 
peto in sedmo mesto. 

Svetniki občinskega sveta Občine Krško bodo danes po-
poldan zasedali na 14. seji in med drugim odločali o 41 
mio evrov težkem proračunu občine Krško za leto 2008. 

osnovni cilj občine krško je, da bi proračun za prihodnje 
leto sprejela še letos, zato je obravnava osnutka na dnev-
nem redu že danes. Proračun za leto 2008 je izredno razvojno 
naravnan, saj je več kot 50 % vseh sredstev namenjenih no-
vim investicijam. krška občina je bila tudi med najuspešnej-
šimi pri pridobivanju evropskega denarja, saj ta zajema zna-
ten delež proračunskih prihodkov. svetniki bodo na tokratni 
seji obravnavali tudi predlog sporazuma o razdelitvi premo-
ženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med krško in 
kostanjeviško občino, obravnavali bodo plan razvoja in vzdr-
ževanja občinskih cest za obdobje štirih let in izvolili pred-
stavnike v volilno telo 20. volilne enote za volitve člana dr-
žavnega sveta ter kandidata občine krško za člana državnega 
sveta, predstavnika lokalnih interesov 20. volilne enote. 

Pomanjkanje parkirnih mest pred upravno stavbo Občine Kr-
ško je botrovalo odločitvi po ureditvi prostora za 50 novih par-
kirišč. Dela so trenutno v polnem teku.
občina krško je začela z izgradnjo 50 novih parkirnih mest za 
osebna vozila na delu dosedanjega makadamskega vozišča, kjer  

se slednje širi 
proti pobočju 
bližnjega hri-
ba. dodatna 
parkirišča bo 
občina krško 
pridobila tudi 
na nasprotni 
strani igrišča 
Šajspoh. na 
osnovi idejne 
rešitve pod-

jetja savaprojekt dela izvaja podjetje kostak, ki bo z izvedbo za-
ključil konec tega meseca. vrednost investicije znaša 70.000,00 
evrov. kot poudarja vodja oddelka gospodarske infrastrukture na 
občini krško Rafael Jurečič, bo s to naložbo zagotovoljena večja 
dostopnost do storitev na občini krško in Upravni enoti ter ver-
jame, da bodo razširitev z zadovoljstvom sprejeli tudi občani in 
drugi uporabniki. v prihodnjih načrtih občine krško, predvido-
ma leta 2010, je tudi izgradnja garažne hiše. Lokacija samostoj-
nega objekta bo odvisna od prihodnjih prostorskih in urbanistič-
nih rešitev. 

v tem času že potekajo prve priprave in usklajevanja za or-
ganizacijo zimske službe. slovenska cestna podjetja so na 
tej osnovi pripravila strokovno srečanje naročnikov in izva-
jalcev zimskega vzdrževanja, kjer so bile na Bledu predsta-
vljene novosti in podrobnosti na področju zimske službe na 
občinskih cestah. racionalizacijo zimske službe je udele-
žencem strokovnega srečanja predstavila sodelavka krške 
občinske uprave Romana Pečnik. 

v prispevku Pečnikove so bile predstavljene podrobnosti, 
kako z omejenimi finančnimi sredstvi doseči čimbolj opti-
malno izvedbo zimske službe. Med predlogi je navedla kako 
optimizirati dežurstvo, posipe in pluženje občinskih cest. 
omenjena racionalizacija naj bi prinesla 15 % prihranek 
proračunskega denarja. Za prihodnost je Pečnikova predla-
gala postavitev vremenskih postaj, ki bi omogočile lažjo in 
bolj racionalno izvedbo predvsem preventivnih posipov v 
času zimskih razmer. Članek je v celoti objavljen v Zborni-
ku referatov slovenskih cestnih podjetij. v njem so zajeti 
tudi prispevki ostalih udeležencev. 

Člani evropskega združenja 
so na letni skupščini zasta-
vili tudi program dela za na-
slednje leto. Združenje gMF 
pričakuje vključitev v evrop-
ski nuklearni forum skupaj 
z direktoratom za energijo 
dg tren, ki deluje v okviru 
evropske komisije. Udeležba 
v tem in podobnih forumih 
bo konkretizirala vprašanja 
o vlogi lokalnih skupnosti v 
prihodnjih razpravah o rabi 

nuklearne energije. Med ak-
tivnostmi prihodnjega leta 
je tudi delovno srečanje, ki 
bo v začetku marca potekalo 
v krškem.Predvidoma se ga 
bodo udeležili predstavniki 
evropske komisije in evrop-
skega parlamenta; predsta-
vljene pa bodo dobre prakse 
nemčije, Švedske, romuni-
je in Madžarske. Prav tako 
bodo prisotni vsi odgovorni 
s področja jedrske energi-
je v sloveniji. Župan Franc 
Bogovič takšne izmenjave 
ocenjuje kot zelo koristne 
za presek trenutnega stanja 
in možnost za jasno usmeri-
tev pogleda in dejanj v pri-
hodnost. 

v Bruslju se je župan seznanil 
tudi s strategijo evropskega 
parlamenta na področju je-

Zmagoslavje krških gasilcev 

Na današnji seji OS tudi o 
proračunu 2008

Več parkirnih mest pri Občini 
Krško

Prihodnost	oskrbe	
z električno energijo
Župan občine Krško Franc Bogovič se je v začetku oktobra vrnil z dvodnevnega delovnega obiska v Bru-
slju, kjer se je udeležil letne skupščine Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (Group of eu-
ropean municipalities with nuclear facilities).  Po preteku tretjega mandata na mestu podpredsednika 
Združenja so ga ponovno potrdili za nadaljnji dve leti. 

drske energije, o klimatskih 
spremembah pa je sprego-
vorila članica odbora za kli-
matske spremembe znotraj 
evropskega parlamenta, dr. 
Romana Jordan Cizelj. Jor-
dan Cizljeva, ki je bila ne-
davno izbrana za naj evropo-
slanko na področju energije, 
je poudarila, da nas nezavi-
dljiva energetska situacija in 
okoljski problemi navajajo k 
temu, da ocenimo posame-

zne vire energije ter razmi-
slimo, kako zagotoviti varno 
in zadostno dobavo energije 
po konkurenčnih cenah. 

dr. romana Jordan Cizelj 
je predstavila tudi, kako na 
okolje vpliva uporaba raz-
ličnih energetskih virov. ob 
tem je poudarila, da jedr-
ska energija ne sme biti več 
tabu v evropskem političnem 
prostoru, saj že danes v pri-
merjavi z ostalimi ne povzro-
ča izpustov toplogrednih pli-
nov, hkrati pa omogoča uvoz 
urana iz različnih politično 
stabilnih držav ter ima prav 
zato stabilno in konkurenč-
no ceno. s pričakovanim ra-
zvojem v prihodnosti na tem 
področju je mogoče predvi-
deti, da se bo učinkovitost 
jedrske energije še izboljša-

la, zmanjšala količina radio-
aktivnih odpadkov in pove-
čala varnost. 

Tabela 2: Letni izpust to-
plogrednih plinov v prime-
ru opustitve proizvodnje 
jedrske energije v evrop-
skih jedrskih elektrarnah

Nadomestitev 
jedrske energije z:

v mio 
ton CO� 

Premog 968

nafta 726

Plin 484

solarna energija 100

Biomasa 30

veter 15

Predstavila je hipotetič-
ni scenarij, ki izključuje je-
drsko energijo, ki v oskrbi 
poleg obnovljivih virov, hi-
droenergije, plina, olja in 
premoga predstavlja 30 % 
delež in za primerjavo de-
jala, da bi se emisija toplo-
grednih plinov povečala za 
728 mio ton Co2, kar lahko 

za lažjo predstavo primerja-
mo s količino izpustov, ki jih 
naredi 221 milijonov evrop-

skih avtov. s tem je nazorno 
prikazala negativen vpliv, ki 
bi ga na okolje imela zmanj-
šana poraba jedrske energi-
je oz. njeno nadomeščanje z 
alternativnimi viri. 

v tem trenutku je eno ključ-
nih vprašanj, kako zagotovi-
ti zadostno dobavo energije 
glede na to, da potrebe po 
njej vedno bolj naraščajo – v 
odgovorih je potrebno realno 
oceniti posamezne primar-
ne vire energije, med kate-
rimi za nafto veljajo omeje-
ne količine, nestabilen trg in 
nihanje cen, za hidroener-
gijo njena izkoriščenost, za 
plin odvisnost od rusije, al-
ternativni viri pa so na raz-
polago v omejenih količinah. 
kot kaže, nuklearna energija 
predstavlja pomemben člen 
v energetski oskrbi in omo-
goča realne možnosti pove-
čanja proizvodnje le-te.

Udeleženci so se srečali tudi 
na skupnih delavnicah, na 
katerih so obravnavali druž-
beno sprejemljivost nukle-
arnih objektov, ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki, po-
ložaj občin v ponovnem ra-
zvojnem ciklusu na podro-
čju jedrske energije in vlogo 

evropske komisije in parla-
menta v nastalih razmerah.  

Zimsko vzdrževanje cest

Spoštovane občanke in občani, svetnice in 
svetniki občine Brežice in občine Kostanjevica 
na Krki!

V tem času, ko svoj praznik praznujete kar v 
dveh naših sosednjih občinah, vam iskreno 
čestitamo, želimo prijetno praznovanje ter 
veliko pravih in modrih odločitev za razvoj in 
kakovostno življenje občanov. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v 
minulem času in se veselimo partnerskega 
odnosa, dialoga in preudarnih ravnanj v 
prihodnjem.

Franc Bogovič,
         župan občine 

Krško s sodelavci

veter	 1%
drugo/olje,	les	odpadki	 8%
tekoče gorivo 18%
premog/lignit	 31%
jedrska	energija	 32%
hidroelektrarne	 10%

Rast	porabe

Zastaranje

Tabela 1: Bodoča oskrba z električno energijo v Evropi

Zaradi zastaranja oz. izteka življenjske dobe danes de-
lujočih kapacitet bo do leta 2030 zaprta skoraj tretji-
na zmogljivosti s proizvodnjo 1000 teravatnih ur (pred-
vsem na premog).
Poraba elektrike naj bi do leta 2030 narasla za dodatnih 
1400 teravatnih ur. Skupno bo torej potrebno zgraditi 
nove zmogljivosti s proizvodnjo električne energije od 
2000 do 2400 teravatnih ur, kar je na primer enako pet-
najstim kapacitetam države Švedske. (Vir: GMF)

Tabela 3: Struktura proizvodnje električne energije v 
Evropi po energentih

Vir: dr. Romana Jordan Cizelj, Eurostat
*Razdelitev obnovljivih virov: 

hidro 10,8%
geotermalna in solarna energija 0,2%
vetrna energija 1,8%,
biomasa 2,1%

•
•
•
•

(Vir: dr. Romana Jordan 
Cizelj)

 

 

Obnovljivi viri

Nafta

Ostalo

Plin

Premog

Jedrska e.

