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Po neuradnih podatkih Držav-
ne volilne komisije (uradni 
bodo znani 8. julija) je v 7. 
referendumskem območju, ki 
vključuje občine Brežice, Kr-
ško, Kostanjevica na Krki, Ra-
deče in Sevnica, za Posavsko 
pokrajino glasovalo 80,48 od-
stotkov volivcev in volivk, ki 
so se udeležili referenduma. 
Najvišjo podporo je pokrajina 
Posavje dobila v občini Krško, 
kjer je zanjo glasovalo 86,83 
odstotkov volivcev. V breži-
ški občini je podpora Posav-
ju 82,09-odstotna, v sevniški 
77,45-odstotna, v kostanje-
viški 67,89-odstotna, v rade-
ški pa 63,64-odstotna. Proti 
predlagani pokrajini so pre-
pričljivo glasovali le na ob-
močju osrednje Slovenije, za 
las pa tudi na južnem Primor-
skem. Višjo podporo kot Posa-
vski so volivci in volivke name-
nili le Koroški pokrajini, kar 85 
odstotkov. 

Volilna udeležba v Posavju je 
bila 13,53-odstotna, kar je 
več od državnega povprečja - 
10,98 odstotkov. Po občinah: 
Radeče 18,42 odst., Kostanje-
vica na Krki 17,88 odst., Kr-

POSAVJE – Nedeljski posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Slo-
veniji ter statusu Mestne občine Ljubljana je tudi v Posavju zaznamovala nizka vo-
lilna udeležba (13,53 odst.), pa tudi visoka podpora predlagani Posavski pokrajini, 
ki je znašala kar 80,48 odstotkov. Od 64.220 volilnih upravičencev v Posavju jih je 
torej v nedeljo svoj glas oddalo 8.687, od tega jih je 6.924 obkrožilo besedico ZA.

ško 13,36 odst., Sevnica 13,26 
odst. in Brežice 12,55 odst.

Politika	
zadovoljna
„Vesel sem rezultata, ki je na 
nek način pričakovan, saj smo 
se v Posavju že ves čas enotno 
zavzemali za pokrajino. Vese-
li me, da je prizadevanja po-
litičnih strank potrdila tudi 
referendumska volja naših ob-
čanov, obžalujem pa, da refe-
rendum na volitve ni zvabil več 
ljudi. Rezultat zgovorno naka-
zuje, da ne glede na mnenje 
politike ljudske volje po lastni 
pokrajini Posavcem ni mogo-
če odvzeti,“ je referendumski 
izid komentirar predsedujo-
či Svetu regije Posavje in žu-
pan občine Krško Franc Bogo-
vič, „zahvaljujem se vsem, ki 
ste znali prepoznati zgodovin-
sko priložnost in glasovali ZA 
pokrajino Posavje“. 

„Kar se Posavja tiče, smo vo-
livci jasno povedali, da si de-
centralizacije Slovenije brez 
samostojne pokrajine Posavje 
ne predstavljamo. Upam, da 
bo še ta sklic državnega zbora 

ali naslednji to upošteval. Mi-
slim, da ne bi več smelo biti 
politične stranke v Sloveniji, 
ki ne bi priznavala tega rezul-
tata, ne glede na nižjo ude-
ležbo. Prepričan sem, da tudi 
tisti, ki niso šli na referendum, 
niso proti Posavju,“ meni bre-
žiški župan Ivan Molan. 

Večina	za	pokrajino,
udeležba	skromna

SEVNICA – V nedeljo, 22. junija, je v atriju sevniškega gradu po-
tekal že tradicionalni koncert Godbe Sevnica, ki v letošnjem 
letu obeležuje 100-letnico delovanja. Z organizacijo koncer-
ta ob dnevu državnosti je KD Godba Sevnica začelo ob osamo-

svojitvi Slovenije in tako je to postal osrednji kulturni dogo-
dek v občini Sevnica. Letošnji slavnostni govornik je bil brigadir 
mag. Viktor Krajnc, ki je v letu 1990 s položajem komandanta 
Teritorialne obrambe zahodnoštajerske pokrajine uspešno vo-
dil obrambne priprave in leta 1991 tudi poveljeval enotam TO 
v vojni za Slovenijo in nato za ta pomemben delež pri obram-
bi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije pre-
jel najvišje državno odlikovanje. V svojem govoru se je dotaknil 
slovenske zgodovine (del le-te so pričarali tudi člani Društva Trg 
Sevnica z gledališko igro Pet velikih) in jo spretno povezal z bo-
gatim kulturnim izročilom ter z osamosvojitvijo Slovenije. 

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Koncert	sevniške	godbe	
ob	dnevu	državnosti

Bojkot	v	Sp.	St.	
Gradu
Predstavniki vaškega od-
bora krajanov Spodnjega 
Starega Grada so v petek, 
20. junija, županu občine 
Krško predali protestno 
pismo s podpisi kraja-
nov o bojkotu nedeljske-
ga posvetovalnega refe-
renduma o pokrajinah. 
„Na ta način smo izrazi-
li, kljub skoraj dvoletnim 
prizadevanjem za iskanje 
skupnih rešitev, nezado-
voljstvo z ignorantskim 
odnosom do našim zah-
tev,“ pravijo v vaškem 
odboru Spodnjega Stare-
ga Grada.

Nadaljevanje na strani 2

Dnevi	splavarjenja	na	Savi

RADEČE – V času od petka, 20. junija, do nedelje, 22. ju-
nija, so v počastitev dneva državnosti v Radečah že 10. 
leto zapored v organizaciji tamkajšnjega KTRC-ja poteka-
li t.i. Dnevi splavarjenja na Savi, ki so postali daleč nao-
koli znana in že uveljavljena tradicionalna prireditev, te-
melječa na bogatem ljudskem izročilu. Na fotografiji je 
prizor iz tekmovanja v daljinskem vodenju različnih mo-
delov čolnov. (Foto: Ljubo Motore). Več na strani 13.

PRIMOŽ KOZMUS, 
metalec kladiva 

POSAVJE, BREŽICE – Tridnevna prireditev Brežice, moje mesto, ki je minuli konec tedna 
doživela že peto reprizo, je bila le eden izmed številnih kulturno-zabavnih dogodkov, 
ki so jih v letošnjem juniju pripravili organizatorji od Radeč do Dobove. Njihov namen 
je najbrž predvsem v tem, da bi mlade nagradili ob bolj ali manj uspešnem zaključku 
šolskega leta, vse ostale prebivalke in prebivalce Posavja pa razvedrili in jim v toplih 
dneh hkrati olajšali pričakovanje letnega dopusta. Več na str. 12 in 13.
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POSAVJE – V ponedeljek je bila na obisku v Posavju poslan-
ska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS). Poslan-
ci in poslanke so svoj obisk pričeli v Krškem, kjer je vodja 
poslanske skupine Jože Tanko komentiral rezultat nedelj-
skega referenduma o pokrajinah. Kot je dejal, so z rezul-
tatom v stranki zelo zadovoljni, kljub nizki volilni udelež-

bi pa so odločitve volivcev nedvoumne in jasne, rezultati pa 
verodostojni. Napovedal je, da bo Vlada v kratkem pripra-
vila nov zemljevid pokrajin in ga poslala v obravnavo v Dr-
žavni zbor. 
Popoldne so poslanci in poslanke največje parlamentarne 
stranke v treh skupinah obiskali številna posavska podjetja 
in organizacije, kjer so se seznanili s stanjem in aktualno 
problematiko v regiji. Srečali so se tudi s člani občinskih od-
borov stranke, obisk pa zaključili v športnem duhu, saj so 
v dobovski telovadnici odigrali nogometno tekmo, ki se je 
končala z zmago brežiških članov SDS z rezultatom 8:2.

M.K.M., P.P.

nadaljevanje s 1. strani 

POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Martin Kerin, Bojana Mavsar, Peter 
Pavlovič, Suzana Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Andrej Pinterič

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar, Vanja 
Božič
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij 
ne vračamo in ne honoriramo.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 

sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj 
naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali 
bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za 
eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Slo-
veniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB: SI03155-1086687920
TRR pri banki NLB: SI 02980-0254398083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (12/2008) bo izšla v 
četrtek, 10. julija 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. julij.

STARA VAS NA BIZELJSKEM - Socialni demokrati občinske or-
ganizacije Brežice so imeli 18. junija letni občni zbor član-
stva. Najpomembnejše teme so bile izvolitev novega pred-
sednika in tajnika ter treh članov predsedstva, oblikovanje 
stališča glede referenduma o pokrajinah, sprejetje smer-
nic za dosego čim ugodnejšega rezultata na jesenskih držav-
nozborskih volitvah, predlog, naj 27. oktober postane občin-
ski dan invalidov in nekatere ostale aktualne teme.

Dosedanji predsednik Mitja Jan-
kovič je zaradi odhoda na novo 
delovno mesto v Ljubljano podal 
odstopno izjavo, saj ne zmore 
več primerno opravljati te funk-
cije. Za novega predsednika je 
bil izvoljen Željko Nikezić, di-
plomirani upravni organizator iz 
Brežic. Novi tajnik je postal Ro-
bert Budič. Zaradi ustreznejše 
teritorialne pokritosti so razširi-
li sestavo predsedstva, tako da 
so novi člani postali Janko Pe-
tan iz Brežic, Marjan Tomše iz 
Krške vasi in Jože Tomše iz Rib-
nice na Dolenjskem.

Na zboru je bila potrjena ocena, da obstaja realna mo-
žnost, da Socialni demokrati na jesenskih državnozborskih 
volitvah prevzamejo vodilno vlogo v državi. Ocenili so, da 
je potrebno volivke in volivce seznaniti s programom in jih 
pozvati, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev, kaj-
ti vsak glas šteje.

Zbor je sprejel tudi sklep, naj občinski svetniki iz svetniške 
skupine Socialnih demokratov predlagajo 27. oktober kot dan 
invalidov občine Brežice ter se zavzamejo za dodelitev ustre-
znih društvenih prostorov. V času, ko je varovanje invalidov že 
ustaljen standard v EU, se pri nas še vedno srečujejo z osnov-
nimi težavami, na katere bi z uvedbo takšnega dne primerno 
opozorili in jih ublažili. Ž.N.

Nikezić	na	čelu	SD	Brežice

Željko Nikezić

Pri tem je bila s strani posa-
meznih svetnikov kot sporna 
izpostavljena sama dejavnost 
zavoda, ki doslej naj ne bi 
uspešno zagotavljal primernih 
aktivnosti za mlade v občini. 
Pri tem so med drugim izpo-
stavili predvsem delovanje Bi-

vaka na Senovem. Obenem so 
po predstavitvi programa pod-
prli imenovanje direktorice 
tega javnega zavoda Mirjane 
Klinec, ki je kot vršilka dol-
žnosti direktorice sicer center 
že vodila zadnji dve leti. 

Svetniki so obenem izrazi-
li podporo Posavski pokra-

Krški	občinski	svetniki	
potrdili	dva	direktorja
KRŠKO - V občini Krško so se 19. junija znova sestali občinski svetniki. Med drugim so podprli imenova-
nje vodstev dveh javnih zavodov v občini. Znova so se zavzeli za pokrajino Posavje, razpravo pa so med 
drugim namenili tudi predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Mladinski center Krško, ki so ga svetniki tudi sprejeli. 

jini ter pozvali prebivalce, 
da se udeležijo referendu-
ma ter glasujejo za ustano-
vitev samostojne pokrajine. 
Sicer je že znano, da se ob-
činski svet poleg ustanovi-
tve pokrajine zavzema tudi, 
da njen sedež postane me-
sto Krško.