14,9%

30,8%

29,8%

19,7%

4,4%

0,3% Ostalo

*
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namen sestanka je bil, da se 
pred dokončanjem projek-
tne dokumentacije preveri-
jo in dopolnijo določene se-
stavine projekta. Projektant 
je pripombe naročnika in geo-
mehanika v zvezi oblikovanja 
in detajlov opornih zidov, od-
vajanja meteornih drenažnih 
voda in umeščanja individu-
alnih komunalnih priključkov 
upošteval ter spremembe in 
dopolnitve vnesel v projektno 
dokumentacijo. Z začetkom 
meseca oktobra so se pričela 
izvajati prva dela na področju 
komunalnega in prometnega 
urejanja območja drožanjske 
ceste predvidenega za gra-
dnjo individualnih stanovanj-
skih hiš. Podjetje gradnje 
d.o.o. iz Boštanja je po gro-

Urejanje infrastrukture 
na območju Drožanjske ceste
Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za projekt ureditve komunalne infrastrukture v območju nove sta-
novanjske pozidave na Drožanjski cesti v Sevnici je Oddelek za okolje in prostor v mesecu septembru 
sklical dva usklajevalna sestanka z izdelovalcem projektne dokumentacije, projektantskim podjetjem 
Region d.o.o. iz Brežic. Na sestanek je bil povabljen tudi strokovnjak s področja geomehanike tal, ki je 
že predhodno izdelal dve geomehanski poročili o temeljni stabilnosti tal na tem območju. 

bem čiščenju zemljišča ter po 
nujni odstranitvi nekaj ore-
hovih dreves pričelo s pripra-
vo terena ter grobimi izkopi v 

trasi vozišča predvidene ceste 
na skrajnem severozahodnem 
delu območja. Poglobitev do-
vozne trase na tem delu je 

bila potrebna zaradi gradnje 
armiranobetonskega oporne-
ga zidu, ki bo namenjen za-
varovanju naravnih brežin 
ter istočasno tudi komunalne 
in cestne infrastrukture. gra-
dnja opornih zidov je predvi-
dena na vseh odsekih cest v 
novem stanovanjskem obmo-
čju, saj bo s tem prepreče-
no erodiranje zemlje. vgraje-
ne bodo tudi drenažne cevi, ki 
bodo ločeno odvajale meteor-
ne vode v javno meteorno ka-
nalizacijo. ta bo grajena loče-
no od fekalnega sistema javne 
kanalizacije. oporni zidovi se 
bodo gradili ločeno po posa-
meznih odsekih, skladno z na-
vodili geomehanika, ki nadzira 
izvajanje in potek del ter kon-
trolo zemljine.

Gradnja armirano betonskega opornega zidu (foto: D. 
Markošek)

skupna čistilna naprava za dolnje Brezovo in tovarno inplet ter 
pripadajoča kanalizacija je del državnega programa za izgra-
dnjo malih čistilnih naprav. ta se bo zaradi zagotavljanja ka-
kovosti vode v akumulacijskem bazenu He Blanca ter lokacije 
v neposredni bližini jezu elektrarne in dviga nivoja vode priče-
la graditi predvidoma še letos, sočasno z gradnjo jezu. Potek 
javne kanalizacije v dolnjem Brezovem je bil skupaj s kraja-
ni obravnavan na dveh javnih razpravah. sprejeta je bila trasa 
po zgornji strani ceste, po kateri bo poleg kanalizacije potekal 
tudi pločnik, za katerega se krajevna skupnost Blanca prizade-
va že dolgo časa. občina sevnica je za pločnik že naročila izde-
lavo projekta po omenjeni trasi, vendar je notarsko overjena 
pogodba o stvarni služnosti za potek trase kanalizacije in ploč-
nika podpisalo le 20 od 28 lastnikov zemljišč. občina je tistim, 
ki se podpisa pogodb niso udeležili, poslala pogodbe v podpis 
na domači naslov. s podpisom manjkajočih pogodb bo omogo-
čeno nadaljevanje obeh projektov v dobro tamkaj živečih kra-
janov in uporabnikov ceste skozi naselje.

Ministrstvo za šolstvo in šport 
je na svoji spletni strani obja-
vilo prioritetni vrstni red pro-
jektov, ki so jih občine pri-
javile na razpis za prijavo 
investicij na področju pred-
šolske vzgoje in osnovnega 
šolstva za vključitev v prora-
čunsko leto 2008. skupno so 
občine prijavile 46 projek-
tov za program sofinancira-
nja vrtcev in 100 projektov 
za program osnovnih šol. ob-
čina sevnica je na razpis pri-
javila izgradnjo oŠ tržišče, ki 
je bila uvrščena na 79. mesto 

Gradnja čistilne naprave na 
Dolnjem Brezovem

Aktivnosti za izgradnjo 
OŠ Tržišče

v prostorih Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti se je sestala projektna skupina za ureditev pri-
stana in čolnišča na orehovem. glede na to, da je občinski 
svet občine sevnica je na septembrski 8. redni seji  spre-
jel odlok o določitvi plovbnega režima na reki savi na ob-
močju akumulacijskega jezera He Boštanj (Uradni list rs, 

št. 88/2007), je potrebno na območju pristana na oreho-
vem čimprej vzpostaviti pogoje za oživitev območja. Pro-
jektna skupina se je seznanila z nekoliko dopolnjenim idej-
nim projektom ureditve športno-rekreacijskega območja na 
orehovem. na navedeni idejni projekt bo zavod kŠtM začel 
pridobivati pogoje pri ustreznih soglasodajalcih, kar bo po-
tem podlaga za izdelavo konkretnejšega projekta. v postop-
ku na Ministrstvu za okolje in prostor je tudi predlog pogod-
be, s katero bi se na območju pristana na orehovem, kjer 
so zemljišča v celoti v lasti republike slovenije, ustanovila 
pravica občine sevnica do ureditve območja. v prvi fazi se 
predvideva predvsem ureditev sprehajalne poti z zasaditvi-
jo dreves, postavitvijo klopi, košev, ipd. 

Ureditev pristana in čolnišča 
na	Orehovem

Območje bodočega pristana in čolnišča na Orehovem 
(foto: V. Zupančič)

občina sevnica je leta 2004 na Zunanji oddelek državnega 
pravobranilstva v novem mestu, vložila zahtevke za vračilo 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za območje ob-
čine, ki so bili kasneje dodeljeni v reševanje na državno pra-
vobranilstvo v Ljubljano. glede na množično povpraševanje 
občanov glede vračil je občina sevnica s strani pristojne pra-
vobranilke dobila informacijo, da je državno pravobranilstvo 
prejelo 35.582 zahtevkov za vračilo vlaganj na podlagi Zako-
na o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki 
pa jih v predpisanih rokih ni mogoče rešiti. državno pravo-
branilstvo bo o vsaki zadevi predlagatelja obvestilo o stališču 
do njegovega zahtevka in mu ponudilo poravnavo ali pa ga 
obvestilo, da njegov zahtevek ni utemeljen. v primeru zavr-
nitve zahtevka bo lahko vlagatelj v dveh mesecih po zavrni-
tvi vložil predlog za rešitev zahtevka na sodišče oziroma bo 
lahko v primeru, če se s poravnavo ne bo strinjal, v dveh me-
secih po poteku roka določenega za sklenitev poravnave za-
čel postopek pred pristojnim sodiščem.

Vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje

osnovna šola sava kladnika sevnica je v lanskem letu dala 
pobudo za ureditev naravoslovne učilnice, ki bo osnovnošol-
cem omogočala spoznavanje rastlinskega in živalskega sveta, 
ki nas obdaja, in učenje v naravi. ob podpori in sodelovanju 
občine sevnica je šola v šolskem parku v okviru  naravoslov-

ne učilnice uredila skalnjak, mlako, prežo, krmilnice, posa-
jene so grmovnice in drevesa, urejene poti in drugi učni ele-
menti. naravoslovna učilnica, za ureditev katere je občina 
sevnica namenila 20.000 eUr, je bila odprta in predstavlje-
na 2. oktobra 2007 v okviru praznovanja 225-letnice šolstva v 
sevnici, katerega so pripravili učitelji in učenci ter ob priso-

tnosti številnih staršev in drugih gostov  proslavili častitljivo 
obletnico. 100-letnico šolske stavbe pa so slavnostno obele-
žili tudi v podružnični šoli Loka pri Zidanem Mostu. v Loki je 
v fazi izgradnje prizidek k šoli, kjer bo svoje prostore dobi-
la enota vrtca, zamenjana so okna na stavbi, izdelana pa bo 
tudi nova fasada. obnovitvena dela bodo zaključena še pred 
koncem letošnjega leta.

Naravoslovna učilnica v parku 
OŠ	Sava	Kladnika	Sevnica

Naravoslovna učilnica v parku pri OŠ Sava Kladnika 
Sevnica (foto: V. Zupančič)

Slovesna prireditev ob 100 letnici šolske stavbe v Loki 
pri Zidanem Mostu (foto: V. Zupančič)

na igrišče ob vrtcu Ciciban sevnica, pri enoti kekec, so bila 
postavljena nova igrala za najmlajše. Uslužbenci vrtca so 
skupaj z otroki pripravili otvoritev igrišča, ki bo izboljša-
lo pogoje dela v tej ustanovi. Za novo pridobitev, ki jo je 
financirala tudi občina sevnica, jim je čestital tudi župan 
Kristijan Janc.

Nova	igrala	pri	vrtcu	Kekec

krajevna skupnost tržišče je letos uspešno zaključila obnovo ne-
katerih cestnih odsekov, ki bodo pripomogli k dvigu kvalitete ži-
vljenja v teh krajih. na priložnostni slovesnosti v Zgornjih vo-

dalah so jih simbolično otvorili in predali namenu. Prireditev so 
zaključili z družabnim srečanjem. 
tudi na osredku, zaselku kraja Poklek v krajevni skupnosti Blanca, 
so otvorili 1200 m obnovljenega cestnega odseka, kjer so sredstva 
združili krajani, krajevna skupnost Blanca in občina sevnica. kra-
janom in predsedniku krajevne skupnosti Slavku Peklarju je ob 
novi pridobitvi čestital tudi podžupan Srečko Ocvirk.

Otvoritev	cestnih	odsekov

Otvoritev ceste na Osredek v KS Blanca (foto: V. Zupančič)

med osnovnimi šolami. ker bo 
ministrstvo sprejelo v sofinan-
ciranje le prvih prioritetnih 
20 projektov, jasnega termin-
skega plana pričetka gradbe-
nih del v tržišču še ni mogoče 
določiti. ne glede na rezulta-
te razpisa pa se aktivnosti za 
pridobitev vseh potrebnih po-
gojev za dolgoročno rešitev 
šolske problematike v tržišču 
nadaljujejo. na to temo je 
potekal razgovor pri županu 
Kristijanu Jancu ob prisotno-
sti predstavnikov ks tržišče 
in oŠ tržišče. Poleg izgradnje 

samega objekta šole je na-
mreč potrebno urediti med 
drugim tako avtobusno po-
stajališče za šolske avtobuse, 
zunanje igrišče, parkirišča in 
novo dostopno pot do bodo-
če nove zgradbe šole. del teh 
del se bo realiziral že nasle-

dnje leto, sredstva zanje pa 
se bodo zagotovila med dru-
gim tudi iz samoprispevka. 
Želja krajanov pa je, da se v 
letu 2009, ko bo šola v tržišču 
praznovala 140-letnico delo-
vanja, prične tudi izgradnja 
nove šole.

Spoštovane občanke in občani občine Brežice in občine 
Kostanjevica na Krki!

V obdobju, ko obe občini pričenjata z obeležitvijo svojih 
praznikov, vam želimo,  da bi bili vaši praznični dnevi polni 
zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Čestitamo vam za dosežke v preteklem letu in se veselimo 
našega nadaljnjega sodelovanja v dobro vseh nas, ki živimo v 
Posavju.

Kristijan Janc,                                                                                                                    
župan Občine Sevnica                                                                                                                       

s sodelavci



Posavski obzornik - leto Xi, številka 21, četrtek, 18. 10. 200718 POSAVSKA PANORAMA

PodBoČJe – na oŠ Podbočje so pestre aktivnosti v okviru te-
dna otroka zaključili z dnevom odprtih vrat v ponedeljek, 7. 
oktobra. Pripravili so razstave izdelkov, ki so jih ustvarili v 
omenjenem tednu, ter športne igre, na katerih so sodelovali 

tako učenci kot njihovi starši. ob tem jih je obiskal tudi sve-
tovni podprvak v metu kladiva Primož Kozmus in najprej 
podelil kopico avtogramov, nato pa še medalje in priznanja 
najuspešnejšim na športnih igrah. Z dnevom odprtih vrat so 
v podboški šoli odprli tudi novo atletsko stezo okoli šolske-
ga igrišča, za katero sta sredstva prispevala občina krško in 
Ministrstvo za šolstvo in šport.  P.P.

Kozmus	na	podboški	šoli

Primož Kozmus med podeljevanjem avtogramov 
podboškim šolarjem

ŠentJanŽ - v petek, 5. oktobra, smo članice društva prija-
teljev mladine Šentjanž pripravile ustvarjalne delavnice iz 
ličkanja za otroke. na delavnici so otroci - učenci osnovne 
šole Milana Majcna - ustvarjali različne pajacke ter zanimive 
cvetove sončnic. Pri tem smo si pomagali z zanimivimi ide-

jami Martine Hočevar. najbolj vztrajni so z Martino Repše 
spletli predpražnik iz ličkanja, tako kot so to delale nekoč 
naše babice. na tako pester petkov popoldan pa seveda ni-
smo pozabile niti na pečen kostanj, ki ga letošnja jesen po-
nuja ponovno v izobilju. 

Helena Hribar

Delavnice iz ličkanja v 
Šentjanžu

Otroci med ustvarjanjem z ličkanjem

koPrivniCa – 1. oktobra se je začel teden otroka, zato smo 
imeli od ponedeljka do petka popestrene dneve. v petek, 
5. oktobra, smo uživali ob tednu otroka na oŠ koprivni-
ca. Za šolarje in vrtičkarje so pripravili učitelji in mentorji 
naslednje delavnice: športno, plesno, barvanje stolov, je-

senske aranžmaje, hama perlice, rože iz krep papirja, iz-
rezovanje buč, barvanje steklenic in še dodatno napihljiv 
grad. največ učencev se je udeležilo skakanja na napihlji-
vem gradu. tam so dobili tudi darila in sicer napihljive žo-
gice. sladkali smo se s pečenim kostanjem in krompirjem iz 
folije, okusnim pecivom naših članic dPM koprivnica ter da-
rovanimi jabolki. Prijetno druženje otrok in staršev smo za-
ključili z nastopom veselih harmonikašev, med katerimi je 
kar petina učencev naše šole. Mislim, da se je ta dan vsem 
vtisnil v spomin. 

Tjaša Bračun, 7.r., OŠ Koprivnica

Teden	otroka	na	OŠ	Koprivnica

Delavnica izrezovanja buč

najprej je potrebno pojasni-
ti, da za »popravki«, kjer je 
sicer podpisano »Uredništvo 
radia Pro 1 d. o. o.«, stoji-
jo isti ljudje, ki so z zrežira-
nim napadom na radio energy 
sploh začeli medijsko vojno 
proti samemu radiu energy 
ter njegovim ustanoviteljem 
srečkom Puntarjem in sinom 
tadejem. gre v prvi vrsti za 
andreja voduška, program-
skega direktorja radia Pro 1 
d. o. o. in Leopolda oblaka, 
samooklicanega medijskega 
mogotca, predsednika upra-
ve infoneta, pod okrilje kate-
rega spada tudi prej omenjeni 
radio. neresnice in zavajajoči 
podatki iz objavljenih poprav-
kov tako samo še bolj pritrju-
jejo trditvam, da gre za zreži-
ran napad in medijsko vojno 
proti radiu energy, ki je več 
kot očitno trn v peti radiu Pro 
1 d. o. o. Za diskreditacijo ra-
dia energy ter srečka in tade-
ja Puntarja pa žal ne izbirajo 
več sredstev. napačne ter na-
merno zavajajoče trditve, ki 
terjajo pojasnila, so:

Napačna trditev št. 1

stalno ponavljanje laži, da gre 
pri rezervnem oddajniku ra-
dia energy za nekakšen pirat-
ski oddajnik, presega že meje 
dobrega okusa in je popolno-
ma skregano z dejstvi in zdra-
vo pametjo. Povsem nesporno 
je, da ima zanj radio energy 
vsa potrebna dovoljenja, kar 
je možno preveriti kadarko-
li. navedeni rezervni oddajnik 
ni nikoli oddajal na frekven-
ci 104,98 MHz ali bil na na-
vedeno frekvenco nastavljen, 
kot to namerno zavajajoče tr-
dijo pisci »popravka«. da je 
temu res tako, nenazadnje iz-
haja tudi iz zapisnika krimi-
nalistične preiskave, kjer je 
nesporno ugotovljeno, da re-
zervni oddajnik na navedeno 
frekvenco ni bil nastavljen, 
pač pa so ga na navedeno fre-
kvenco v okviru preiskave na-
stavili šele preiskovalci.

Napačna trditev št. 2

na območju, kjer se naha-
ja stolp radia energy, ne ob-
stajata samo dve anteni, pač 
pa je na navedenem območju 
vsaj ducat anten, v kar se lah-
ko prepriča sleherni posame-
znik in kar je razvidno tudi iz 
same slike, ki so jo v domnev-
ni dokaz svojih trditev prilo-
žili avtorji »popravka«. radio 
energy ima za potrebe svoje-
ga oddajanja dovoljenje le za 
eno aktivno anteno, ki jo tudi 
uporablja, saj za oddajanje 
svojega signala ne potrebuje 
več hkrati delujočih anten.

Napačna trditev št. 3

da bi lahko motil oziroma iz-
ničil signal nekega radia, je 
potreben močnejši signal iz 
drugega oddajnika, kot to iz-
jemoma pravilno ugotavljajo 

tudi sami avtorji »popravka«. 
nesporno dejstvo pri tem je, 
da ima radio energy 5 x manj-
šo moč od radia Pro 1 d. o. o., 
ki oddaja z močjo 1 kw ter da 
je naš rezervni oddajnik 500 
w  in da že zaradi tega dej-
stva s strani radia energy do 
tovrstnih motenj ni moglo pri-
hajati, ker tudi pri polni obre-
menitvi 500 w oddajnika, iz-
hodna sevalna moč na anteni 
ne more presegati 1 kw.

Napačna trditev št. 4

glede na to, da avtorji »po-
pravka« najprej sami ugota-
vljajo, da oddajnik, ki je iz-
ključen, ne more povzročati 
motenj, so tako povsem na-
pačne in nerazumljive ter 
same s seboj v nasprotju nji-
hove nadaljnje trditve, da naj 
bi motnje povzročal rezervni 
oddajnik radia energy, za ka-
terega je bilo v okviru krimi-
nalistične preiskave na samem 
mestu ugotovljeno, da ni bil 
priključen na omrežje ter da 
ni deloval oziroma oddajal. 

Napačna trditev št. 5

da je šlo oziroma da gre pri 
vsej stvari za zrežiran napad 
na radio energy, ki ni zgolj slu-
čajen in ki so ga avtorji »po-
pravka« razširili še na srečka 
in tadeja Puntarja, dokazuje 
medijska vojna, ki jo že nekaj 
časa vodijo proti radiu ener-
gy ter srečku in tadeju Pun-
tarju, začenši s člankom v slo-
venskih novicah dne 31. 7. 
2007. navedeni članek je bil 
tako npr. opremljen s fotogra-
fijami iz same kriminalistične 
preiskave, na mestu katere se 
je »slučajno« znašel človek, 
ki je za namen medijske voj-
ne nepooblaščeno fotografi-
ral samo preiskavo. Motnje, ki 
naj bi jih imel radio Pro 1 d. 
o. o. pri svojem oddajanju, so 
pri tem očitno drugotnega po-
mena, saj je sedaj v ospredju 
blatenje dobrega imena radia 
energy ter srečka in tadeja 
Puntarja, kakor tudi brezplač-
na reklama za sam radio Pro 
1 d. o. o. 

Napačna trditev št. 6

Preiskava, ki je bila opravlje-
na v prostorih, v katerih se na-
hajajo oddajne naprave radia 
energy, je bila v medijih na-
menoma prikazana oziroma 
poimenovana kot hišna prei-
skava. opravičevanje avtorjev 
»popravka«, da gre pri tem za 
zakonsko terminologijo z na-
vajanjem posameznih členov 
iz zakona o kazenskem po-
stopku, je povsem neumestno 
in kaže na to, da je potrebno 
avtorje nekaterih dosedanjih 
člankov iskati na istem naslo-
vu.

Napačna trditev št. 7

Motnje radia Pro 1 d. o. o., ki 
so bile v okviru kriminalistič-

ne preiskave izvedene s stra-
ni preiskovalcev na rezerv-
nem oddajniku radia energy 
po številnih nastavitvah do ta-
krat nedelujočega rezervnega 
oddajnika, niso bile identič-
ne prejšnjim motnjam, kot to 
zavajajoče trdijo avtorji »po-
pravka«, pač so bile samo pri-
bližno takšne, kar je zapisano 
tudi v samem zapisniku krimi-
nalistične preiskave. Prav tako 
ni točna niti navedba, da po 
kriminalistični preiskavi ra-
dio Pro 1 d. o. o. z motnjami 
ni imel več problemov, saj so 
bile le-te s strani poslušalcev 
opažene še večkrat, npr. dne 
11. 10. 2007 ob 8:06 minut, 
ko je signal izginil dvakrat, za 
kar se je voditelj poslušalcem 
tudi javno opravičil ter ponov-
no istega dne ob 14:05 minut, 
kakor tudi dne 14. 10. 2007, 
ko je bil program radia Pro 1 
d. o. o. moten skozi cel dan. 
avtorji »popravka« pa kljub 
tem dejstvom še vedno trdijo, 
da je motnje njihovega radia 
povzročal rezervni oddajnik 
radia energy, ki so ga krimi-
nalisti za potrebe preiskave 
zasegli in odnesli iz prosto-
rov radia energy že ob sami 
preiskavi in trenutno ni v po-
sesti radia energy, motnje pa 
se kljub temu dokazano še po-
javljajo.

Napačna trditev št. 8

radio Pro 1 d. o. o. ni zgolj 
ena od 83 radijskih postaj v 
sloveniji, pač pa je program-
sko in lastniško vključen v 
mrežo povezanih radijskih 
postaj, ki pokrivajo pretežni 
del slovenije ter s tem tvo-
rijo svojevrsten monopol. 
radio energy pa je lokalen, 
popolnoma samostojen in ne-
odvisen radijski medij, zato 
je več kot na dlani, da gre za 
svojevrsten boj monopolista 
proti lokalnemu mediju, ki 
se kljub različnim pritiskom 
ni želel vključiti v navede-
ne monopolne povezave. Pri 
tem je navajanje podatkov 
o realiziranem prometu ra-
dia Pro 1 d. o. o. v dveh le-
tih (77 mio sit) s podatki o 
realiziranem prometu podje-
tja Job Center d. o. o., na-
merno zavajajoče, saj ni mo-
goče verjeti, da bi bili avtorji 
»popravka« tako neuki in za 
javno dostopen podatek o la-
stništvu radia energy, ki je 
v lasti podjetja Puntar d. o. 
o., ne bi vedeli. Podjetje Job 
Center d. o. o. ni lastnik ra-
dia energy, ampak sodi ra-
dio pod okrilje družbe Pun-
tar d. o. o., ki je samostojen 
pravni subjekt. Pri navaja-
nju različnih podatkov avtor-
jev »popravka« o prometu in 
domnevni škodi, ki naj bi jo 
utrpeli, pa je zanimivo še ne-
kaj. Po navedbi iz članka v 
slovenskih novicah naj bi ra-
dio Pro 1 d. o. o. utrpel škodo 
celo v višini 150.000 eUr, kar 
ob prometu dveh let (77 mio 
sit) predstavlja skoraj enole-

ten celoten promet navede-
nega radia. Še en dokaz več, 
kako avtorji »popravka« za-
vajajo javnost ter s tem sami 
sebe vse bolj zapletajo v la-
stno mrežo zrežiranega napa-
da na radio energy.