Glede na sprejet dnevni red 
seje je bila predvidena tudi 
obravnava in sprejem skle-
pa za ureditev medsebojnih 
razmerij med krško Občino 
in Kostanjevico na Krki. Pri 
tem so ugotovili, da bo za 
rešitev teh vprašanj potreb-
no sodelovanje ter usklaje-
na obravnava na občinskih 
svetih obeh občin. Krški ob-
činski svet bo o tej proble-
matiki zato še razpravljal, 
in sicer po obravnavi predvi-
denega sporazuma v občin-
skem svetu Kostanjevice na 
Krki. 

Tako se nadaljuje vpraša-
nje delitve premoženja in 
ureditve premoženjskoprav-
nih razmerij med obema ob-
činama, kar je eden izmed 
bistvenih momentov, ki ga 
morata Občini kot podpisni-

ci sporazuma urediti v čim 
krajšem času. Sprejem spo-
razuma je zagotovilo, da 
bosta obe Občini dokončno 
lahko zaživeli kot samostoj-
na subjekta javnega prava. 
Dejstvo je, da sta se obči-
ni v času od  nastanka nove 
občine Kostanjevica na Krki 
našli pred številnimi zapre-
kami pri gospodarjenju in 
upravljanju s svojim premo-
ženjem.

Svetniki so se seznanili tudi 
s sklepom o imenovanju po-
sebne komisije za ustanovi-
tev in določitev sedeža po-
krajine Posavje. Komisija za 
mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja je namreč 
predlagala, da se kot člana 
te komisije razrešita nekda-
nji direktor občinske upra-
ve Franc Glinšek ter nekda-
nji načelnik upravne enote 
Anton Podgoršek, na njuni 
mesti pa se imenujeta nova 
direktorica občinske uprave 
Melita Čopar ter nova na-
čelnica Lidija Božič.  

Na seji so ob tem svetniki pri 
točki glede volitev in imeno-
vanj za vršilca dolžnosti di-

rektorja javnega zavoda Lo-
kalna energetska agencija 
Dolenjske podprli Danijela 
Levičarja iz Krškega. Glede 
samega poteka večurne seje 
pa je podžupanja Ana So-
mrak, ki je sejo v nadaljeva-
nju tudi vodila, svetnike se-

znanila z dejstvom, da znajo 
občinski svetniki v Brežicah 
in v Sevnici seje občinske-
ga sveta končati najkasneje 
v dveh urah. Dolge razpra-
ve posameznih svetnikov je 
zato označila kot precej ne-
primerne. 

Martin Kerin

Mirjana Klinec na 
predstavitvi občinskemu 
svetu

Danijel Levičar, 
novoimenovani v. d. 
direktorja LEAD

LJUBLJANA, KRŠKO - Stranka Zares – nova politika je na 
svoji drugi konvenciji, ki je potekala 14. junija v ljubljan-
skih Križankah, predstavila javnosti kandidate, ki bodo 
zastopali njene barve na jesenskih državnozborskih voli-
tvah. Med njimi je tudi Krčanka Vilma Jan Špiler. 

Svet stranke Zares – nova poli-
tika je njeno kandidaturo potr-
dil na predlog članov kolegija 
predsednika občinskega odbo-
ra Zares – nova politika Krško.  
Po besedah predsednika mag. 
Davorina Dimiča so bili čla-
ni kolegija enotnega mnenja, 
koga predlagati za kandidaturo 
na državnozborskih volitvah, 
saj je „Vilma Jan Špiler s svo-
jo pozitivno energijo, delovno 
vnemo in vztrajnostjo v priza-
devanjih za večjo blaginjo pre-
bivalcev tukajšnjih krajev naj-
boljša možna kandidatka.«

Vilma Jan Špiler, podpredsednica občinskega odbora Zares – 
nova politika Krško, aktivna občinska svetnica ter predsedni-
ca Plavalnega Kluba Celulozar Krško pa je dejala, da se je za 
aktivnejšo vlogo v političnem prostoru odločila, ker meni, da 
lahko s svojimi idejami, znanjem in odločnostjo pripomore 
k učinkovitemu reševanju obstoječih družbenih in političnih 
problemov in tako k ohranjanju osnovnih civilizacijskih vre-
dnot (svoboda, enakopravnost …), ki so dandanes vse preveč-
krat žrtev političnih in gospodarskih interesov.

Prepričana je, da jo bodo volivci za pošteno volilno kampanjo 
in njene jasne ideje, kako ustvariti boljše pogoje za življenje 
vseh državljanov, nagradili s svojimi glasovi in tako pokazali, 
da si resnično želijo sprememb. 

S.M.

Vilma	Jan	Špiler	–	kandidatka	
krškega	Zares	

Vilma Jan Špiler

„Čeprav sem razočaran nad volilno udeležbo, ki sem jo kljub 
vsemu pričakoval višjo, sem generalno gledano zadovoljen, saj 
so volivci potrdili, da je pokrajina Posavje prava stvar. Nobena 
oblast, ne ta ne katera koli druga, ne more mimo tega,“ je pre-
pričan sevniški župan Kristijan Janc. „Zadovoljen sem z rezul-
tatom v naši občini, kar je gotovo tudi posledica mojega zavze-
manja za Posavje. Tako udeležba kot podpora pokrajini sta bila 
pri nas nadpovprečni v primerjavi s celo Slovenijo,“ je rezultat 
komentiral kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek.

Z rezultatom referenduma v Posavju sta zadovoljna tudi poslan-
ca v državnem zboru Stane Pajk in Bojan Rugelj. „Zame je re-
ferendum uspel. Vsakdo je imel možnost oddati svoj glas in pri-
šli so tisti, ki so najbolj zainteresirani, tisti, ki s srcem mislijo, 
da je prav, da nastane pokrajina Posavje. Rezultat pomeni tudi 
za bodoče mandate veliko moralno obvezo, da ne bi komu pri-
šlo na pamet zbrisati Posavja z zemljevida pokrajin,“ meni Pajk. 
„Ljudje čutijo s pokrajino, praktično pokrajino že imamo, v pra-
ksi izvajamo skupne pokrajinske projekte in ljudje se tega zave-
dajo. V parlamentu bomo to tudi spoštovali, čeprav dvomim, da 
vsi poslanci, predvsem iz opozicije,“ pa pravi Rugelj.

Peter Pavlovič 

Poslanska	skupina	SDS	
v	Posavju

Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko z gostiteljema, 
sevniškim poslancem Bojanom Rugljem in krškim 
poslancem Stanetom Pajkom

SEVNICA – V ponedeljek, 30. junija, se bodo na 14. redni seji 
sešli sevniški občinski svetniki in svetnice. Odločali bodo o 
preselitvi Mladinskega centra Sevnica v bivše prostore sevni-
ške knjižnice ter o oddaji poslovnih prostorov Turistično in-
formacijske pisarne Sevnica v najem. Med drugim naj bi za 
direktorja javnega podjetja Komunala Sevnica znova potrdi-
li Bojana Lipovška ter podali soglasje k oceni delovne uspe-
šnosti ravnateljev in ravnateljic OŠ Blanca, OŠ Boštanj in 
Glasbene šole Sevnica.  P.P.

POSAVJE – Ob dnevu državnosti so bile tudi v Posavju šte-
vilne prireditve. Že v nedeljo so jo pripravili v Sevnici (glej 
naslovnico), osrednja proslava v občini Krško je bila v torek 
zvečer na Libni nad Krškim, istega dne so praznovali tudi na 
Velikem Trnu, včeraj je pri lovski koči v Dobravi potekal 8. 
memorial Jerneja Molana, zvečer pa v Kostanjevici na Krki 
promenadni koncert tamkajšnjega pihalnega orkestra. V pe-
tek zvečer bo pri spomeniku v Rigoncah spominska slove-
snost s polaganjem venca.  P.P.    

Nov	mandat	za	Lipovška

Proslave	ob	dnevu	državnosti
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Minuli konec tedna je bil v 
znamenju prireditve Breži-
ce, moje mesto 2008. Kako 
ste zadovoljni s potekom 
prireditve, z udeležbo?
Brežice moje mesto je posta-
la tradicionalna prireditev, ki 
je uvod v poletje. Letos je bil 
program še nadgradnja lan-
skega, številni zanimivi glas-
beni gostje so v večernih 
urah v mesto privabili mno-
žico ljudi. Ta prireditev pa 
je tudi priložnost za osnovne 
šole in društva, da pokažejo 
širši javnosti, kar so se v pre-
teklem letu naučili oz. ima-
jo priložnost, da izrazijo vso 
svojo kreativnost. Mislim, da 
je bil program res pester in 
da je lahko vsakdo našel ne-
kaj zabave in razvedrila zase. 
Mestu dajo dušo ljudje, ti pa 
pridejo na ulice, kadar se ne-
kaj dogaja in mislim, da je 
poletno dogajanje v mestu 
tudi letos odlično uspelo. 

V nedeljo je bil tudi v marsi-
katerem pogledu zgodovin-
ski referendum o razdelitvi 
Slovenije na pokrajine. Vaš 
komentar rezultatov…
V Posavju smo veseli, da je 
bil podpora pokrajini Posav-
je tako visoka, saj smo s tem 
pokazali političnim strankam, 
da ni decentralizacije brez 
Posavja. Ne glede na nižjo 
stopnjo udeležbe na referen-
dumu smatram, da je refe-
rendum pokazal prepričljivo 
željo tistih, ki prišli in se od-
ločili za. Upam, da se priho-
dnja oblast ne bo izneverila 
volji ljudi, ki je bila jasna. 

Koliko je k temu rezultatu 
prispevalo skupno prizade-
vanje posavske politike v za-
dnjih desetih letih?
Več kot desetletno usklaje-
no sodelovanje med posavski-
mi občinami mora obroditi 
sad. Posavci nismo neka ume-
tna tvorba ali včerajšnji domi-
slek, druži nas skupna prete-
klost in značilnosti, po katerih 
se tudi razlikujemo od sose-
dnjih pokrajin, seveda pa za-
govarjamo tudi medregijsko 
sodelovanje. Imeli smo srečo 
in ljudi, ki so delili isto politi-
ko do Posavja kot samostojne 
enote v sklopu države. 

Nekateri menijo, da se tudi 
v primeru ustanovitve Posa-
vske pokrajine ne bo moč 
izogniti notranjim trenjem 
med občinami, predvsem 
glede središča pokrajine…
Središče pokrajine ostaja od-
prta tema za dogovor, dejstvo 
pa je, da je vlada ponudi-
la kompromis, ki predstavlja 
delitev pokrajinskih in uprav-
nih središč, kar pomeni de-
jansko policentričnost regi-

Pogovor	z	Ivanom	Molanom,	županom	občine	Brežice

“Mestu	dajo	dušo	ljudje...”
Brežiški župan Ivan Molan je na čelu najvzhodnejše posavske občine že četrto leto. Županski stolček je dokaj nepričakovano zasedel po odhodu mag. Andreja 
Vizjaka na ministrsko mesto v prestolnico, volivke in volivci pa so mu na lokalnih volitvah jeseni 2006 prepričljivo zaupali štiriletni mandat. Ker je poleg tradi-
conalnega brežiškega oktobra konec junija zaradi prireditve Brežice, moje mesto najbolj živahen čas v občini, smo to priložnost izkoristili za pogovor z njim.

je. Upam, da bodo ta predlog 
podprle tudi vse posavske ob-
čine, saj se vsi zavzemamo za 
policentričnost. 