Napačna trditev št. 9

višek zavajanja javnosti in 
blatenja dobrega imena ra-
dia energy ter srečka in ta-
deja Puntarja predstavljajo 
trditve avtorjev »popravka«, 
o tožbi za izklop radia Pro 1 
d. o. o. in o grožnjah tade-
ja Puntarja celotnemu ure-
dništvu radia 1.  tožba, ki 
jo avtorji »popravka« nava-
jajo, je bila vložena le zara-
di motenja posesti. neresnič-
ne in povsem izmišljene pa 
so navedbe o nekakšni fizič-
ni grožnji tadeja Puntarja, ki 
jih omenjeni ni niti približno 
nikoli nikomur izrekel. tako 
podle in nizkotne navedbe 
avtorjev »popravka« kažejo 
na njihovo nizko raven in kul-
turo dialoga ter na to, da za 
dosego svojih ciljev ne zbira-
jo in ne bodo izbirali sredstev 
ter besed. 

Pri vsej zadevi je zanimiva še 
navedba avtorjev »poprav-
ka«, da naj bi motnje radiu 
Pro 1 d. o. o. onemogočale, 
da bi bil poslušan na območju 
Posavja in trebnjega, čeprav 
je bila frekvenca 105 MHz po 
razpisu podeljena le za ob-
močje krškega in Brestanice, 
torej le za manjši del Posav-
ja, nikakor pa ne za območje 
trebnjega. tudi iz takšnih na-
vedb avtorjev »popravka« je 
jasno razviden njihov namen 
zavajanja javnosti. 

radio energy ne moti nobena 
konkurenca in se konkurence 
ne boji, saj je vse svoje uspe-
he do sedaj dosegel izključ-
no le na podlagi dolgoletne-
ga trdega in poštenega dela, 
odgovornega odnosa do po-
slušalcev in oglaševalcev ter 
lokalnega okolja v katerem 
deluje in živi z njim. dokaz 
za to so njegovi zvesti po-
slušalci regije Posavje. kljub 
stopnjujočim se pritiskom in 
medijski gonji centralistično 
usmerjenega kapitala iz Lju-
bljane, radio energy ne misli 
kloniti tem pritiskom! 

Srečko Puntar

»Šlo je za zrežiran napad na 
Radio Energy!«

Spoštovani bralci! Na zahtevo Radia Energy in v skladu z Zakonom o medijih spodaj objavljamo popravke na popravke, 
katerih objavo je v prejšnji številki zahteval Radio Pro 1 d.o.o. in se nanašajo na pogovor z ustanoviteljem Radia Ener-
gy Srečkom Puntarjem, ki smo ga objavili v Posavskem obzorniku štev. 16/17, dne 23.8.2007. 
 Uredništvo

Dne 4. 10. 2007 so bili s strani Radia Pro 1 d. o. o. objavljeni popravki domnevno napačnih navedb iz 
pogovora z ustanoviteljem Radia Energy Srečkom Puntarjem. Kljub skrajno nizki ravni »popravka«, ki 
sam po sebi ne rabi nobenega komentarja, pa prav zaradi številnih neresnic in zavajajočih podatkov, ki 
jih avtorji »popravka« navajajo, podajamo odgovor po posameznih točkah.
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BLanCa – Zadnji septembrski konec tedna je na oŠ Blanca 
potekalo 27. srečanje društev Mladi gasilec, ki sta ga orga-
nizali gasilska zveza slovenije in gasilska zveza sevnica. so-
delovalo je 31 ekip - 15 mlajših in 16 starejših, kar pomeni 
skupno 94 učencev ter šest mentorjev. Prvi dan so se po sve-
čani otvoritvi in dvigu zastave srečanja razporedili po učilni-

cah, kjer so potekale ustvarjalne delavnice: likovna, prome-
tna, preventivno-raziskovalna, glasbeno-plesno-dramska in 
ekološka delavnica. nato so preverili teoretično preventiv-
no znanje mladih gasilcev, ki so se pomerili tudi v spretno-
sti sestavljanja sestavljanke z gasilskim motivom. ogledali 
so si tudi sevniški grad in hidroelektrarno Blanca v gradnji. 
drugi dan srečanja so preverili nova znanja o kraju, kjer je 
potekalo srečanje, nato pa so izvedli še praktični del tekmo-
vanja (vaja z vedrovko, vezanje vozlov, metanje vrvi v krog 
in prvo pomoč). Med mlajšimi je zmaga ostala na oŠ Blanca, 
drugi so bili izolani, tretji pa kranjskogorci. Med starejšimi 
je bila najboljša ekipa oŠ semič, domačini pa so bili šesti.

Srečanje društev Mladi gasilec

Zmagovalna ekipa domačih gasilcev

PodBoČJe - v torek, 2. oktobra, je bilo v Podbočju spet 
veselo. Preko 100 otrok in njihovih staršev se je udeležilo 
ustvarjalnih delavnic v okviru prireditev ob tednu otroka, ki 
so jih organizirali in vodili člani dPM Podbočje, učiteljice oŠ 
Podbočje ter vzgojiteljice vrtca Levček iz Podbočja. obisko-

valcem ni bilo dolgčas, saj so lahko svojo kreativnost preiz-
kusili v kar devetih ustvarjalnih delavnicah (eko delavnica, 
gobice iz naravnega materiala, ulitki, vesele mušnice, pujsi 
za srečo, slavnostni pogrinki…), plesali v plesni delavnici in 
jezdili na kobili Pandi. Prepričani smo, da se je za vsakega 
našlo nekaj – če drugega ne, slasten piškot ali bonbon. 

Renata Jurečič

na okrogli mizi, ki je 4. ok-
tobra potekala v prostorih 
oŠ Jurija dalmatina krško, 
so predstavniki organiza-
cij, ki se ukvarjajo z otroki 

in mladostniki, spregovori-
li o naslovni temi letošnje-
ga tedna otroka, to je zaba-
va in prosti čas mladih. „na 
žalost ugotavljamo, da otro-
ci preveč pasivno preživlja-
jo prosti čas, čeprav večkrat 
izrazijo željo po sodelovanju 

Otroci preveč pasivno 
preživljajo prosti čas
KRŠKO – Ob Tednu otroka, ki smo ga obeležili v prvem tednu oktobra, sta Zveza prijateljev mladine Kr-
ško in vanjo vključena društva prijateljev mladine v številnih krajih v občinah Krško in Kostanjevica na 
Krki pripravili razne delavnice, športne in zabavno glasbene prireditve ter okroglo mizo.

na prireditvah,“ pravi pro-
stovoljka ZPM krško Katari-
na Mekiš. „Premalo je tudi 
sodelovanja med generaci-
jami, saj običajno priredi-
tve organizirajo le starejši, 
otrok pa ne povabijo k so-
delovanju. v občini krško je 
morda tudi premalo priredi-
tev za ciljno skupino otrok, 
več jih je za mladostnike.“
Mekiševa, večkratna udele-
ženka otroških parlamentov, 
meni, da bi morali pri tem 
več storiti predvsem starši, 
ki bi morali motivirati svoje 
otroke za sodelovanje v de-
javnostih, ki jih veselijo. Še 
vedno pa je opazen tudi raz-
korak med mestom in pode-
željem oziroma centralizaci-
ja prireditev v mestu krško: 
„starši se tako srečujejo s 
problemom prevoza otrok in 
tudi finančno je za nekate-
re velik zalogaj, če so otro-
ci včlanjeni v nek klub. Zato 
poskušamo čim več dogod-
kov organizirati tudi na po-

deželju, vendar pa je veliko 
odvisno od staršev, ki nimajo 
vsi enakih finančnih možno-

sti,“ ugotavlja Mekiševa.
sicer pa so v tednu otroka 
v večjih krajih krške in ko-
stanjeviške občine – v kr-
škem, na raki, na senovem, 
v kostanjevici, v Leskovcu, v 
Podbočju, v koprivnici in v 
Brestanici - za otroke pripra-

vili razne prireditve, na ka-
terih so udeleženci s sodelo-
vanjem v raznih delavnicah 

sprostili svojo ustvarjalnost, 
se pomerili v športnih igrah 
in se zabavali. tri predsta-
ve, filmsko, lutkovno in cir-
kuško, so otrokom pripravili 
tudi v kulturnem domu kr-
ško. 

P. Pavlovič 

Katarina Mekiš Utrinek z ustvarjalnih delavnic pred OŠ Krško

Teden otroka v Podbočju

Utrinek z ustvarjalnih delavnic ob Tednu otroka

artiČe - Zadnji vikend v septembru artiče že tradicionalno 
obeležijo s svojim praznikom. ker je oŠ artiče močno pove-
zana s krajem, smo praznovali tudi mi. v četrtek smo ime-
li učenci kulturni dan. izdelovali smo aranžmaje iz jesenskih 

plodov, risali 
na steklenič-
ke, ki smo jih 
pozneje na-
polnili z ja-
bolčnikom, 
slike iz mav-
ca v obliki ja-
bolka…vse te 
izdelke smo v 
soboto na Ba-
novi domačiji 
prodajali na 
šolski stojni-
ci in se s tem 
»predstavili« 

kot oŠ artiče. tam so bile tudi druge stojnice. ob 16. uri se 
je začela predstavitev starih običajev, ki so bili precej zani-
mivi in so se nekaterim zdeli smešni. ko se je predstavitev 
končala, so bili vsi obiskovalci povabljeni v šotor, kjer jih je 
zabaval ansambel Jerneja Kolarja z Nušo Derenda. Zabava 
je trajala do jutranjih ur. v nedeljo so se v kuhanju golaža 
pomerile artiške vasi. Za tem je bil pohod po artiški sadjar-
ski poti. ko so se obiskovalci vrnili, so lahko poskusili  golaž 
in se zabavali ob glasbi Jerneja kolarja.

Novinarski krožek OŠ Artiče

Artiški	dnevi

Stojnica artiških šolarjev

BrestaniCa - v četrtek, 4. oktobra popoldne, je bila na gra-
du rajhenburg že tradicionalna razstava slik učencev oŠ 
adama Bohoriča Brestanica. Učenci razstavo pripravimo 

vsako leto ob tednu otroka. na začetku je bil krajši program 
z recitacijami in petjem mladinskega pevskega zbora. raz-
stavo je z nagovorom odprla ravnateljica šole Urška Übleis. 
Po programu je sledil ogled slik in pogostitev. 

Anže Kump, 7. razred
OŠ Adama Bohoriča Brestanica 

Razstava otroških slik

Z otvoritve razstave na gradu Rajhenburg

ŠentJanŽ – Prvi teden v oktobru je bil na naši šoli čisto po-
seben teden. v torek smo obiskali Hermanov muzej v Ce-
lju, kjer smo si ogledali fotografsko razstavo, predstavili so 
nam, kakšno je bilo Celje v preteklosti in še in še. v sredo 
smo imeli naravoslovni dan. delali smo maketo Šentjanža in 
se naučili veliko novega o našem kraju. v petek smo odšli v 
tržišče. tam smo se učili o prometu, nato pa smo se po igri-
šču vozili z avtomobilčki. teden smo zaključili z ustvarjalni-
mi delavnicami v Šentjanžu, kjer smo iz ličkanja izdelovali 
različne izdelke. teden otroka mi je bil zelo všeč, saj se ni-
smo skoraj nič učili. 