Občina Brežice postaja pri-
zorišče številnih velikih dr-
žavnih projektov, od preno-
ve letališča Cerklje ob Krki 
do hidroelektrarn Breži-
ce in Mokrice. Najbrž bo ob 
teh velikih posegih v prostor 
težko uskladiti vse različne 
interese…
Res so številni projekti, pred-
vsem še nacionalni, velik za-
logaj za usklajevanje. Sam 
sem zagovornik pristopa, da 
je s strpnostjo in odprto raz-
pravo mogoče uskladiti mar-
sikaj in doseči rešitev, ki je 
sprejemljiva za vse strani. 
Vodilo pri vseh projektih je 
povezanost s turizmom – tudi 
ureditev ob HE bo v zname-
nju turizma – ob akumulacij-
skem jezeru se načrtuje špor-
tno rekreacijski park, pristan 
za čolne, urejena plovnost za 
športne in turistične namene, 
v ne tako oddaljeni prihodno-
sti bi bilo mogoče izpelja-
ti projekt povezave Donave 
in Save s turističnimi plov-
bami. Zavedamo se, da sta 
narava in turizem izjemne-
ga pomena za našo občino, 
zato poskušamo vse projek-
te narediti čim bolj okoljsko 
sprejemljive. Tako bo ob HE 
narejen otok za ptice. 
Pomemben je tudi projekt 
posodobitve letališča Cer-
klje, kjer obstaja dejanska 
možnost razvoja civilnega 
letalstva, samo letališče pa 
predstavlja dodatno vrednost 
naše celotne regije. Poleg tu-
rističnih prevozov in poslov-
nih letov bo mogoč tudi pre-
voz tovora, narejene bodo 
tudi študije o možnostih iz-
koriščanja geotermalne vode 
v prihodnosti. 

Poleg letališča, hidroelek-
trarn, bližnje nuklearke in 
odlagališča NSRAO je za ob-
čino Brežice ena ključnih 
strateških usmeritev tudi 
turizem. Lahko tako raz-
lične dejavnosti in objekti 
sobivajo na tako majhnem 
prostoru?   
Turizem je za nas ključnega 
pomena in prav tako projek-
ti, ki se navezujejo na turi-
zem oz. ga dopolnjujejo. Med 
temi so skrb za naravno de-
diščino – Jovsi, Dobrava, del 
Nature 2000, obnova starega 
mestnega jedra, ipd. Ume-
ščanje HE v prostor bo tudi 
priložnost za temeljito uredi-
tev južne fasade mesta. 
Vizija Občine je razvoj turiz-
ma in ohranjanje naravnega 
okolja v vzhodnem delu obči-
ne, v drugem delu občine pa 
nameravamo razvijati poslov-
ne in industrijske cone, tudi 
ena izmed možnih lokacij za 
NSRAO je v tem območju ob 
meji z občino Krško. Ne glede 
na izid o umestitvi NSRAO bo 
v občini Brežice razvoj turiz-
ma ostal prioritetna naloga, 
kar pomeni, da bo usklaje-
nost razvoja omogočila sobi-
vanje na prvi pogled tako ra-
znolikih projektov. 

Pred leti se je občini Breži-
ce pripisoval prepočasen ra-

zvoj. Kaj je občino prebudi-
lo in pognalo v tek? Kolikšna 
je pri tem vloga ministra za 
gospodarstvo mag. Andreja 
Vizjaka?
Leta 2002 se je začelo prebu-
janje z določenimi projekti, 
ki sem jih potem nadaljeval 

tudi sam po izvolitvi 2004. Pri 
tem je bilo pomembno, da 
smo v Brežicah ustvarili tim, 
ki nadaljuje z ustvarjanjem 
dobrih projektov. Seveda je 
dobrodošlo in pomembno tu-
di sodelovanje s sedanjim 
ministrom mag. Andrejem 
Vizjakom, ki ima velik posluh 
za občino Brežice in Posavje 
nasploh. Tudi po njegovi za-
slugi se je razvoj Posavja v 
zadnjih štirih letih močno po-
večal, tako je regija Posavje 
ena najuspešnejših regij pri 
črpanju evropskih in državnih 
sredstev. 
Minister je pripomogel k pro-
jektu obnove Gimnazije Bre-
žice, z njegovo pomočjo je 
tudi projekt športne dvora-
ne Brežice uvrščen med pri-
oritetne projekte Ministrstva 
za šolstvo in šport. Podpora 
ministra domačim projektom 
je velika in pomemben de-
javnik. Lep primer uspešnega 
sodelovanja je energetika, 
kjer je bil minister Vizjak po-
budnik drugega energetskega 
stebra, odigral je tudi ključ-
no vlogo pri ustanavljanju 
podjetij, povezanih z gradnjo 
HE na spodnji Savi – Infra za 
gradnjo lokalne infrastruk-
ture, distributer električne 
energije GEN energija in no-
voustanovljenega podjetja s 
sedežem v Brežicah HESS. Ne 
pozabimo tudi na projekt na-
cionalnega pomena – Feniks, 
katerega uresničitev bo regi-
ji prinesla do 2000 novih de-
lovnih mest. 
Za uresničitev zastavljenih 
ciljev je pomemben tudi do-
mači tim, ki je sposoben iz-
peljati in slediti dinamiki ra-
zvojnih projektov, ki so se v 
zadnjih nekaj letih namno-
žili. 

Obmejna lega naj bi obči-
ni Brežice prinašala števil-
ne priložnosti na področju 
gospodarstva, turizma ipd. 

Menite, da jih dobro izkori-
ščate?
Obmejna lega je tako pred-
nost kot ovira pri razvoju. 
Zakaj? Mejo včasih čutimo 
kot oviro, ko se je zmanjša-
lo gospodarsko sodelovanje, 
okrepile pa so se policijske 

kontrole in nadzor, opaziti je 
bilo tudi manjši dotok gostov. 
Verjamem, da se bo trend 
obrnil v pozitivno smer in bo 
meja prednost, še posebej jo 
bo mogoče izkoristiti pri pri-
javi prekomejnih projektov 
na razpise evropskih skladov. 
Pripravljenost za tovrstno so-
delovanje je na obeh straneh 
visoka, primanjkuje pa še iz-
kušenj, kar intenzivno odpra-
vljamo z pogostimi srečanji, 
saj si prizadevamo za oboje-
stransko korist. 

Katere projekte, ki bodo 
občanom in občankam pri-
nesli večjo kvaliteto življe-
nja, bi v tem trenutku izpo-
stavili?
Za kvalitetno življenje je ne-
dvomno potrebna ureje-
na kanalizacija, projekt, ki 
je ključnega pomena tudi za 
dolgoročni razvoj. Vem, da ti 
projekti niso najbolj zaželeni 
med ljudmi, saj v njih vidimo 
predvsem obvoze, blato, raz-
rite ceste, to so faze projekta, 
brez katerih ne bi bilo npr. pri-
vlačno obnovljene CPB. Zavo-
ljo razvoja potrebujemo tudi 
komunalno urejena zemljišča 
(kanalizacija, vodovod, elek-
trika, telefon in zveze), ki so 
ključnega pomena in gonilo 
napredka.
Zavedamo se, da je dostop-
nost do pitne vode temeljna 
človekova pravica, zato smo 
se lotili projekta obnove vo-
dovodov in zamenjave azbe-
stnih cevi, kjer gre za vsepo-
savski projekt. 
Poleg projektov so tu tudi ti-
ste stvari, ki občanom lajša-
jo življenje, pa morda niso 
vidne na prvi pogled. To so do-
bro urejeno otroško varstvo in 
ustrezne osnovne šole. V pri-
hodnosti bodo uspevale tiste 
občine, ki bodo imeli pozitiv-
no demografsko sliko – torej 
čim večji naravni prirastek. 
Zato me preseneča, da pone-

kod v Sloveniji ni prostora za 
otroke v vrtcih, saj so denar 
namesto v vzgojo in izobraže-
vanje nenehno namenjali za 
ceste ipd.
Verjamem, da nam projekti, 
kot je komunalno opremlja-
nje IPC Brezina in nadaljeva-
nje projekta IPC Dobova ter 
nacionalni projekt Feniks pri-
našajo dodaten gospodarski 
naboj, HE bodo poskrbele za 
ureditev protipoplavne varno-
sti naselij v povezavi s turiz-
mom in energetiko. Ostaja te-
žava z nekdanjim remontnim 
zavodom (kompleks Slovenska 
vas), kjer bo treba poiskati re-
šitev za razvoj tega področja. 
Spremembe na boljše pričaku-
jemo kmalu, saj je MORS pre-
dal ceste in zemljišča občini, 
ta pa bo skušala s parcelacijo 
in prodajo oživiti to cono. 
Najzahtevnejši projekt je 
bil prav gotovo obnova CPB – 
projekt, ki je bil tako potre-
ben in tako zahteven, da se 
ga moji predhodniki niso že-
leli lotiti. Ulica in celotna na-
peljava je bila v izredno sla-
bem stanju, potrebno je bilo 
nešteto ur usklajevanja, te-
žave so imeli tudi najemni-
ki lokalov, saj je bil promet v 
mestu za nekaj časa onemo-
gočen. Dejstvo je, da politi-
ka ni želela uspešne prenove, 
saj bi neuspešen projekt po-
trdil obtožbe na račun nespo-
sobnosti župana in občinske 
uprave. Tudi investitorji so 
želeli s čim manjšimi sredstvi 
narediti čim več infrastruktu-
re. Bogata preteklost in šte-
vilna arheološka raziskovanja 
so predstavljala oviro, enako 
tudi neurejena podlaga, ki ni 
bila utrjena, kot tudi neure-
jeni odvodi meteornih vod, ki 
so to vodo dovajali v podtal-
nico. Prav vesel sem bil, ko 
je bila obnova končno uspe-

šno zaključena, kar dokazu-
je privlačno jedro, katerega 
pogosto obiščejo turisti. Pa 
vendar ta uspešno zaključena 
prenova nekaterih ni odvrnila 
od različnih obtožb in kritik. 
Tudi tuji investitorji, ki želijo 
graditi stanovanja v Brežicah 
so pokazatelj perspektivnosti 
občine. Več stanovanj pome-
ni večjo konkurenčnost in po-
sledično tudi priseljevanja in 
oživitev mesta ter občine. 
Ocenjujem, da je v času mo-
jega vodenja občine ta za-
živela na vseh področjih. 
Vesel sem, da nam je uspe-
lo zmanjšati konflikte med 
strankami kljub bližajočim se 
volitvam, saj si vsi želimo, da 
se naša občina uspešno razvi-
ja in omogoča kakovostno ži-
vljenje vsem njenim prebi-
valcem.

Pred nedavnim ste preje-
li tudi priznanje KS Dobova. 
Kaj vam to pomeni?
Res je, na predlog PGD Sela 
sem prejel priznanje za ak-
tivnosti v društvu v prete-
klih letih. V društvu sem bil 
zelo aktiven vse od leta 1981 
in to na različnih področjih, 
predvsem pa na športnem. 
Leta 1996 sem bil tudi pobu-
dnik za oživitev društva, saj 
menim, da je druženje eden 
izmed pogojev kakovostne-
ga bivanja. Začeli smo z ure-
janjem prostorov gasilskega 
doma, aktivno sem sodeloval 
tudi pri urejanju cest in pri 
ostalih stvareh, ki so bile po-
trebne. Vesel sem nagrade za 
dosežke in prostovoljno delo 
v preteklosti, te izkušnje so 
me tudi naučile, da znam ce-
niti prostovoljno delo in ak-
tivnosti društev, ki se trudijo 
za kulturno in družabno pe-
strost življenja v občini. 

P.P.

Ivan Molan

20.-22. junij
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Prvi krški borci veljajo za 
prve ustreljene talce na Slo-
venskem med drugo svetovno 
vojno, hkrati pa tudi za prvo 
partizansko skupino, ki se je 

formirala že dober mesec po 
okupatorjevi zasedbi ozemlja. 
Domačin Peter Jernejc je na-
mreč zbral prve skojevce in 
komuniste že konec meseca 
maja ali v začetku junija 1941 
in iz nje osnoval diverzant-
sko skupino, ki so jo sestavlja-
li bratje Zdenko, Milan in Rado 
Kaplan, Tone in Franc Preskar, 
Rajko Kastelic, Franc Bizjak, 
Franc Kastelic in Jože Graber. 
Skupina se je tajno sestajala v 
gozdu Žvika nad Krškim, kamor 
so skrili tudi zabojnike bomb, 
orožja in streliva, ki so ga od-
nesli iz vlaka, ki je stal na pro-
gi Rajhenburg – Krško. 28. juli-
ja je v Krško prišla tudi kurirka 
Ivanka Uranjek – Angelca, ki je 
prinesla propagandni materi-
al in navodila za delovanje kr-
ške skupine, ki pa ga je poza-
bila v brivskem lokalu, kjer je 
iskala člana skupine Rada Ka-
plana. Frizerski pomočnik je 
torbo odnesel na policijo, sku-

Krško	se	je	poklonilo	prvim	
krškim	borcem
KRŠKO - V petek zvečer, 13. junija, je v krški Dvorani v parku potekala svečana seja Sveta KS mesta Kr-
ško v počastitev krajevnega praznika. Slednji je posvečen prvim krškim borcem, ki so zaradi izdajstva 
padli pod streli okupatorja že konec meseca julija 1941. 

pina pa se je iz Žvike, kamor 
je prišla tudi Uranjekova, pre-
stavila v Rore z namenom, da 
se naslednji dan umakne pre-
ko nemško-italijanske meje. 

Njihovo skrivališče je izdal 
okupatorju cestni delavec, ki 
je sledil enemu od bratov Pre-
skar, nakar so jih v Rorah, ra-
zen Franca Bizjaka in Vladi-
mirja Pfeiferja, tudi zajeli in 
prepeljali v sodnijske zapore 
v Krškem, kjer so jih vso noč 
zasliševali in mučili. 30. juli-
ja v jutranjih urah so jih odpe-
ljali v gozd Dobrava pri Breži-
cah, kjer so jih potem, ko so si 
morali izkopati grobove, tudi 
ustrelili.

Na svečanosti ob krajevnemu 
prazniku Krško je predsedni-
ca Sveta KS mesta Jožica Mi-
kulanc dejala, da je prav, da 
se vsakič znova poklonimo nji-
hovemu spominu, kajti tudi te 
žrtve so dale svoj prispevek k 
današnji samostojni Sloveniji. 
Kljub temu, da sta osvobodil-
ni boj in socialna revolucija za 
ceno žrtev, krvi in izgnanstva 
na hitro spremenila oblast, pa 

sta prinesla tudi spoznanje, je 
dejala Mikulančeva, da je člo-
vekovo hotenje usmerjeno ve-
dno k boljšemu in lepšemu. To 
je prineslo napredek tudi na 

območje KS mesta Krško, ki 
ima danes, skoraj sedem de-
setletij po drugi svetovni vojni 
novo podobo, tri med seboj že 
povsem zlite enote - Videm, 
staro krško mestno jedro in 
Grič. Krškemu, središču kra-
jevne skupnosti, pa se ob šir-
jenju mesta, industrijskih co-
nah, že v bližnji prihodnosti 
obetajo še nove priložnosti in 
izzivi, kot izgradnja elektrar-
ne, ki bo prinesla spremembe 
v savski tok in na oba brego-
va mesta, a ju hkrati z novi-
mi mostovi in mostom za pe-
šce še močneje povezala med 
seboj. 

V nadaljevanju slovesnosti, ki 
so jo z borbenimi slovenskimi 
pesmimi prepletli člani Kul-
turnega društva Grič, je Miku-
lančeva podelila tudi letošnja 
krajevna priznanja. Najvišja 
odličja, plakete KS mesta Kr-
ško so prejeli: Osnovna šola 

Jurija Dalmatina Krško, viš-
ja knjižničarka Ljudmila Šri-
bar in predsednik društva So-
žitje Krško Daniel Mižigoj. 
Priznanja je Mikulančeva iz-

ročila Antonu Bizjaku, Roma-
nu Blatniku, Gimnastičnemu 
društvu Rain, Lojzetu Mar-
tinčiču ter Zlatku Zoriču, pri-
znanje z denarno nagrado KS 
pa Sožitju Krško, društvu za 
pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju. 
Dan pred osrednjo krajev-
no svečanostjo pa je bila od-
prta tudi razstava o prvih kr-
ških borcih, ki so jo pripravili 
v Združenju borcev za vredno-
te NOB Krško. Razstavljene 
fotografije portretov krških 
borcev, njihovega prekopa iz 
Dobrave na krško pokopali-
šče ter štirih spominskih obe-
ležij, ki se nahajajo v Rorah, 
v Dobravi, na krškem pokopa-
lišču in pri osnovni šoli Jurija 
Dalmatina Krško, so na ogled 
v razstavnem prostoru Zava-
rovalnice Triglav v Krškem, iz-
delal pa jih je Matjaž Kranj-
čevič.

Bojana Mavsar

Delegacija je položila spominske vencePrejemniki letošnjih krajevnih priznanj

V Društvu gluhih in naglušnih 
Posavje so si prizadevali pri-
dobiti nove prostore za delo-
vanje društva že več kot pol-
no desetletje. Za prostore, v 
katerih se bodo člani, kakor 

je povedal na otvoritveni slo-
vesnosti predsednik DGN Po-
savje Bogdan Kuhar, počuti-
li varno in prijetno, v katerih 
bodo našli toplino in tolažbo v 
težkih trenutkih. Prostore, ki 
bodo hkrati tudi drugi dom, v 
katerem se bodo veselili s pri-
jatelji, prostore, ki jim bodo 
olajšali življenje in združevali 
ter povezovali člane med se-
boj, kakor tudi člane z življe-

Sončna	hiša	odprla	vrata
KRŠKO - V petek, 13. junija, je bila v Krškem, natančneje – na naslovu Cesta krških žrtev 60, odprta tako 
imenovana Sončna hiša. Sončna zaradi svetlo rumene fasade, predvsem pa sončna zaradi pomena, ki ga nosi 
– je drugi dom 370 članom Društva gluhih in naglušnih Posavja (DGN), ki v našem prostoru deluje že 46 let.

njem izza rumenih zidov sonč-
ne hiše. Obnovo objekta sta v 
dobršni meri omogočili Obči-
na Krško in Fundacija za finan-
ciranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij, potrebam 

po novih prostorih pa so pri-
sluhnile in primaknile nekaj 
sredstev tudi nekatere druge 
posavske občine. 

Po besedah sekretarke DGN 
Posavje Vlaste Moškon vre-
dnost investicije v nakup 
objekta, zemljišča, v obnovo 
in opremo prostora, pri čemer 
so veliko del s svojimi rokami 
in iznajdljivostjo postorili tudi 

sami člani društva, znaša okoli 
300.000 evrov. Obnovljeni pro-
stori društva se razprostirajo v 
dveh etažah v skupni izmeri 
177 m2 površine in so tehnično 
in arhitekturno prilagojeni po-

trebam članov z raznimi apa-
raturami in pripomočki, med 
drugim so opremljeni s sve-
tlobnimi signali in z indukcij-
sko zanko za lažje poslušanje 
naglušnih oseb. 

Člani društva pa so na otvori-
tveni slovesnosti dokazali, da 
si prizadevajo kljub gluhoti ali 
naglušnosti, s katero so se ro-

dili ali ostali brez sluha v ka-
snejših letih, živeti enakovre-
dno kot slišeči ljudje, saj so v 
kulturnem programu igrali na 
inštrumente in recitirali. Bla-
goslov objekta je opravil pater 

Bogdan Knavs iz Ljubljane, 
namenu pa so ga predali krški 
župan Franc Bogovič, usta-
novni član posavskega DGN 
Albin Levičar in predsednik 
Zveze društev gluhih in naglu-
šnih Franc Planinc. Otvoritve 
so se udeležili tudi predstavni-
ki drugih društev iz Zveze glu-
hih in naglušnih Slovenije.

Bojana Mavsar 

Sončna hiša Zadovoljni člani nad novo pridobitvijo, v ureditev 
katere so vložili tudi veliko osebnega dela 

Alojz Barkovič, Ribnica: Meni 
dan državnosti veliko pome-
ni, ker smo se kot mali narod 
obdržali. Pomeniti bi moral 
vsakemu Slovencu. Skozi vso 
zgodovino so nas mnogi gri-
zli, še nas najedajo, ta poli-
tika pa je vse skupaj pripe-
ljala tako daleč, da so skoraj 
okupatorji heroji. Politiki se 
preveč ukvarjajo sami s sabo, 
morali pa bi se državo. Seve-
da, praznujem dan državno-

sti. Za svojo nacionalnost imamo premalo občutka, prema-
lo jo poudarjamo. Namesto, da bi bili enotni, se grizemo 
med seboj.

Željko Koljančič, Kostanjevi-
ca na Krki: Dan državnosti se-
veda praznujem, bolj kot na 
zunaj predvsem v duhu. Na ta 
dan pojem dobro kosilo, spi-
jem kozarček vina, sicer pa 
ne počnem nič posebnega. Ta 
praznik mi pomeni spomin na 
neke vrste rojstvo države in 
vzpostavitev demokracije s tr-
žnim kapitalizmom, ki me je 
sicer zelo razočaral. Izobeša-
nje zastav, kot to počnejo pri 

naših južnih sosedih, pač ni del naše mentalitete, vendar 
zato nismo nič manj domoljubi kot oni.

David Žnidaršič, Brežice: 25. 
junij je po mojem mnenju po-
memben dan, je nekakšen mej-
nik, ko smo se osamosvojili in 
tako uresničili tudi stoletne sa-
nje naših prednikov. Sam ga po-
sebej ne praznujem, veselim pa 
se prostih trenutkov, kot vsake-
ga prostega časa, saj v takšnem 
tempu življenja izkoristim pro-
ste trenutke za stvari, ki mi ve-
liko pomenijo. Tudi drugim pra-
znikom ne namenjam neke 

posebne pozornosti, še največ mi pomeni rojstni dan, ko se za 
trenutek zamislim, da sem vsako leto starejši, to pa je tudi vse. 
Od časa do časa si zato vzamem proste dni in si v tem vrvežu hi-
tenja na tak način naredim praznike.

ANKETA

Majda Pustišek, Leskovec pri 
Krškem: Dan državnosti se pri 
nas v gostinstvu pozna tako, 
da imamo zaprt lokal. Če ima-
mo najavljeno večjo skupino 
gostov, pa delamo tudi ob to-
vrstnih praznikih. Lokal ravno 
zaradi praznikov ponavadi za-
premo, ker tudi v podjetjih v 
naši neposredni bližini, iz ka-
terih zaposleni prihajajo k nam 
na redne malice, ne obratuje-
jo. Praznovanja v drugačnem 

smislu, kot so izleti ali kaj podobnega, pa pri nas praviloma 
ne načrtujemo.

Nuša Skrbinek, Sromlje: Dan 
državnosti mi pomeni veliko 
zaradi rojstva naše države. To 
je vsekakor ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti zame 
najpomembnejši praznik. Če 
nisem v službi ali zadržana za-
radi katerih drugih dogodkov, 
grem tudi na kakšno lokalno 
slovesnost ob dnevu državno-
sti, sicer pa si vedno ogledam 
osrednjo državno slovesnost 
po televiziji. Samih dogodkov 

iz osamosvojitvenih dni, ki jih danes poznam, pa se vendar-
le ne spominjam, ker sem bila tedaj še otrok.