Žan Nahtigal, 5. razred,
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Teden otroka v Šentjanžu

artiČe - v tednu otroka smo učenci 3. triade na klepet povabili 
dva vrhunska brežiška atleta, in sicer Jureta Rovana in Barbaro 
Špiler. Učiteljica Alenka, velika ljubiteljica atletike, ki je vodi-
la klepet, jima je zastavljala vprašanja, ki niso bila povezana le 

z atletiko, treningi in rezultati. 
tako smo poleg ostalega izvede-
li, da Barbare nogomet sploh ne 
zanima, Jure pa se nikoli ne bi 
preizkusil v dirkah z motorji ali 
F1. Čeprav je Barbara postav-
no mlado dekle, jo v mini krilih 
lahko vidimo le na morju, pred 
tekmami se nikoli ne šminka, si 
pa za srečo naredi kitke v laseh. 
Jure se poleg palice dobro znaj-
de tudi na modni stezi, obvlada 
angleščino, hodi po rokah kot za 
šalo in veliko ve tudi o drugih 
športih. Pomerila sta se namreč 
tudi v kvizu o tem, kako dobro 
poznate ostale športe in športni-
ke. da ne bi samo sedela in go-

vorila, sta se preizkusila tudi v sukanju obroča, vlečenju vrvi in 
stoji. nas sta očarala s prijaznostjo, skromnostjo, energičnostjo 
in športno postavo. Še naprej bomo navijali zanju in spremljali 
njune rezultate.  Anja Urek, 6. razred

OŠ Artiče

Klepet	z	Juretom	in	Barbaro

Jure Rovan med hojo po 
rokah.

senovo - naš prvi kulturni dan, ki smo ga izvedli v torek, 2. 
oktobra, je bil tako raznolik in pester, kot je mozaik. Učen-
ci 1. triade so odstirali zavese knjižnice, cvetličarne in spo-
znali delo umetnika. kaj vse lahko postorimo na pošti, so 
ugotavljali četrtošolci, petošolci so obiskali Muzej Brežice, 
še eni petošolci (osemletka) so dopoldne preživeli na gradu 
rajhenburg in nato vtise strnili v učilnici. 

kostanjeviške galerije so bile prva postaja sedmošolcev. Pot 
so nadaljevali v novo mesto, kjer jih je v dolenjskem mu-
zeju pritegnila arheološka zbirka, pošteno pa so se potrudili 
v delavnici, ko so izdelali arheološki nakit, ovnovo glavico. 
obiskali so še Muljavo, deželo desetega brata. domačija jih 
je naravnost prevzela, saj k njej sodi kašča, čebelnjak, ko-
zolec, krjavljeva bajta. ogled gledališča na prostem, scene 
za sosedovega sina, je bil prav posebno doživetje.
Ljubljana je osmošolce pričakala v soncu. Po vodenem 
ogledu narodne galerije so se sprehodili po naši prestolni-
ci. ogledali so si nekaj kulturnih ustanov in ostale zgradbe 
javnega namena, zgodovino mesta pa preleteli ob zanimivi 
zbirki v Mestnem muzeju obrazi Ljubljane. devetošolci so 
se ogledali Muzej novejše zgodovine, v čas baroka pa so se 
vrnili na gradu Bogenšperk, kjer so poglobili vedenje o izje-
mnem valvasorju. temelji slovenske književnosti so v rašici, 
ki je bila zadnja postaja. kulturni dan je bil prava popestri-
tev doživetij in dejavnosti v tednu otroka. kar nekaj smo si 
jih nabrali še po vrnitvi na senovo kar na ploščadi pred šolo, 
kjer je bil pravi živžav v številnih delavnicah. 

Učenci projekta Dobre vesti iz naše šole
OŠ XIV. divizije Senovo 

Kulturni	dan	kot	mozaik

Senovški šolarji pred Jurčičevo domačijo
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sevniCa - v petek in soboto, 5. in 6. oktobra, je v prenovlje-
ni sevniški dvorani potekal 5. mednarodni veteranski rokometni 
turnir oldHandsi in oldPUnCe sevnica 2007. na turnirju je na-
stopilo preko 150 igralk in igralcev iz slovenije in Hrvaške. na 
ženskem delu turnirja je največ uspeha požela ekipa dupljanske 
žabice iz dupelj, ki je v finalu premagala ekipo akcije iz Ljublja-
ne. Po ogorčenem boju za 3. mesto med Žrk Šentjernej in izo-
lo so se 3. mesta veselile igralke iz obale. 3. mesto na moškem 
delu turnirja so osvojili igralci kraljevine krmelj iz krmelja. v 
finalni tekmi turnirja sta se pomerila večna rivala oldHandsi in 
radeški gamsi. Po izredno izenačeni in napeti tekmi so zmago 
na koncu slavili oldHandsi iz sevnice. najboljša igralka turnir-
ja je bila Meta Gradišar iz dupelj, naj vratarka Damjana Pirnar 
iz Šentjerneja, strelka pa Olga Čečkova iz ekipe akcija Ljublja-
na. Pri moških je bil naj igralec Zoran Barišić iz vrk osijek, naj 
vratar Iztok Godec-Pajo - oldHandsi sevnica, največkrat pa je 
mrežo zatresel Jure Rizmal - radeški gamsi. Posebno priznanje 
je prejel tudi promotor veteranskih turnirjev in neumorni roko-
metaš Martin Kuhar. veterani in veteranke so pokazali ,kaj po-
meni pravo staro prijateljstvo, saj so ob dobri hrani, pijači in 
glasbi obujali spomine do zgodnjih jutranjih ur.  J. Kuhar

Veteranski	rokometni	turnir	
uspel

Planer (m/ž) za material in 
proizvodnjo    
KRŠKO

Vsak uspeh ima svojo zgodovino ...

Bosch je povsod po svetu sinonim za inovativno tehniko in 
kakovost. Njegova brezkompromisna usmerjenost k povečevanju 
donosov je prava investicija v prihodnost. Pridružite se nam in nam 
s svojo željo po novem znanju pomagajte reševati vedno nove 
naloge. Širimo svojo dejavnost in svoje znanje bomo z veseljem  
posredovali našemu bodočemu sodelavcu v Krškem. Kot naš 
angažirani sodelavec boste lahko odločilno prispevali k našemu 
dolgoročnemu poslovnemu uspehu.

Vaše naloge: � pravočasno zagotavljanje ustreznih količin materiala 
� ohranjanje dobavnega ritma   � koordinacija planskih rokov z 
našimi oddelki podpora kupcem, marketing, dobavitelji itn. � 
koordinacija z dobavitelji/proizvodnimi enotami po vsem svetu � 
ugotavljanje in analiza relevantnih podatkov dostavne službe, ostanka 
materiala in njegovega dejanskega stanja.  Vaš profil: � trgovska/
ekonomska izobrazba (po možnosti v zvezi z manipulacijo materiala 
in/ali logistike oz. organizacije finalne proizvodnje), smisel za detajle 
in številke � nekaj let delovnih izkušenj � visoka stopnja komunika-
tivnosti in sposobnost za delo v timu  � pogajalsko znanje angleščine 
� odlično poznavanje dela z računalnikom (predvsem Excel, Word, 
PowerPoint; ev. SAP-osnovno znanje) � pripravljenost za potovanja

Vsak uspeh ima svoj začetek. 
Prosimo, da nam pošljete prošnjo v nemščini ali angleščini.
Robert Bosch AG
Personalabteilung, Fr. Fischer
Geiereckstraße 6, 1110 Wien, Austria
Birgit.Fischer@at.bosch.com

www.bosch.at

Tehnika za življenje

v izredno močni konkuren-
ci 460 tekmovalcev iz 31 dr-
žav sta v mladinski kategori-
ji mešanih parov v prikaznih 
tehnikah svetovna prvaka 
postala Andrejka Ferenčak 
in Matic Derenda, v borbah 
kadetov do 73 kg pa je naj-
boljši na svetu Peter Pše-
ničnik. Poleg tega so člani 
globoške katane v tej izje-
mno zahtevni borilni vešči-
ni, ki je zmes karateja, juda 
in aikida, dosegli še nekaj 
lepih rezultatov. sedmi me-
sti sta osvojila Damjan Žer-
jav v borbah mladincev do 
77 kg in Matej Žerjav v bor-
bah kadetov do 73 kg, kadet-
ski moški par Andraž Božič-
nik in Tilen Kolarič pa je bil 
v prikaznih tehnikah deveti. 
Za nameček je Dejan Hara-
pin osvojil 2. mesto v bor-
bah članov do 77 kg na med-
narodnem turnirju germany 

Katana	ima	svetovne	prvake!
GLOBOKO, HANAU – Tekmovalci Društva borilnih veščin Katana iz Globokega 
so na kadetskem in mladinskem svetovnem prvenstvu v ju-jitsu, ki je 5. in 6. 
oktobra potekalo v nemškem Hanau pri Frankfurtu, dosegli izjemen uspeh – 
kar dva naslova svetovnih prvakov. 

open, ki je potekal sočasno. 
tekmovalce so spremljali 
trenerji Ognjen Saje in Zlat-
ko Rizvič v borbah ter Gora-
zd Kostevc in Stane Preskar 
v duo sistemu. "to je sad dol-
goletnega dela tega kluba in 
trenerskega sestava," je po 

prvenstvu povedal Preskar in 
priznal, da so medalje - vsaj 
po tihem - tudi pričakovali. 
ob vrnitvi domov so jim do-
mači pripravili sprejem tako 
v globokem kot v artičah, 
kjer jim je med drugim za-
pela tudi Nuša Derenda.

Katanini tekmovalci in trenerji na sprejemu v Globokem

Brežiški strelci ubranili 
prehodni	pokal
BreŽiCe, gorenJa vas - s prvimi tekmovanji v novi tek-
movalni sezoni so začeli tudi športni strelci. na tradicio-
nalnem uvodnem turnirju v gorenji vasi na gorenjskem 
so tekmovalci strelskega kluba Brežice ponovili lanskole-
tni uspeh in ubranili prehodni pokal za zmago v kombina-
ciji članskih in mladinskih ekip. Člani v postavi Miha Zev-
nik, Srečko Vidmar in Matej Kranjčič so bili sicer tretji, 
mladinci v postavi Simona Molan, Gabrijela Pešec in Ta-
dej Sečen pa drugi. v finale posameznikov, ki je prvič 
potekal po novih pravilih, sta se od Brežičanov uvrstila 
simona Molan v mladinski ter Miha Zevnik v članski kon-
kurenci. v zaključnih  dvobojih je blestel zlasti slednji, 
saj je po vrsti izločil najboljše slovenske tekmovalce za-
dnjih let ter si tako priboril svojo prvo člansko zmago. 
Molanova je bila peta. 

Švicarski kolesar Armin Köhli, ki ima amputirani obe nogi, 
se je lotil 4800 km dolgega kolesarskega podviga od Že-

neve do Mrtvega 
morja v Jordani-
ji. Začel je 1. ok-
tobra, na svoj cilj 
pa naj bi prispel 
na dan pričetka 
osme konference 
držav članic po-
dpisnic ottawske 
konvencije o pre-
povedi protipe-
hotnih min, torej 
18. novembra. v 
petdesetih dneh 
bo prečkal trina-
jst evropskih in 
bližnjevzhodnih 
držav, med njimi 
tudi slovenijo, z 
namenom opozo-
riti države medna-
rodne skupnosti, 
lokalno prebivals-

tvo in medije na problem protipehotnih min. v četrtek, 
11. oktobra, se mu je na kolesu pridružil tudi član kk 
olimp krško Dušan Vodlan in z njim prekolesaril razda-
ljo od Ljubljane do Bregane, kjer mu je zaželel še naprej 
srečno in uspešno pot.

Kerin	zapustil	
„celulozarje“

krŠko - v jesenskem pre-
stopnem roku je Plavalni 
klub Celulozar krško zapu-
stil Rok Kerin. Po dveh letih 
članstva v domačem klubu 
je prestopil v Plavalni klub 
delfin iz Planine pri Logatcu. 
Za prestop se je odločil, ker 
bo imel boljše pogoje za tre-
ning in napredovanje, kaj-
ti v krškem ni več videl mo-
žnosti za uresničitev svoje 
želje, da bi naslednje leto 
nastopil na olimpijadi v Pe-
kingu. 