Včeraj, 25. junija, smo v spomin na razglasitev samostoj-
nosti Republike Slovenije praznovali dan državnosti. Ob 
državnih praznikih se pogosto sprašujemo, ali imamo do 
njih dovolj spoštljiv odnos, zakaj (vsi) ne izobešamo zastav 
ipd. Nekaj naključno izbranih sogovornikov nam je pove-
dalo, kaj jim pomeni dan državnosti in kako ga obeležijo. 

BREŽICE - Na urgenco brežiške bolnišnice so v ponedeljek, 
16. junija, okoli 20.30 ure pripeljali hudo poškodovanega 
mladoletnika iz okolice Brežic, ki se je poškodoval v eksplo-
ziji. Po prvih ugotovitvah naj bi poškodovani v domači garaži 
polnil kovinsko cev s pirotehnično zmesjo, ki je najverjetne-
je zaradi trenja detonirala. V eksploziji je bil mladoletnik 
zelo hudo poškodovan, in sicer mu je eno roko odtrgalo v za-
pestju, na drugi roki je ostal samo prst, opečen ima obraz, 
poškodovano ima tudi oko. Iz Brežic so ga odpeljali na na-
daljnje zdravljenje v Klinični center Ljubljana. 

Mladoletnik	hudo	poškodovan
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BIZELJSKO – Turistično društvo Bizeljsko je na Vidovo nede-
ljo pripravilo že tretji pohod po istoimenski poti. Na debe-
lo uro lahkotne hoje po prelepih bizeljskih gričih so privabi-
li okoli 50 pohodnikov. Med njimi je bilo največ domačinov, 
nekaj posameznikov iz Ljubljane in prijatelji iz Društva lju-

biteljev Rogatca. Na poti od informativne table z opisom 
poti do cerkvice sv. Vida so se pohodniki bogato okrepčali 
v zidanicah Žgalinovih in Zagmajstrovih. Na cilju je doma-
či župnik Vlado Leskovar daroval mašo v čudovito okrašeni 
cerkvici, ki jo vsako leto okrasijo sestre Martini. Prav one so 
tudi dale pobudo za obnovo kaplanije in zanjo z njeno oko-
lico tudi skrbijo. Obnovitvena dela so na ogled v slikovnem 
materialu, ki je dopolnjen ob pomoči Vesne Zakonjšek iz 
Kozjanskega parka.
Kot pravi predsednica turističnega društva Vesna Kunej, se 
je pri cerkvici zbralo okoli 180 ljudi, ki so jih pogostili z div-
jačinskim golažem, domačinke pa so za vse pripravile pe-
civo in bizeljsko kapljico. V kulturnem programu so zapeli 
ljudski pevci in moški pevski zbor. Kaže, da bodo tudi sestre 
Martini počasi vzgojile svoje naslednice, ki jih vidijo v mla-
dih Kovačičevih puncah iz Župjeka. 
Turistično društvo 20. julija pripravlja otvoritev 4. pešpoti 
»Pot po Orešju«, oktobra pa vabijo še na sprehod po novo-
odprti Grajski poti.

S. Vahtarič 

Tretji	pohod	po	Vidovi	poti

Vsako leto se zbere več navdušencev nad bizeljskimi 
lepotami. (Foto: Vesna Kunej)

Praznovanje so začeli s član-
skim gasilskim tekmova-
njem, na katerem so si naj-
večji pokal prislužili gasilci 
iz Leskovca pri Krškem, dru-
gi pa so bili domačini iz Se-
nuš. Na tekmovanju je sicer 
sodelovalo osem ekip pro-
stovoljnih gasilskih društev 
iz Posavja. Športno društvo 
Senuše pa je na igrišču pred 
gasilskim domom na Senu-
šah pripravilo tudi nogome-
tni turnir.

Med pomembnejše priredi-
tve je v sodelovanju s KS Ve-
liki Trn sodil praznik cvička 
na Velikem Trnu ob 20. oble-
tnici Društva tamkajšnjih vi-
nogradnikov. Ob prazniku so, 
poleg kulturnega programa, 

Na	Senušah	obeležili	
praznik	krajevne	skupnosti
SENUŠE - V Krajevni skupnosti Senuše so ob dveh koncih tedna, in sicer v nedeljo, 8. junija, ter 14. 
in 15. junija, z različnimi prireditvami obeležili svoj krajevni praznik. Kot je povedala predsednica KS 
Bernardka Zorko, so bili z obiskom prireditev ter njihovo realizacijo zelo zadovoljni. Prireditve so se 
navezovale tudi na občinski praznik občine Krško.

pripravili tudi degustacijo 
najbolje ocenjenih vin. Pri-
reditve so se udeležili tudi 

pohodniki iz Senuš, ki so se 
na Veliki Trn, kljub slabemu 
vremenu, odpravili peš.

V sklopu praznovanja so že-
leli organizirati tudi tekmo-
vanje v paintballu na poligo-
nu na Straži pri Raki, vendar 
so ga zaradi slabega vreme-
na odpovedali. Tekmovanje 
med predstavniki krajevne 
skupnosti ter občinske upra-
ve nameravajo kljub vsemu 
pripraviti ob lepšem vreme-
nu. So pa ob svojem prazni-
ku prometu slovesno preda-
li nov asfaltiran odsek ceste 
na Straži pri Raki, ki poteka 
mimo tamkajšnje vaške cer-
kve, praznovanje pa so za-
ključili s koncertom tambu-
raške skupine Glasbene šole 
Krško na terasi pred gasil-
skim domom na Senušah. 

M. Kerin

Otvoritev ceste na Straži pri Raki

Predsednik KS Marijan Ži-
bert je na svečani seji Sveta 
KS spomnil, da leta po vrni-
tvi iz izgnanstva ni bilo lah-
ko prebroditi, a je ljudi gna-
lo veselje, da imajo znova 

svoj dom ter močna želja in 
potreba po razvoju kraja. V 
vasi sta prihajala elektrika 
ter vodovod in življenje je, 
četudi ob samoprispevkih in 
velikih odrekanjih, postajalo 
lepše ter prijaznejše. Tako 
so v Veliki Dolini z združe-
nimi močmi dobili tudi novo 
šolo, telovadnico, otroški vr-
tec, v vasi pa tudi asfalt. No-
ben napredek sicer ni tekel 
brez težav, a so z vztrajnim 
delom in lastnimi vložki do-
segli veliko, čeprav še vedno 
manj v primerjavi z drugimi 
krajevnimi skupnostmi po 
občini. Med drugim pogreša-
jo pločnike, razsvetljavo, so 
brez avtobusnih postaj, na 
kanalizacijo je prikloplje-
nih le 25odstotkov gospo-
dinjstev, tudi voda v štirih 
vaških vodovodih je oporeč-
na. In še vedno, kljub nešte-
tim protestom, krajani ni-
majo dostopa do bencinske 
črpalke. 

Prvič	krajevna	priznanja	
in	spominski	pohod
VELIKA DOLINA – Praznik KS Velika Dolina, ki so ga obudili pred nekaj leti in pada v junij, ko so se v tujino iz-
gnani krajani vrnili na rodno grudo, so letos krajani obeležili z otvoritvami cest na Perišču, Ponikvah, Lazah 
in na Koritnem (3081 metrov asfalta, vrednost 247.000 evrov) v petkovem popoldnevu in z večerno svečano 
sejo 19. junija. Na sobotni dan pa je potekal 1. spominski pohod z okoli 100 pohodniki po okupacijski meji od 
Nove vasi, Rajca, Perišča, Brezja, Ponikev do Pisank, kjer je bila pri piramidah otvoritev spominske plošče.

Brežiška podžupanja Patri-
cia Čular je ob čestitki kra-
janom ob krajevnem prazni-
ku poudarila, da je dobro 
delo Krajevne skupnosti in 
krajanov izrednega pomena 

tudi za Občino, ob tem pa 
pohvalila tudi dobro sode-
lovanje z osnovno šolo, čez-
mejno sodelovanje, spodbu-
dila k razvoju novih društev 
na območju krajevne sku-
pnosti, pohvalila lično zlo-
ženko, ki so jo izdali in za-
ložili DIS, KO DIS in KS Velika 
Dolina, ter čestitala dobitni-
kom priznanj. 

Listina je skromno priznanje 
Krajevne skupnosti tistim, 
ki so kraj obeležili s svojim 
nesebičnim delom. Letos so 
jo prejeli: upokojena uči-
teljica in ravnateljica Ivan-
ka Klemenčič, ki bo genera-
cijam ostala v spominu kot 
uspešna in stroga pedagogi-
nja, vendar prijazna in ve-
dno pripravljena pomaga-
ti posamezniku ali družbi; 
Društvo vinogradnikov Do-
lina-Jesenice, v katerem 
so vinogradniki z izobraže-
vanji in trudom dosegli ka-

kovostno pridelavo vina, ter 
podjetje KOVIS Velika Doli-
na, v imenu katerega je pri-
znanje prevzel Aleksander 
Gajski. Podjetje se je raz-
vilo iz Kovinostrugarstva, ki 

ga je leta 1978 ustanovil An-
ton Pangrčič, danes pa izvo-
zi kar 97 odstotkov proizvo-
dnje na tuje trge. Ob tem v 
podjetju z zaposlitvijo za-
gotavljajo kar 80 odstotkom 
krajanov z Doline in Jesenic 
socialno varnost. 

Spominski pohod po oku-
pacijski meji so udeležen-
ci pričeli z ogledom razsta-
ve (karte, osebni dokumenti 
in slike) v osnovni šoli, skle-
nili pa so ga z odkritjem spo-
minske plošče in z napisom 
»Tukaj, na slovenskem oze-
mlju, je potekala v letih 
1941-1945 nemško-hrvaška 
(NDH) okupacijska meja« pri 
ostankih mestne opazoval-
nice. Predsednica DIS prof. 
Ivica Žnidaršič je ob tej pri-
ložnosti izpostavila, da v 
slovenski novejši zgodovini 
ni ničesar zapisanega o če-
trtem okupatorju Sloveni-
je med 2.svetovno vojno, to 

je o okupaciji dela sloven-
skega ozemlja tudi s stra-
ni Hrvaške, tedanje NDH, ki 
je bila zaveznica Hitlerjeve 
Nemčije. Pod NDH okupaci-
jo je bilo v okupiranih va-

seh Jesenice, Obrežje, Nova 
vas, Slovenska vas in Čedem 
več kot 1000 Slovencev. DIS 
1941-1945 je v sodelovanju 
s KO DIS Velika Dolina zbra-
lo že precej podatkov o na-
silju nad Slovenci na okupi-
ranem slovenskem ozemlju s 
strani NDH in tudi o povzro-
čeni gmotni škodi prebival-
cem tega območja. Žnidar-
šičeva je ob tej priložnosti 
izročila zahvalno listino Kra-
jevni organizaciji DIS, Kra-
jevni skupnosti Velika Do-
lina in posebno priznanje 
DIS Marijanu Žibertu. Slo-
vesnosti sta se udeležila še 
podpredsednik Društva iz-
gnancev Slovenije Janez 
Komljanec in župan občine 
Brežice Ivan Molan, obsežen 
kulturni program pa so pri-
pravili MoPZ Slavček, učenci 
OŠ Velika Dolina, vaški godci 
ter koordinator in modera-
tor prireditev Franci Hedl. 

Natja Jenko Sunčič

Dobitniki zahvalnih listin s podžupanjo Patricio Čular 
ter predsednikom KS Marijanom Žibertom

Predsednik KO DIS Velika Dolina Marijan Žibert in predse-
dnica DIS prof. Ivica Žnidaršič ob odkritju spominske plošče

Društvo žena, ki ga je Šemrovova takrat vodila, je bilo vse-
stransko, ena od dejavnosti pa je daljnega leta 1954 vodila v 
kuharski tečaj. Že prvič se ga je v zadružnem domu udeleži-
lo 56 tečajnic. Naslednje leto so tečaj ponovile in izvedle še 
dva tečaja vkuhavanja in vlaganja. Tečaj je vodila izučena ku-
harica Pepca Učakar ob pomoči Mire Pečnik, obe sta že pokoj-
ni, ter omenjena Šemrovova, ki je bila izučena gostinska teh-

tnica. Na srečanju po 54 letih se je zbralo okoli 50 tečajnic in 
nekaj gostov. Nekatere so se videle prvič v vsem tem času, saj 
so jih življenja odnesla po celi državi in širše, na Hrvaško, v Sr-
bijo, Avstrijo in Kanado. In tudi daljnega leta so bili med njimi 
moški v predpasniku in s kuhalnico v roki, redki, a so bili. 
Pozdravil jih je podpredsednik Krajevne skupnosti Milan Zalo-
kar ter ravnateljica Metka Kržan, ki jim je razkazala lani do-
končano novo šolo. V druženju pa so obujale spomine, zapele 
in se celo zavrtele ob glasbi. 
V povojnih letih so te domačinke opravile veliko udarniškega 
dela in se vseskozi učile. Težile so k izboljšanju življenjskih po-
gojev, zato so organizirale izgradnjo vodnjakov v treh vaseh, 
vaško perišče v Župjeku, toplo gredo v Gregovcah, organizira-
le tekme koscev in žejnic, skrbele za lepo in čisto okolje, or-
ganizirale razstavo cvetja v zadružnem domu ter na gradu Bre-
žice. Velik podvig je bila gradnja zdravstvenega doma, kjer 
je v njihovih vrstah zrasla pobuda, vihtele so lopate, zbra-
le prispevke zanj in se na koncu tudi borile za njegov obstoj, 
in zdravstvena ambulanta na Bizeljskem še danes deluje.  
Kot je v uvodnem pozdravu dejala Šemrovova: „Smo generaci-
ja, ki je živela v času hitrih sprememb. Živeli smo v Kraljevini 
Jugoslaviji, Hitlerjevi Nemčiji, Titovi Jugoslaviji, svobodni Slo-
veniji in sedaj že v Evropski skupnosti«.

S. Vahtarič

Srečale	se	po	več	kot	50	letih	
BIZELJSKO – Na pobudo vsestranske gospe Marije Šemrov 
so se 21. junija v znani gostilni Šekoranja srečale tečaj-
nice gospodinjsko kuharskega tečaja. Nič čudnega, boste 
rekli, a tečaj so obiskovale kot mlada dekleta leta 1954. 

Spominska fotografija nekdanjih tečajnic

Napovednik 
prireditev INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - 54 odraslih oseb z motnjami v du-
ševnem in telesnem razvoju ter 16 spremljevalcev iz Var-
stveno delovnega centra Krško-Leskovec se je v času od 7. 
do 14. junija udeležilo letovanja ob morju v Selcah pri Cri-
kvenici. Delo je potekalo v skupinah ob pomoči spremljeval-
cev. Osrednji program letovanja je bil namenjen plavanju, 

učenju plavanja ter različnim aktivnostim za ohranjanje te-
lesne kondicije. Poleg tega smo si ogledali različne zname-
nitosti v mestu, skrbeli za prijetno družabno življenje vseh 
uporabnikov. Na željo uporabnikov smo se popeljali z ladjico 
„Mali Marino“, s katere smo si ogledali bližnja obmorska le-
tovišča. Ves čas letovanja smo izvajali ustrezno zdravstveno 
nego, poskrbljeno pa je bilo za varstvo in zdravo prehrano.
Ob vsakodnevnih aktivnostih je potekalo tudi vseživljenj-
sko učenje; razumevanje in odnosi v skupini, spoznavanje 
različnih navad domačinov, spoznavanje bogastva morja in 
rastlinja ob morju, posebnosti lokalne mediteranske kuhi-
nje, spoznavanje različnih vrst plovil. Tehnični pogoji, ure-
jenost, prijaznost osebja v hotelu in dokaj lepo vreme so 
omogočili, da so se uporabniki naužili sonca in morja ter se 
dobro počutili v novem okolju.
Sredstva za uspešno izvedbo letovanja ob morju so poleg 
prispevkov uporabnikov prispevala tudi društva Sožitje Kr-
ško, Sevnica in Brežice, nekatere krajevne skupnosti, obči-
ni Krško in Brežice ter ostali donatorji. V imenu uporabnikov 
se vsem iskreno zahvaljujemo.

Vodja letovanja Bojana Tkalec Štrasner 

Letovanje	ob	morju

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V torek, 17. junija, smo imeli v Var-
stveno delovnem centru Krško-Leskovec delavnico z naslo-
vom »Srečanje s policijo«. Gospod Drago Pirc, policist po-
licijske postaje v Krškem, nam je predstavil delo policije. 
Veliko časa smo namenili pogovoru o tem, kako ravnamo, 
kadar nas policist ustavi ter o varnem gibanju v prometu, 
kjer so naši uporabniki največkrat udeleženi kot pešci, ko-
lesarji in sopotniki v osebnem vozilu ter v javnih prevoznih 
sredstvih. Ogledali smo si policijsko vozilo ter se dogovorili, 
da si bomo konec meseca ogledali tudi policijsko postajo.
Menimo, da so tovrstna vsakoletna srečanja za naše uporab-
nike zelo koristna in da bodo prispevala k medsebojnemu 
spoznavanju in s tem tudi k manjšemu številu neprijetnih iz-
kušenj tako v prometu kot v drugih situacijah.

Nada Račič, specialna pedagoginja 

Srečanje	s	policijo

SVIBNO - Ljudski pevci iz Svibnega se v družbi dvajsetih lju-
biteljev ljudskega petja, druženja in obujanja starih šeg, obi-
čajev, navad družimo in povezujemo že peto leto zapored. 
Drugo leto zapored pa je v naši sredi živ spomin na našo čla-
nico Anico, ki je v lanskem januarskem jutru, po rednih sre-
dinih vajah, skoraj s pesmijo na ustih, za vedno preminula.

Prireditev poimenujemo Anina pesem in v goste smo pova-
bili Ljudske pevke iz Ponikve pri Žalcu, Ljudske pevke Sol-
zice iz Budne vasi in Pevsko skupino Izgnanci, KUD Dole pri 
Litiji. Seveda je bila dobrodošla tudi pesem Ljudskih pev-
cev iz Svibnega, ki delujemo kot sekcija Prosvetnega dru-

štva Svibno. Izbrali smo si tematsko nit večera: »Od zrnja 
do kruha«. Zgovorni povezovalki sta znali priklicati dobro 
voljo med obiskovalce s prijetnimi spomini iz dni dela na ži-
tnih poljih in pri žetvi ter peki kruha.

Tatjana Kavšek

Večer	ljudske	pesmi	na	
Svibnem

Z gradnjo kanalizacije se v 
Podbočju nadaljuje lani do-
končana regulacija potoka 
Sušica in izgradnja enajstih 
novih mostov. Milijon evrov 
vreden projekt zaradi pri-

tožbe neizbranega izvajalca 
zamuja nekaj mesecev, zato 
je selitev strojev na gradbi-
šče že težko pričakovana. 
Projekt naj bi bil zaključen 
še v tem letu.

V krajevni skupnosti so sicer 
v minulem letu zaključili več 
manjših projektov: izgradnjo 
opornega zidu v vinski gorici 
Banovec, ureditev travnate-
ga igrišča v Prušnji vasi, ure-

Praznik	polepšal	tudi	
prihod	strojev
PODBOČJE – Letošnji praznik krajevne skupnosti Podbočje (26. junij) je prazničen ne le zaradi prire-
ditev, ki v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni potekajo v tem času, pač pa tudi zara-
di začetka gradnje kanalizacije, ki je stekla ravno v tem tednu. Ob otvoritvah in športnih prireditvah je 
bila osrednja praznična prireditev sobotna svečana seja sveta krajevne skupnosti v kulturnem domu, na 
kateri so podelili krajevna priznanja, sledila pa je že tradicionalna podboška noč.

ditev okolice vaškega doma 
v Velikem Mraševem, posta-
vitev klopi in informacijskih 
tabel na trgu v Podbočju, 
asfaltiranje nekaj odsekov 
cest... Kot je na svečani seji 

poudaril predsednik sveta 
KS Podbočje Darko Kodrič, 
v naslednjih letih načrtuje-
jo komunalno ureditev vasi 
na levem bregu Krke v okvi-
ru razvoja projekta Feniks, 
novo mrliško vežico na po-
kopališču, športno igrišče v 
Kalce – Naklu pa še kaj se 
bo našlo. Pestra je tudi dru-
štvena dejavnost v krajevni 
skupnosti, košarkarji pa so z 
uvrstitvijo v drugo ligo napo-

vedali vnovičen razcvet tega 
športa v kraju.

Vrhunec svečane seje, za 
katero so program s pomo-
čjo šolarjev in košarkarjev 

pripravili v domačem kul-
turnem društvu, je bila po-
delitev priznanj. Častni 
krajan je postal rojak iz Šu-
tne Jože Vrhovšek, znak 
KS Podbočje je za dolgole-
tno delo v krajevni skupno-
sti dobil Martin Kodrič, pri-
znanji sta si prislužila Samo 
Kerin za vsestransko aktiv-
no delo in Marjan Pacek 

za delo v PGD Malo Mraše-
vo. Letošnji mladi up je de-
vetošolka Maja Lamovšek. 
Turistično društvo je v oce-
njevanju najlepše urejene 
družinske hiše prve tri na-

grade podelilo Francu Čer-
neliču iz Podbočja, Mag-
di Kožar iz Žabjeka Alojzu 
Levičarju iz Malega Mraše-
vega. Nagrajencem je če-
stitala tudi krška podžupa-
nja Ana Somrak. Že deveto 
leto zapored je izšlo krajev-
no glasilo Krževski zvon.  

P. Pavlovič 

Letošnji nagrajenci KS Podbočje s predsednikom sveta 
KS in podžupanjo

Na družabnem srečanju krajanov oz. podboški noči, 
ki je bila letos na trgu pred cerkvijo, so osemnajstim 
lanskim novorojenčkom v krajevni skupnosti podelili 
srebrnike.  