Kolesarski	podvig	Armina	
Köhlija

Dušan Vodlan in Armin Köhli pred 
mejnim prehodom v Slovenski vasi

krŠko - Plesni par Luka Vodlan in Maja Omovšek se je 
udeležil zelo močnega mednarodnega prvenstva v stan-
dardnih in latinsko ameriških plesih Češka open v ostra-
vi. v močni konkurenci preko 200 parov iz 15 držav sveta 
sta tokrat tekmovala le v kategoriji starejših mladincev. 
v standardnih plesih sta bila 11., v latinsko ameriških 
plesih pa 13. Luka in Maja sta sicer na članski svetovni 
lestvici po dobrih rezultatih izredno napredovala, pred-
vsem v standardnih plesih, kjer sta med 2518 pari s 156 
točkami na 361. mestu, v latinsko ameriških plesih pa sta 
s 124 točkami 553. med 3042 pari.

gora, kosZeg - skakalci Šd gora so se s trenerjema in vod-
stvom v začetku oktobra udeležili mednarodne tekme v smu-
čarskih skokih v Madžarskem koszegu. tekmovanja se je ude-
ležilo 126 tekmovalk in tekmovalcev iz avstrije, nemčije, 
Bolgarije, romunije, Latvije, Madžarske, Češke in slovenije. 
skakalci Šd gora so se v močni mednarodni konkurenci izkaza-

li odlično, saj so v štirih kategorijah priskakali med najboljših 
šest. tako je Alen Zorič v konkurenci letnikov 1996-97 osvojil 
5. mesto, kar je uspelo tudi Gašperju Čižmeku v konkuren-
ci letnikov 1994-95. najbolj pa sta razveselila Vesna Alegro, 
ki je bila pri dekletih po dolžini skokov razred zase, vendar 
je žal dvakrat podrsala in se tako morala zadovoljiti z 2. me-
stom, ter Aleš Martinjak, ki je pri članih suvereno zmagal.

Skakalci ŠD Gora uspešni na 
Madžarskem

Foto: Člani ŠD Gora na Madžarskem

Pia	pri	vrhu	v	
Kopru

krŠko - Članica teniške-
ga kluba krško Pia Fackovič 
Volčanjk je na zaključnem 
turnirju teniške zveze v ko-
pru dosegla lep uspeh, saj 
je zasedla 3. do 4. mesto. 
Pia je tokrat zadnjič tekmo-
vala v kategoriji mini teni-
sa, v zimski sezoni pa bo na-
daljevala z midi tenisom. 

Velik	napredek	na	svetovni	
lestvici

krŠko, skoPJe - slovenska karate reprezentanca se je v skopju 
udeležila memorialnega karate turnirja grdanovski nikola – nike, 
slovensko izbrano vrsto pa sta na tekmovanju zastopali tudi Saša 
Venek in Marija Jeler iz kk triglav. saša je v kategoriji kadetinj 
nad 57 kg nastopila več kot odlično in zasedla končno drugo me-
sto. Marija je nastopila v kategoriji mladink do 60 kg klonila šele 
v polfinalu, nato pa bila uspešna v boju za tretje mesto.

Saši srebro, Mariji bron v Skopju

BrestaniCa - odbojkarice kostak-elmonta iz Bresta-
nice so uspešno štartale v novo tekmovalno sezono. v 
osmih dneh so odigrale kar tri prvenstvene in eno po-
kalno tekmo, v vseh pa so zmagale. naprej so se v do-
mači telovadnici pomerile z ekipo Mladi Jesenice in 
prepričljivo zmagale s 3:0. v naslednjem krogu so se v 
kranju pomerile z domačo ekipo in zmagale s 3:2. Med 
tednom so odigrale pokalno tekmo v grosuplju, kjer 
so Brestaničanke nastopile oslabljene, a kljub temu 
po tekmi, polni preobratov, zmagale s 3:2. Minulo so-
boto sta se isti ekipi pomerili še enkrat, prav tako v 
grosuplju, a zdaj v prvenstveni tekmi 3. kroga. go-
stje iz Brestanice, tokrat v popolni postavi, so rutini-
rano zmagale s 3:0. 

Krmeljski šahisti praznujejo
krMeLJ - nadaljuje se prvenstvo krmelja v hitropote-
znem šahu. na turnirju za mesec september je malce 
nepričakovano zmagal Arif Begulić z 10 točkami, koli-
kor jih je osvojil tudi Zvonko Mesojedec. tretje mesto 
je osvojil Bojan Smerdel z 9 točkami, četrto pa Cvetko 
Jakša z 8,5 točkami. v skupnem vrstnem redu po devetih 
turnirjih še vedno vodi Andrej Brcar pred Zvonkom Me-
sojedcem in Bojanom Blažičem. ob prazniku ks krmelj 
v spomin na pobite talce med drugo svetovno vojno pa 
bodo krmeljski šahisti odigrali tradicionalni dvoboj na 10 
deskah z ekipo trebnjega, in sicer v soboto, 27. oktobra 
zvečer, v 1a baru Berk v gabrijelah. 

Odbojkarice zmagujejo
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geslo križanke pošljite do četrtka, 8.11.2007, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 krško s pripisom »kriŽanka«. Med 
reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja POSAVC d.o.o., Levstikova ul. 2a, Brežice

Nagrajenci 19/07 številke:

anica Borštnar, krmelj 68, krmelj
vlasta starc, nHM 17, sevnica
ana nađ, CkŽ 49a, krško

1.
2.
3.

Geslo 19/2007 številke: NAJBOLJŠE IZ KRUŠNE PEČI FONTANA NAREDI

Nagrade:
nagrada: Bon za usposabljanje za upravljalca viličarjev v vrednosti 40,00 €.  
nagrada: Bon za usposabljanje za upravljalca avtodvigala v vrednosti 30,00 €.
nagrada: Bon za usposabljanje za upravljalca težke gradbene mehanizacije v 
vrednosti 20 € eUr.

1.
2.
3.

BoŠtanJ – v Škd mladi Boštanj smo se letos zaradi veli-
kega zanimanja odločili za organizacijo ogleda znamenite-
ga oktoberfesta v Munchnu, ki je letos potekal od 22. sep-
tembra do 9. oktobra, hkrati pa je bil izlet tudi del nagrade 
za ekipo Škd, ki je postavila najvišji kres na svetu. na pot 
smo se podali 28. septembra, saj smo si želeli še pred ogle-
dom oktoberfesta ogledati muzej koncentracijskega tabori-
šča dachau. obisk in ogled dachaua ni nikogar pustil ravno-
dušnega, smo se pa zato zavedali, da bo "zgodba" v 20 km 

oddaljenem Münchnu povsem drugačna, saj se je že v ju-
tranjih urah v center dogajanja valila nepregledna množica 
ljudi iz celega sveta. 

do zadnjega sedeža oziroma mesta zasedeni sleherni izmed 
14 velikih šotorov (nekateri sprejmejo blizu 10000 obisko-
valcev), veliko manjših šotorov (do cca. 1000 obiskovalcev) 
ter ogromno zunanjega prostora - v prvi vrsti namenjenega 
zabavi (velik zabaviščni park, turistična in gostinska ponud-
ba), dajejo občutek, da je zabava v polnem teku. Poskrblje-
no je za različne zabavne in kulinarične okuse. nemogoče je 
kljub celodnevnemu ogledu vseh znamenitosti oktoberfesta 
ostati ravnodušen, predvsem pa videti vse, kar se dogaja. 

Člani društva smo slovesu primerno dodobra použili vse ra-
dosti oktoberfesta, iz tega razloga pa se je sredi glavne uli-
ce kmalu slišala glasna "domača" slovenska pesem, kateri so 
pritegnili slovenski zdomci v Münchnu. Celodnevno rajanje 
skupaj z več kot 500.000 obiskovalci z največjo znamenito-
stjo oktoberfesta - litrco je doživetje, ki se ga kmalu ne po-
zabi. Zato smo udeleženci izleta skušali s pomočjo fotoapa-
ratov zabeležiti najlepše in najbolj zanimive trenutke, ki pa 
bodo verjetno vsaj v večini ostali le v domačih zbirkah. Po 
celodnevnem rajanju smo bili zelo veseli mirne in hitre vo-
žnje domov, v glavah pa se je še nekaj dni dogajal posne-
tek pravega "štimunga", ki ga je mogoče doživeti le na ok-
toberfestu.

Tomaž in Marko Lisec

ŠKD mladi Boštanj na 
Oktoberfestu

Mladi Boštanjčani na izletu

LOVRO RAVBAR KVARTET,
sobota, 20.10., ob 20. uri, Klub KDK

LG Ljubljana: TACAMUCA
lutkovna predstava za otroke 

od 3. leta dalje;
sreda, 24.10.,  ob 17.30 uri,
za RUMENI ABONMA in izven

MGL: V DRUGO GRE RADO,
komedija

Režija: Dušan Mlakar; Igrajo: Slavko
Cerjak, Jožica Avbelj, Judita Zidar, 

Tanja Dimitrievska
sobota, 27.10.,  ob 19.30 uri,

za MODRI ABONMA in izven

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

kostanJeviCa na krki – v okviru kostanjeviške jeseni je 
bilo v soboto, 13. oktobra, pestro v galeriji Božidar Jakac, 
kjer so kostanjeviški vinogradniki v sodelovanju z občino 
pripravili trgatev mestne trte, potomke stare vinske trte na 
Lentu. iz ene brente grozdja bodo iztisnili nekaj litrov „pro-

tokolarnega“ vina. Po trgatvi so članice aktiva kmečkih žena 
Pod gorjanci pripravile "likof" in priložnostno razstavo z na-
slovom en glažek vinca rujnega, trgačem in ostalim obisko-
valcem pa so zapele tudi nekaj pesmi in zaigrale skeč.  P.P.

Trgatev in „likof“

Kmečke ženske so pripravile „likof“, kot se spodobi za 
pravo trgatev.

krŠko - na parkirišču pred srednjo šolo krško je na prvi okto-
brski petek nemalo pozornosti vzbudil sejem, ki ga organizira 
Šentjernejčan Jože Bregar. na sejmu, ki bo potekal vsak pe-

tek, približno 40 prodajalcev ponuja najrazličnejše izdelke, 
od oblačil do suhe robe in mesnih izdelkov. kot pravi Bregar, 
ki tovrstne sejme organizira tudi po nekaterih drugih krajih, 
se mu je zdelo, da v krškem manjka tovrstne ponudbe.  P.P.

Sejemska ponudba v Krškem

Prvi semanji dan v Krškem

kostanJeviCa na krki – v galeriji Božidar Jakac so v minulih 
tednih odprli dve novi razstavi. 5. oktobra je v Lamutovem li-
kovnem salonu potekala otvoritev razstave hrvaške grafičar-
ke Nevenke Arbanas z naslovom grafike 2003 – 2007, ki bo 
odprta do 5. novembra. teden kasneje, 12. oktobra, pa je 
v lapidariju galerije potekala otvoritev razstave Ande Klan-
čič z naslovom misli, ki bo na ogled do 25. novembra. klan-
čičeva sodi med vidnejše slovenske oblikovalke na področju 
tekstilne in vlaknene umetnosti, v strokovnih krogih pa je 
prepoznavna predvsem po mojstrskem obvladovanju izdela-
ve zračne čipke.  P.P.

Nova razstava v „Lamutu“ in v 
lapidariju

… Na stičišču zelene Vrbine 
in starega mestnega jedra, 

v samem srcu Brežic, 
smo uredili varno zavetje 

za srečanja vseh generacij…

Najboljša kava
in drugi osvežilni napitki

v kavarni Atrij
so prijetna spremljava
posebnim doživetjem, 
ko na najlepši terasi 

gostimo mojstre besede, 
glasbe in drugih umetnosti. 