Začetki delovanja Reševal-
ne postaje Ljubljana segajo 
v leto 1870, ko je bila le-ta 
ustanovljena v sklopu Lju-
bljanske požarne brambe. 
Tedaj so reševalci opravlja-
li svoje delo s pomočjo dveh 
reševalnih vozov na konjsko 
vprego, pri čemer je en voz 
služil izključno za prevoz bol-
nikov z nalezljivimi bolezni-
mi, ki je bil opremljen z še 
vedno danes značilno - rume-
no barvo. Leta 1906 so reše-
valne ekipe začele delovati 
kot društvo, leta 1968 pa je 
začela Reševalna služba delo-
vati pod okriljem Kliničnega 
centra Ljubljana, v neposre-
dni bližini je s prostori tudi 
stacionirana. Trenutno razpo-
lagajo v Reševalni službi, ki 
pokriva območje kar 16 občin 
s preko 400.000 prebivalci, z 
20 reševalnimi vozili, poleg 
dveh motorjev pa je osem 
vozil opremljenih za nujne 
vožnje. Na Reševalni postaji 
je zaposlenih dobrih 80 ljudi, 
dnevno pa imajo na razpola-
go od 4 do 16  intervencijskih 
ekip. Povprečni dostopni čas 
intervencijskih ekip v prime-
ru intervencij, ko gre za ži-
vljenjsko ogroženost, znaša 
osem minut. Pri tem je ključ-
nega pomena znotraj organi-
zirana dispečerska služba, od 

Krške	enote	prve	pomoči	na	
ogledu	največje	reševalne	službe
KRŠKO / LJUBLJANA – V soboto, 7. junija, je Civilna zaščita občine Krško že četrto leto zapored pripra-
vila za ekipe prve pomoči in reševalce ekskurzijo z družabnim srečanjem. Okoli 50-članska zasedba se 
je seznanila z organiziranostjo, delovanjem in opremljenostjo Reševalne postaje Ljubljana, ki je najve-
čja tovrstna institucija na območju Slovenije.

katere je tudi odvisna učin-
kovitost delovanja ekip na 
terenu, njihova optimalna iz-
koriščenost in pripravljenost. 
Delo dispečerske službe je 
podprto z računalniškim dis-
pečerskim sistemom, ki so ga 
izpopolnili in tehnološko po-
sodobili v zadnjih letih. 

V nadaljevanju enodnevne 
ekskurzije, ki jo je organizi-
rala CZ občine Krško v sode-
lovanju s Turistično agenci-
jo BooM, so si udeleženke in 
udeleženci ogledali še multi-
medijsko predstavitev presi-
hajočega Cerkniškega jeze-

ra v Zasebnem zavodu Kebe 
v Cerknici, nadaljevali pot na 
ogled Baze 20 v Kočevskem 
rogu in pred zaključkom v 
Dvoru pri Dolenjskih Toplicah 

še Občice, kjer ima sedež de-
lovanja Kulturni center dru-
štva Kočevarjev staroselcev.

Bojana Mavsar

Krške reševalke in reševalci v družbi z ljubljanskimi pred Reševalno postajo 

Novice iz Posavja
INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Pogrešanega 51-letnega Stanislava Možica iz Razborja pri Sevni-
ci so v nedeljo, 15. junija, našli mrtvega v reki Savi. Kako nje-
govo, do tedaj še neidentificirano truplo, nosi savski tok v smeri 
Boštanja, so opazili okoli 10. ure na jezu HE Vrhovo, nato pa so 
ga potegnili iz reke pri novem mostu na Šmarčni. Možica so po-
grešali svojci od 10. junija, ko se ni več oglašal na mobilni tele-
fon, njegov avto pa so odkrili dan kasneje v Radečah. Na truplu, 
ni bilo odkritih znakov nasilja ali vidnih poškodb, kljub temu pa 
je bila odrejena sanitarna obdukcija. 

Pogrešanega	našli	v	Savi
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Še več, toča je klestila s tako 
silo, da je neurje podrlo kar 

nekaj dreves, s slemena hiše 
Kerinovih celo pometala nekaj 
strešne opeke in del dimnika, 
sosedova živina, ki se je do te-
daj mirno pasla, pa je prestra-

šena s hriba zdirjala v dolino 
in se razkropila po dokaj širo-
kem območju. Kerinova pa sta 
tudi ena od tistih osmoljencev, 
ki se bodo lahko sedaj milo re-
čeno  obrisali pod nosom, pov-
zročeno materialno škodo pa 
povsem prevzeli na svoja ple-
ča. Če tudi se preživljata zgolj 
s kmetijstvom, posevkov in 
plodov nista zavarovala pri za-
varovalnicah pred nevarnostjo 
toče in pozebe. 

Nova uredba namreč opre-
deljuje, da v kolikor kme-
tje zavarujejo svoj pridelek 
za primer ujme, da na podla-
gi sklenjene pogodbe nasta-
lo škodo v višini 40 odstotkov 
zavarovalne premije krije iz 
proračuna država, 10 odstot-
kov matična občina, preosta-
lih 50 odstotkov pa krije kot 
riziko sam pridelovalec. Obči-
ne in regijske Uprave za zašči-
to in reševanje v primerjavi s 
preteklimi leti tudi nimajo več 
nobenih pristojnosti ocenje-
vanja škode, temveč so zgolj 
v vlogi popisovalcev naravne 

nesreče. Občine posredujejo 
podatke o prizadetih obmo-
čjih na regijsko Izpostavo, ki 
oblikuje komisijo, ta pa v na-
daljevanju tudi opravi ogled 
prizadetega območja. Toda 
ne zaradi ocenjevanja nasta-
le škode, pač pa zaradi bele-
ženja naravne nesreče. 

Ogled krajev oziroma lokacij 
škodnega dogodka je komi-
sija brežiške izpostave Upra-
ve RS za zaščito in reševanje 
opravila v dveh dneh po neur-
ju, ki je zajelo območje nase-
lja Rovišče v sevniški občini, v 
občini Brežice naselja Pečice, 
Križe in del Zgornje Pohan-
ce, najhuje pa v krški občini, 
kjer so  bile po neurju s točko 
najbolj poškodovane vrtnine, 
trajni nasadi jablan, hrušk, 
breskev, vinogradi in poljščine 
v krajevnih skupnostih Veliki 
Trn in Gora. Posamezne kultu-
re so poškodovane tudi do 90  
odstotkov, kar pomeni, da so 
neustrezne za nadaljnjo pre-
delavo in pridelavo v naseljih 
Gorenja in Dolenja Lepa vas, v 
razponu med najmanj 30 odst. 
pa vse do 90 odst. pa je toča 
prizadela škode tudi na obde-
lovalnih površinah v naseljih 
Ženje, Veliki Trn, Smečice, 
Cesta, Gora, Planina pri Raki. 
Dunaj, Golek, naselja Stolov-
nik, Lokve, Raztez in Gorica v 
KS Brestanica, Veliki Dol v KS 
Koprivnica ter naselji Ravne in 
Kostanjek v KS Zdole.

Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Z leti sem razvila spoštljiv odnos 
do življenja. Previden in malce 
boječ. Vem, kaj ti lahko prinese, 
kaj lahko naredi. Kaj lahko 
vzame in kaj ti da. Včasih le za 
kratko, da začutiš, kako lepo bi 
lahko bilo. Potem ti je odvzeto. 
Ne vem, zakaj. Veliko je takšnih, 
ki menijo, da nekaj izgubiš, ker 
nisi bil pripravljen, ker še ni bil 
čas in ker enostavno, tako pač je. 
Jaz ostajam tiho. Skrita s svojimi 
mislimi in v strahospoštovanju.

Ko sem bila mlajša, se mi je zdelo, da so v življenju 
težke stvari, kot so diploma, služba, stanovanje, vzgoja 
otrok. Zdaj se temu le nasmehnem. Seveda ni lahko 
doseči izobrazbo, dobiti in se izkazati v poklicu, ki ti 
je všeč, rešitev stanovanjskega problema pa se tako in 
tako zdi povsem nerešljiva... Vsaj nam, stanujočim v 
Ljubljani. 

Ampak. Težke in hude so druge stvari. Preizkušnje 
ljubezni. Odnosov s partnerjem, prijatelji, sodelavci. 
Silno močne čustvene zveze z otroci, skrb in strah 
zanje. Najti sredino, najti pravo pot zase. Prostorno, 
široko in prijazno pot. Med vsemi tesnobami, 
odrekanji, hrepenenji, željami... vedeti, kaj si želimo. 
Do kod segamo in kje se prečkamo med seboj.

Nekako sem menila, da vem, kam sodim, kam grem, 
kaj si želim. Imela sem nabrušene robove in zelo 
namazan jezik. Bila sem svobodnega duha, pravi moja 
prijateljica, nikoli se nisem bala povedati, kaj mislim. 
Spominjam se teh dni, svojega poguma in povsem 
mirnega glasu, ko sem razlagala svoja stališča. 
Potem sem šla na študij v Ljubljano in najprej 
razmajala robove. Jih namazala z mehko nostalgijo in 
domotožjem. Težko sem prenesla prva leta študija. Ne 
vem, kaj bi bilo z menoj, če mi ne bi ob poti stali moji 
ljudje. Postala sem negotova, mesto me je posrkalo 
vase. Hrepenela sem po zavetju svojega mesta, po 
toplih večerih, presedetih na terasi edinega hotela. 
Nisem se mogla otresti občutka, da nekako ne sodim. 
Da nisem. Da ne vem, kam grem, kaj hočem. Težek 
čas. Prepleten s študijem, delom, druženjem z novimi 
ljudmi. Moj svobodni duh je poiskal varno zavetje 
in počival. Kar nekaj let. Medtem sem diplomirala, 
postala novinarka. Dobila službo. Se poročila. In 
ostala v Ljubljani. 

Od tega je že več kot deset let. Zdaj moje okno gleda 
na ljubljanski grad, ki pozimi zjutraj pokaže le delček 
strehe. In v vročih, poletnih nočeh gorijo majhne lučke, 
ki kažejo poti zaljubljenim. 

In šele zdaj, ko sem že dolgo tu, ko sem v prestolnici 
rodila dve deklici, ko imam prijatelje in sidrišče v 
tem belem mestu, sem spoznala. Nikoli nisem zaprla 
svojega duha, nikoli zamajala svojih temeljev. Sama 
naprej sem šla. Mladostniški prepih je naredil mesto 
za nove misli, sveža stališča, jasnejše podobe. Nekaj let 
sem bolj opazovala. Bolj gledala. In dihala. Dihala. 
Pridihala leta izkušenj. Tudi grenkobe. Pozna se mi 
okoli oči. Pridihala zavetje. 

Vse to sem. Ne vem, do kod sežem, vem pa, kje sem. 
Kje je moj dom. Kje in kdo so moji ljudje. Specialci, 
jim rečejo. Tisti, ki so vedno pripravljeni na prve 
bojne vrste. Ki so pripravljeni stati s teboj. Vedno. 
Ki pustijo ponoči vklkjučen telefon, če vedo, da je z 
mojimi otroci, ali menoj, kaj narobe. Kot sem sama 
pripravljena vse to narediti za njih. Vedno.

Spoštljiva do življenja. Do mojih ljudi. Do dveh 
mojih mest. Do same sebe. Vsaj nocoj, v tem toplem, 
ljubljanskem večeru. Ko spet in znova pogrešam moje 
Krško.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660

Bilo je nekaj po 16. uri, pripo-
vedujeta Rozika in Lojze Kerin 
iz Gorenje Lepe vasi: „Nebo je 
v hipu počrnelo, takoj zatem 
pa je v pasu začela klestiti kot 
oreh velika toča. Le da ni bila 
okrogle oblike, pač pa kvadra-
tne oblike, kot bi iz neba lete-
le velike sladkorne kocke. Si-
lovito je klestila kar okoli 15 
minut in v svojih 52-ih letih 
kaj takega ne pomnim, pa če-
prav so divjale že toče po na-
ših krajih,“ je povedal Lojze, 
ki mu je toča uničila pet hek-
tarjev kmetijskih prideloval-
nih površin: „Ne le vinogradi, 

ki bodo potrebovali dobri dve 
leti, da se bodo obrasli nazaj, 
saj je liste scefralo in povsem 
ogulilo stebla trt, le redki sa-
deži, samo še za okras so osta-
li na drevesih v sadovnjakih, 
toča pa je pokosila in poleža-
la tudi ječmen, pšenico, koru-
zo, krompir in ostale vrtnine in 
poljščine, kakor tudi travo, ki 
je povsem poležana in bo neu-
porabna za živino,“ še povesta 
zakonca Kerin. 