Ustavite se 
in stopite v oazo miru 
in pozitivne energije. 

V Mestni atrij Brežice.
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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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VAŠ OGLAS!
Marketing

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

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

Kupim manjši vikend ali 
hram v okolici Brežic ali kr-
škega. tel.: 041 348 688

Kupim zazidljivo parcelo na 
senovem. tel.: 031 602 883

Kupim starejšo hišo ali vi-
kend v okolici Brežic oz v Po-
savju. tel.: 051 428 503

Kupim večji kotel za žganje-
kuho (150 ali 200 l). 
tel.: 031 676 164

Kupim štedilnik na trda go-
riva – Calorex. tel.: 07 49 61 
211 (po 18. uri)

Oddamo dvosobno opre-
mljeno stanovanje v sevni-
ci. tel.: 041 721 376

Oddam v najem opremlje-
no hišo v okolici Brežic. tel.: 
041 243 042 (popoldan)

Menjam žganje za kotel za 
kuho žganja – alfo, od 60 do 
100 litrov. tel.: 041 521 857

Ugodno prodam 9 novih ta-
peciranih stolov, obrtniške 
izdelave. tel.: 041 205 207 

Prodam dvosobno stanova-
nje v sevnici, velikosti 60 
m², cena: 57.000 €. 
tel.: 040 478 235

Prodam zazidljivo parcelo v 
Brežicah – Brezina. 
tel.: 041 528 041

BREZPLAČNE
POTI DO ZNANJA

na TOČKAH ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE, 
kjer Vas seznanimo z vso izobraževalno ponudbo 

v Posavju in širše ter pomagamo pri odločanju 
za izobraževanje in učenje;

na TOČKAH ZA SAMOSTOJNO UČENJE,
kjer se brezplačno naučite tujih jezikov, računalništva, 

strojepisja, pripravljate seminarske naloge 
in klikate po internetu.

Center vseživljenjskega učenja Posavje
Ljudska univerza Krško

Dalmatinova 6, 8270 Krško

info@lukrsko.si
www.cvzu-posavje.si

07/ 488 11 70
»Ker znanje uresničuje sanje!«

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

Zaposlimo osebo za
 
vodenje materialnega 
knjigovodstva in opravljanje 
drugih administrativnih del.

Pogoji za za zaposlitev: 
srednja ekonomska ali dru-
ga srednja strokovna izo-
brazba
Zaželjene so izkušnje z vo-
denjem materialnega knji-
govodstva 
Poznavanje urejevalni-
ka besedil Word in pregle-
dnic excel

kandidati naj pošljejo prošnje 
na zgornji naslov oz. pokličejo 
na mob. št:. 041-727 579, 
omerzel Matej

•

•

•

CVETLIČARNA

Javni sklad republike slovenije za regionalni razvoj, ribnica na 
dolenjskem, na podlagi razglasa okrajnega sodišča v krškem objavlja

ODREDBO o drugi ustni dražbi nepremičnine

in sicer parc. št. 1404/4 -travnik v izmeri 4561 m2, parc. št. 1532/113 
– gozd v izmeri 13479 m2, parc. št. 1532/113 – gozd v izmeri 4510 m2 
vpisano v vl. št. 513 k.o. veliko Mraševo.

Javna dražba bo potekala v prostorih okrajnega sodišča v krškem, 
Šoferska 1, 8270 krško, dne 24.10.2007 ob 10.00 uri, v sobi 102/i.

dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije lahko interesenti 
pridobijo na okrajnemu sodišču v krškem ali na regionalnem skladu, tel. 
št. (01) 83 61 953 (ga. Širaj), oz. na spletni strani www.rdf-sklad.si.

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
MIX	 -	zemeljski	plin	+	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

10.140.447 193 31

Proizv. 
enota

gorivo 
sox mg/m3 nox mg/m3 Co mg/m3

dimno število 
Bacharach

izmerjeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 333 400 27 100 2 2

PB 2 ZP 15 271 300 5 100 0 2

PB 3 ZP 17 234 300 17 100 1 2

PB 4 ZP 0 73,25 300 1 100 0 2

MIX 8,4 69,2 400 1,3 100 0 2

PB 5 ZP 0,27 78,5 300 0,03 100 0 2

KOEL 20 88 400 2 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

O B V E S T I L O
družba Primorje d.d. obvešča, da bo popolna zapora dela ce-
ste skozi naselje Žadovinek v času izgradnje kanalizacijskega 
omrežja. Promet bo potekal izmenično enosmerno.

Udeležence v cestnem prometu naprošamo, da upošteva-
jo spremenjeno prometno signalizacijo in navodila izvajal-
ca del.

Promet bo oviran v času od oktobra do decembra 2007. 
Udeležence v prometu prosimo za razumevanje.

Prodam ali menjam njivo za 
manjšo parcelo za postavi-
tev brunarice. 
tel.: 040 542 517

Prodam gramozni pesek na 
območju krškega polja. 
tel.: 031 550 686

Prodam zajčje meso (doma-
ča hrana), v sevnici. 
tel.: 031 562 323

Prodam prašiče, težke od 25 
do 50 kg. tel.: 041 321 742

Prodam telici simentalki, 
pašni, težki 350–400 kg, ali 
menjam za bikce. 
tel.: 041 554 897

Prodam pujske za zakol ali 
za nadaljnjo rejo, težke od 
120 do 180 kg. 
tel.: 041 255 556

Ugodno prodam zimske bun-
de, večje številke. 
tel.: 031 213 825

Prodamo parcelo v Leskov-
cu ob glavni cesti, 710 m², z 
dvema hiškama, s priključki 
in lokacijskim dovoljenjem. 
tel.: 07 30 91 209

Prodam žensko bundo - nu-
trija, temno rjave barve, št. 
46 – 48, dolgo, malo nošeno. 
tel.: 030 911 534

Prodam sveža jabolka in ja-
bolčne krhlje. 
tel.: 07 45 22 093

Prodam mošt, žametno čr-
nino in bel mošt, cena 1,20 
€, ter domače žganje – sad-
jevec, cena 3 €. 
tel.: 031 730 401

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

OBČINA KRŠKO

vljudno vabi na proslavo ob dnevu reformacije, ki bo v četr-
tek, 25. oktobra 2007, ob 19. uri v kulturnem domu krško. 
dan reformacije bomo počastili s premiero mladinskega igra-
nega dokumentarnega filma krško skozi štiri letne čase v iz-
vedbi učencev oŠ Jurija dalmatina krško.
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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 22. oktober. Za 
točnost podatkov v naročenih 
rubrikah in prilogah odgovar-
jajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo d. d. - tiskarsko sre-
dišče, Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.

Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v torek,  
30. oktobra 2007.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  1 8 .  i n  2 9 .  o k t o 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:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 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, 18. 10.
ob 17.00 na Ljudski univerzi krško: tvU - predstavitev skupin 
angleščina v tretjem življenjskem obdobju 
ob 18.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: otvoritev ob-
močne razstave fotografij

Petek, 19. 10.
ob 10.00 v telovadnici gimnazije Brežice: otvoritev razstave 
malih živali, odprta bo do 21.10.
ob 15.00 v dobovi: otvoritev vetrolova pri mrliški vežici do-
bova, ob 16.00: otvoritev dozidka in obnovljenega objekta 
stare oŠ dobova 
ob 16.00 pri antonu kocjanu na silovcu: otvoritev spominske-
ga obeležja boju za slovenijo
ob 17.30 v kulturnem domu svoboda krmelj: otvoritev pre-
gledne razstave delovanje Judo kluba olimpija krmelj, ob 
18.00 osrednja proslava ob prazniku ks krmelj
ob 18.00 v renesančnih prostorih gradu rajhenburg: odprtje 
razstave fotografij vladke Likar kobal z naslovom obrazi, uje-
ti v trenutkih časa, gost silvan omerzu
ob 19.00 na sevniškem gradu: razstava dotik društva 
k.n.o.F.
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): animirani film the Bugs 
Bunny / road runner Movie 

Sobota, 20. 10.
od 8.30 do 10.00 pred okrepčevalnico kranjčič na silovcu: 
zbiranje pohodnikov za 6. tradicionalni pohod po sromeljski 
pešpoti
ob 9.00 na parkirišču galerije BJ kostanjevica na krki: pohod 
po kostanjeviški poti in kostanjev piknik 
ob 9.00 na kopališču otok v kostanjevici na krki: veslaška re-
gata
od 9.00 dalje v športni dvorani dobova: 9. mednarodni ju-jit-
su turnir slovenija open
ob 9.30 v krmelju: jubilejni spominski pohod od Hinjc do ga-
brijel z otvoritvijo informacijske table v železniškem parku v 
krmelju 
od 10.00 do 14.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice: strokovni posvet Zborovska glasba v Posavju od 19. 
do 21. stoletja
ob 11.00 na Cesti svobode 15 v Brežicah: svečano odkritje 
spominske plošče "obranili slovenijo"
ob 17.00 na raznih prizoriščih v kostanjevici na krki: FLo-
kart večer Poezija 
ob 17.00 pri Preskarjevih v globokem: vaško kožuhanje 
ob 19.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: sozvo-
čenje 2007 - regijski tematski koncert izbranih pevskih zborov 
dolenjske, Bele krajine in Posavje
ob 19.00 v gasilskem domu na vihrah: koncert "Prijat'lji, spet 
obrodile so vince nam sladko!" - Ljudski pevci Pšenični klas 
in gostje
ob 19.00 v farni cerkvi v kapelah: koncert "Pesem ne pozna 
meja" - MPZ kapele, MPZ Mežiški knapje in MPZ kralj Matjaž
ob 20.00 v klubu kd krško: koncert Lovro ravbar kvinteta
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): g:a:P - Momento skupaj z 
rann in Uranium Pills

Nedelja, 21. 10.
ob 11.00 v stari gostilni krulc na Mostecu: otvoritev razstave 
"Likovna kolonija Mostec 2007"
ob 13.00 v kostanjevici na krki: Jesen na ta malem plac'
ob 14.00 v Lamutovem likovnem salonu v kostanjevici na 
krki: slavnostna seja občinskega sveta
ob 14.00 na Jurkovi koči na Lisci: 15. obletnica atletskega 
kluba sevnica 
ob 19.00 v Cerkljah ob krki: jubilejni koncert kolednikov iz 
Bušeče vasi ob 10-letnici delovanja

Ponedeljek, 22. 10.
ob 17.00 na Ljudski univerzi krško: razstava in delavnica s 
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kvačko in pletilkami
ob 17.00 v avli gimnaziji Brežice: otvoritev razstave dijaških 
likovnih izdelkov in predstavitev projektnega dela na temo 
"ekspresionizem v sliki in besedi"

Torek, 23. 10.
ob 16.30 v oŠ globoko: otvoritev učne poti ob 100-letnici šol-
ske zgradbe in 125-letnici šolstva
ob 18.00 v viteški dvorani gradu Brežice: slovesnost ob 30-le-
tnici delovanja območne obrtne zbornice Brežice
ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija Partnerski 
odnosi, za abonma in izven

Sreda, 24. 10.
ob 17.00 v dvorani v parku krško: tvU - predavanje in pred-
stavitev knjige vida Pečjaka Psihologija staranja ter razstava 
dekorativnih izdelkov študijskega krožka
ob 17.30 v kulturnem domu krško: lutkovna predstava taca-
muca, za abonma in izven
ob 18.00 v Hotelu terme v termah Čatež: otvoritev 32. samo-
stojne razstave oskarja gerjeviča "Luči«
ob 19.00 na dvorcah: otvoritev prostorov Mladinskega dru-
štva Zarja 

Četrtek, 25. 10.
ob 16.00 v oŠ Pišece: zaključek mednarodnega UnesCo ta-
bora "Premikamo meje"
ob 17.00 na CPB 22 v Brežicah: otvoritev mestne hiše
ob 17.00 v galerijskih prostorih MC Brežice: otvoritev slikar-
ske razstave Jožeta voduška
ob 18.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: pred-
stavitev projekta od kakovosti k odličnosti 

Petek, 26. 10.
ob 12.00 pred stavbo občine Brežice: svečana otvoritev ob-
novljene Ceste prvih borcev
ob 16.00 v športni dvorani pri oŠ Brežice: tradicionalno sre-
čanje športnikov občine Brežice in občine samobor
ob 18.30 v valvasorjevi knjižnici krško: predavanje na temo 
Miti in resnica o cepljenju
ob 19.00 v gasilskem domu v dolenji vasi pri krškem: večer 
avsenikovih pesmi "Pod židano marelo"
ob 20.00 v MC Brežice: fazanski ples - koncertna prireditev 
za srednješolce

Sobota, 27. 10.
ob 9.00 v Pečicah: 31. pohod "Po poteh brežiške čete" 
ob 9.30 v restavraciji Štefanič v Brežicah: mednarodni odpr-
ti hitropotezni šahovski turnir
ob 11.00 v vinski gorici gazice: dan odprtih vrat hramov in 
zidanic
ob 17.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: slav-
nostna seja občinskega sveta Brežice
ob 19.00 v oŠ Jožeta gorjupa kostanjevica na krki: plesne 
miniature Plesne skupine Harlekin
ob 19.30 v kulturnem domu krško: komedija v drugo gre 
rado, za abonma in izven
ob 20.00 v MC Brežice: klubski maraton radia Študent - na-
stop obetavnih glasbenih izvajalcev
ob 21.00 v MC sevnica: koncert skupine Zmelkow
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): Chakra - We can't sleep 
at night 

Nedelja, 28. 10.
ob 9.00 v kostanjeviški jami: dan odprtih vrat in slovesnost 
ob 70-letnici kostanjeviške jame
ob 17.00 pri Pšeničniku na Bojsnem: svečana otvoritev javne 
razsvetljave in družabno popoldne s pogostitvijo
ob 19.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: kon-
cert Mešanega pevskega zbora kUd Brežice in pevskega zbo-
ra nova kMB Maribor
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Ugodno prodam orehova je-
drca in rezervne dele avta 
omega 2,0, 96 letnik. 
tel.: 041 937 223

Ugodno prodam domač ja-
bolčni kis. tel.: 031 312 524

Prodam mošt po litru ali v 
večjih količinah. 
tel.: 031 396 308

Prodam bel krompir za ozi-
mnico, koruzo v zrnju, šte-
dilnik na trda goriva, štedil-
nik plin/elektrika ter lepo 
ohranjeno starejšo spalnico. 
tel.: 041 581 492

Ugodno prodam krompir ka-
linford in romano za ozimnico. 
tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam 180 l hladilnik z za-
mrzovalnim predalom. 
tel.:  041 369 494

Ugodno prodam mikrova-
lovno pečico inox, gorenje. 
tel.: 051 306 622

Prodam akvarij, 80 l, z opre-
mo, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 79 286 (zvečer)

Prodam cerova drva, metr-
ska, cena po dogovoru. 
tel.: 031 368 634

Prodam suha mešana drva, 
cena 45 €/m³. 
tel.: 031 492 887

Prodam drva, bukova in ga-
brova, na kratko razžagana, 
možna dostava. 
tel.: 040 738 059

Prodam sobno oljno peč za 
ogrevanje, cena po dogovo-
ru. tel.: 041 560 983

Prodam prodajni pult in 
novo reg. blagajno, obo-
je primerno za manjše lo-
kale. tel.: 07 81 44 464 (po 
20. uri)

Ugodno prodam igrice za 
Playstation 2 - nogomet Fifa 
07, košarko nBa 07, tenis in 
hokej. tel.: 031 393 409

Prodam etažno peč na trda 
goriva, emocentral 20, nova, 
cena 400 €. 
tel.: 041 360 678

Prodam PvC cisterno za ku-
rilno olje, 200 l, rabljeno. 
tel.: 040 990 247

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja znamke tajfun tHg 
2300 in dva ležeča valja, 
malo rabljena, cena po do-
govoru. tel.: 041 572 247

Ugodno prodam Ford escort 
16 v, 1,6, za rezervne dele, 
letnik 1994, spredaj trčen. 
tel.: 031 445 933 

Prodam peč za centralno 
kurjavo, Pavličevo 28, eko-
nomik, rabljeno štiri sezo-
ne, cena po dogovoru. 
tel.: 041 626 095

Prodam gorilec za večjo peč 
in računalnik ter podarim 
enojni jogi in nekaj knjig za 
otroke. tel.: 041 634 657

Prodam starinsko prešo na 
kamen, vel. 3,70 x 2,30 m, 
cena po dogovoru. 
tel.:  041 572 912

Prodam električnega pastir-
ja, model guliver 5, nov, za 
krajše ograje do 5 km. 
tel.: 051 392 466

Prodam ali menjam mizarski 
»hubelpank« (mizo) za avto-
mobilsko prikolico z atestom 
ali kaj drugega. tel.: 041 
331 549 (po 20. uri)

Prodam traktor Univerzal, 
64 km, letnik 99, 4 x 4, ka-
bina, kompresor, registriran, 
lepo ohranjen. 
tel.: 051 802 325

Prodam nov električni šte-
dilnik, cena 220 €. 
tel.: 051 214 120

Prodam audi a4, letnik 2002, 
in novo diatonično harmoni-
ko B es as. 
tel.: 031 815 191

Prodam skuter znamke gile-
ra, letnik 2003, dobro ohra-
njen, cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 79 153

Prodam daewo tico sX, le-
tnik 1997, prevoženih 64.000 
km, prvi lastnik, kovinske 
barve, pet vrat, cena 980 €. 
tel.: 031 309 210

Stiki: Upokojenka iz okoli-
ce krškega išče prijatelja za 
srečanja in krajšanje časa. 
tel.: 051 853 062

Stiki: star sem 46 let, imam 
sina in sem sam, a še nisem 
izgubil upanja. iščem pošte-
no in iskreno srce. Bodi sta-
ra 40 let, mamica, in pridi k 
meni. tel.: 031 529 428

Pomoč: Prosim dobre ljudi, 
da mi podarijo oblekice za 
dojenčka. tel.: 041 763 401
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Trg svobode 9
8290 Sevnica

Kdaj je nastala zasedba Trio K 
in kdo so njeni člani?
trio k je nastal leta 2005 iz 
prejšnje zasedbe Jetrokill. 
Meni in klaviaturistu Mate-
ju Keršiču se je pridružil ba-
sist Beno Košir, ki ga je ka-
sneje zamenjal Andrej Keršič. 
Zaradi skupne začetnice naših 
priimkov je nastalo ime skupi-
ne. vendar pa smo glede na stil 
glasbe, ki jo igramo, začutili 
potrebo po več inštrumentih, 
zato smo za nekatere koncer-
te »v goste« povabili še druge 
glasbenike. na First chance fe-
stivalu so se nam npr. pridružili 
Dušanka Istenič na flavti, Ma-
tjaž Šerjak na kitari in voka-
lu ter Aleš Lupšina na kongah. 
aleš je postal naš stalni član, 
prav tako je naša skupina zdaj 
okrepljena s kitaristom Rokom 
Kovačem in trobentačem Ju-
retom Požarjem.

Kako bi opredelil stil glasbe, 
ki jo igrate? Kdo so vaši vzor-
niki? 
naša glasba je mešanica rocka, 
jazza, funka in latino ritmov. 

V	ritmih	Tria	K
SEVNICA – V večeru prve oktobrske sobote je Grajska kavarna zaživela v rit-
mih ene najobetavnejših mladih sevniških glasbenih skupin. O Triu K smo se 
pogovarjali z bobnarjem Alešem Koširjem.

radi preigravamo stare, manj 
znane komade, na primer od 
tihomirja Pop asanovića, sku-
pine september, eumirja de-
odata skupine Passport, radi 
igramo tudi skladbe santane, 

imamo pa tudi avtorske ko-
made. Meni osebno so všeč big 
bandi - tudi sam igram v sev-
niškem big bandu in pri godbi, 
enako Jure, član big banda pa 
je tudi rok, kjer igra saksofon.

Razmišljate o tem, da bi glas-
bo popestrili tudi z vokalom?
Ja, zelo radi bi skupino razširili 
še z dobro vokalistko. trenutno 
jo še iščemo. 

Kje vse ste že igrali?
igrali smo že v večih klubih ozi-
roma mladinskih centrih po Po-
savju, v Laškem, Šentjurju, 
Celju, Ljubljani, dvakrat smo 
igrali na sevniškem poletnem 

festivalu grandrock, trikrat pa 
smo se že predstavili na krear-
tu. 

Kakšne so vaše želje in načrti 
za prihodnost?
Želimo si čim več koncertov po 
sloveniji, upamo pa tudi na ka-
kšen koncert ali celo turnejo 
po Bosni in Hercegovini. 

Tanja Grabrijan

Trio K v Grajski kavarni.

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

kakor je ob simboličnem iz-
pustu rib v novozgrajene rib-
nike dejal Bogdan Barbič, 
direktor Hse – skupni pod-
vig, se v podjetju zaveda-
jo, da gre pri izgradnji hi-
droelektrarn za velik poseg 
v prostor, ki prinaša pozitiv-
ne in tudi negativne posledi-
ce. slednje je potrebno kar 
se da zmanjšati z ukrepi, kot 
so izgradnja ribjih prehodov, 
ribjih drč in drstišč, pa tudi 
vzrejnih ribnikov, v katerih 

»Skupen podvig« HSE in 
brestaniško-krških ribičev
MAČKOVCI PRI BRESTANICI - V Ribiški družini Brestanica – Krško, v kateri že 
60 let skrbijo za vodni živelj v reki Savi in v njenih pritokih od izliva Blanšči-
ce do nuklearne elektrarne, in v podjetju HSE Skupni podvig, ki je investitor 
izgradnje verige spodnjesavskih elektrarn, so pri brestaniških ribnikih Mačk-
ovci predali namenu pet novozgrajenih ribnikov za kontrolirano vzrejo kra-
pov in drugih ciprinidnih vrst rib. 

bo mogoče ohranjati avtoh-
tone vrste rib. ob tem je Bar-
bič poudaril, da se bo ribji ži-
velj v prihodnje ohranjal tudi 
zaradi pozitivnih učinkov, ki 
jih vzporedno prinašajo elek-
trarne, saj bodo ribe v aku-
mulacijskih jezerih pridobile 
večji življenjski prostor, kar 
se bo pozitivno odražalo tudi 
v turistični dejavnosti. 

v sloveniji je od 67 avtohto-
nih ribjih vrst kar 59 na se-

znamu ogroženih vrst, zato 
je pomen novozgrajenih rib-
nikov v Mačkovcih pri Bre-
stanici toliko večji, saj bodo 
omogočali intenzivno kon-
trolirano vzrejo vseh po-
membnejših ciprinidnih vrst 
rib. navedeni projekt so po 
besedah predsednika rd 
Brestanica – krško Edija Zi-
dariča realizirali v slabem 
letu, ribiška zveza sloveni-
je pa bo skupaj z ribiškimi 
družinami v nadaljevanju 
poskrbela, da bodo vzrej-
ne ribe skladno z ribiško go-
jitvenimi načrti vložene v 
reko savo. 

Bojana Mavsar
Ob kulturnem programu članov KD Svoboda Brestanica 
so  simbolično izpustili ribe v nove ribnike (spredaj) 
Edi Zidarič kot predstavnik ribiške družine ter (v 
ozadju) direktor HSE Skupni podvig Bogdan Barbič, 
Jože Dimnik iz gospodarskega ter Andrej Drašler iz 
kmetijskega ministrstva. 