Sodni	dan	nad	krškim	
gričevjem
POSAVJE – V torek popoldan, 17. junija, je toča prizadela več krajev v posavskih občinah, najbolj pa je kle-
stila po kmetijskih pridelovalnih površinah po krškem gričevju. Največ škode je bilo povzročene v Gorenji in 
Dolenji Lepi vasi, kamor je toča prihrumela, kakor opisujejo domačini, kot tornado. Pri tem so povsem pra-
znih rok, brez pridelka in odškodnine ostali tisti pridelovalci, ki svojih pridelkov še vedno niso zavarovali.

Ker se nam glede na klimatske 
spremembe obeta še več tovr-
stnih ujm, je vendarle smotr-
no, da se tisti pridelovalci, ki 
se še niso odločili za zavarova-
nje, v čim krajšem času obrne-
jo na enote Kmetijske gozdar-
ske zbornice v občini, ki ne le 
svetujejo, temveč tudi poma-
gajo pri izpolnjevanju potreb-
nih obrazcev, saj bodo deležni 
odškodnine le, če bodo zava-
rovali svoj pridelek. 3. člen v 
lanskem letu sprejetem Zako-
nu o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o odpravi posle-
dic naravnih nesreč namreč 

pravi: „Sredstev po tem zako-
nu ni mogoče pridobiti ali do-
deliti za odpravo posledic ne-
ugodnih vremenskih razmer 
v kmetijski proizvodnji ali na 
gospodarskih objektih kme-
tijskih gospodarstev ali za od-
pravo posledic množičnega iz-
bruha rastlinskih škodljivih 
organizmov ter živalskih bole-
zni, če je bila za odpravo teh 
posledic omogočena prido-
bitev državne pomoči v obli-
ki sofinanciranja zavarovalne 
premije.“  

Bojana Mavsar

Rozika in Lojze Kerin

Gola stebla trt v vinogradu Toča ni prizanesla koruzi

KRŠKO - Občinska komisija za elementarne nesreče na po-
dročju kmetijstva si je ogledala nastalo škodo po neurju s 
točo 17. junija 2008, jo evidentirala in opravila oceno na 
prizadetih kmetijskih kulturah ter seznanila regijsko ko-
misijo. Zaradi sprememb določil Zakona o odpravi posle-
dic naravnih nesreč Občina prizadetih občanov ne more 
pozvati k prijavi nastale škode. Zakon namreč določa, da 
»sredstev ni mogoče pridobiti ali dodeliti za odpravo po-
sledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvo-
dnji ali na gospodarskih objektih kmetijskih gospodarstev 
ali za odpravo posledic množičnega izbruha rastlinskih 
škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če je bila za 
odpravo teh posledic omogočena pridobitev državne po-
moči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.« Držav-
na pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije je 
med drugim omogočena tudi za zavarovanje škode zara-
di posledic toče.

V skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008 
so do sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje upravičena kmetijska gospodarstva, 
ki opravljajo primarno kmetijsko dejavnost, izpolnjujejo 
pogoje za mala in srednje velika podjetja, ki sklenejo po-
godbo z zavarovalnico in so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev. Višina sofinanciranja zavarovalne premije za 
zavarovanje posevkov in plodov  vključno z davkom od pro-
meta zavarovalnih poslov znaša 40 % obračunane zavaro-
valne premije ob sklenitvi pogodbenega razmerja. 

Magdalena Krošelj, svetovalka za kmetijstvo na Občini Kr-
ško, pojasnjuje, da Občina sofinancira 10 % delež obračuna-
ne zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa 
zavarovalnih poslov. Vlagatelji lahko uveljavljajo sorazmer-
ni delež s prijavo na Javni razpis, ki je objavljen na spletni 
strani Občine in je odprt do 12. septembra 2008.

Občina Krško

Ocenjevanje	škode	zaradi	posledic	
neurja	s	točo	v	letu	2008

BREŽICE - V torek, 27. maja, je v občinski sejni sobi poteka-
la predstavitev projekta Starejši za starejše – za višjo kako-
vost življenja doma, ki sta ga podprla tudi brežiška občina 

in župan Ivan Molan ter Društvo upokojencev Brežice, ki mu 
predseduje Helena Vogrinec, ter ga je predstavila vodja na 
slovenski Zveza društev upokojencev Rožca Šonc. Prav tako 
so se prisotni iz društvenih, humanitarnih in socialnih usta-
nov ter organizacij iz brežiške, pa tudi širše skupnosti dogo-
vorili za sodelovanje. 

M. K. M.

Starejši	za	starejše

S predstavitve projekta Starejši za starejše

VAŠE oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

42.000 
rednih bralk
in bralcev!

07 4905 780
marketing@posavje.info
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načrtih pa naj bi investicijo 
zaključili februarja letos. Kot 
je povedal direktor, so mora-
li gradnjo podaljšati zaradi 
posameznih  nepredvidenih 
zahtevnih postopkov. „Zaradi 

tega je trpela naša proizvo-
dnja, posledično pa smo za-
mujali pri načrtovanih rokih 
dobave,“ je še razložil Re-
snik. Slovesne otvoritve se je 
udeležil tudi minister za go-
spodarstvo Andrej Vizjak, ki 
je podprl tovrstne investici-
je na področju obrti in pod-
jetništva. 

M. Kerin

BREŽICE - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice je 10. junija 
v sodelovanju z Občino Brežice, RRA Posavje kot sofinancerjem 
projekta in podjetjem Omega consult d.o.o. kot izdelovalcem 
projekta organiziral javno predstavitev strokovnih podlag za 
prostorsko umestitev kolesarskih povezav na območju HE Breži-
ce in Mokrice ter na območju celotne občine Brežice. 
Načrtovanje obvoznice, širitev civilnega letališča, izgradnja HE 
Brežice in HE Mokrice ter načrtovani logistični center Feniks po-
nujata Brežicam nove možnosti razvoja. V strategiji prostorske-
ga razvoja Slovenije je v povezavi z ekološko naravnano turi-
stično ponudbo načrtovan razvoj omrežja kolesarskih poti, ki bo 
hkrati omogočil zdravo telesno gibanje prebivalstva. Vzpostavi-
tev mreže kolesarskih povezav tako na nivoju države kot občine 
je ključnega pomena za spodbujanje kolesarjenja, ne glede na 
to, ali gre za varčno in ekološko prevozno sredstvo ali za obli-
ko rekreacije. Nenazadnje služijo kolesarske povezave tudi tu-
rističnim namenom. Z ustrezno mrežo glavnih kolesarskih poti 
bi v občini Brežice in širši regiji zagotovili kvalitetne pogoje za 
kolesarjenje. Namen naloge je vzpostaviti celovito omrežje dr-
žavnih in lokalnih kolesarskih povezav v občini Brežice s pre-
dlogom optimalnih tras in oblik kolesarskih povezav. Poseben 
poudarek je namenjen kolesarskemu omrežju na območju HE 
Brežice in HE Mokrice.

Predstavili	načrt	kolesarskih	
povezav	v	občini	Brežice

SENOVO - V četrtek, 18. junija, je na Senovem potekalo 
srečanje generacije, ki je leta 1956 zaključila tedanjo tri-
letno poklicno Industrijsko rudarsko šolo Zagorje ob Savi. 
Srečanje desetih izučenih rudarjev, ki so prišli na srečanje 

z območja celotne Slovenije, se je začelo pod t.i. rudarsko 
svetilko sreče, nakar so si udeleženci ogledali še spomenik 
kocka in muzej rudarjenja na senovški šoli. Predsednik Turi-
stičnega društva Senovo Anton Petrovič jih je seznanil z bo-
gato zgodovino rudarjenja v kraju, kakor tudi z zapiranjem 
rudnika, ki bo dokončno ugasnil z likvidacijo družbe konec 
letošnjega leta. Prijetno snidenje, sicer drugo po vrsti, so 
udeleženci zaključili ob družabnem klepetu in ob obujanju 
spominov na brestaniškem ribniku.  B. M.

Srečanje	nekdanjih	rudarjev

Na Senovo je nekdanje sošolce povabil domačin Slavko 
Muha, ki si je za to priložnost nadel tudi rudarsko 
uniformo. 

LJUBLJANA, PODBOČJE – Podjetje UNI d.o.o. s sedežem v 
Podbočju (gre za podjetje nekdanjega predsednika sveta KS 
Podbočje, zdaj pa krškega občinskega svetnika Ivana Ur-
banča) je od Vlade RS na predlog Ministrstva za gospodar-
stvo dobilo koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine na 
pridobivalnem prostoru Premagovce na Gorjancih v občini 
Krško. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministra za 
gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka. Ministrstvo je rudarsko 
pravico za izkoriščanje kamnoloma v Premagovcih na podla-
gi javnega razpisa podelilo z odločbo z dne 19. 12. 2007, na-
naša pa se na izkoriščanje mineralne surovine tehnični ka-
men - dolomit.

UNI	s	koncesijo	za	
Premagovce

Najdaljša reka v naši drža-
vi, reka Sava, dobiva v svo-
jem spodnjem toku z izgra-
dnjo hidroelektrarn drugačno 
podobo in novo vlogo, pred-
vsem pa popolnoma spreminja 
krajinski izgled. Kot so ugo-
tovili sodelujoči na posvetu, 
ima izgradnja HE na spodnji 
Savi številne prednosti, kot so 
proizvodnja energije iz obno-
vljivih virov, nove proizvodne 
kapacitete in povečanje kvali-
tete dobave, zaščita pred po-
plavami, izgradnja infrastruk-
ture, večja urejenost okolja in 
čistost reke Save, več turistič-
nih in rekreacijskih možnosti 
pa tudi slabosti. Med slednje 
uvrščajo dejstvo, da visoka 
pregrada reko spremeni tako 
hidravlično kot hidrološko, pa 
tudi fizikalne in kemične la-
stnosti njene vode, prepreču-
je vodnim organizmom, pred-
vsem ribam, gibanje gor- in 
dolvodno na drstišča, pasišča 
in skrivališča, poleg tega ve-
riga elektrarn lahko uniči ve-

Sava	ponuja	številne	izzive	
RADEČE – V Radečah je 30. maja potekal posvet z naslovom Izzivi Save, ki so ga skupaj organizirali: 
KTRC Radeče, Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in RRA Posavje. 

čino rib v območju, omejeno 
je prehajanje divjadi. „HE Bo-
štanj naj služi kot neprimerna 
praksa, saj je zgled tehnici-
stičnega, za vodne organizme 
izrazito škodljivega pristopa,“ 
so zapisali v zaključkih posve-
ta.

In kako naprej? „Nobena nova 
HE ne sme biti brez delujoče 
ribje steze in naprave za od-

vračanje rib od turbin,“ pravi-
jo udeleženci posveta. Izlivne 
dele potokov je treba ohrani-
ti v naravnem stanju, ohrani-
ti je treba obstoječe obvodne 
zarasti ali takoj po gradbenih 
delih zasaditi vegetacijo, ure-
diti “tiha območja“, kjer se na 
vodi in ob njej zagotavlja mir 
in ustvari pogoje za uspešno 
naselitev, rast in razmnože-
vanje prosto živečim vrstam. 

Urediti je potrebno nadome-
stne habitate, izvedbo del 
časovno omejiti ter izdelati 
“načrt rabe” z javnosti dosto-
pnimi površinami ob vodi.

Priložnost je tudi turizem. Z 
uveljavitvijo Razvojnega na-
črta in usmeritev slovenske-
ga turizma 2007-2011 se je 
o spodnji Savi začelo razmi-
šljati kot o potencialnem in-
tegralnem turističnem proi-
zvodu (ITP). „Vso ponudbo je 
potrebno povezati pod sku-
pno blagovno znamko in jo tr-
žiti kot enega izmed ITP-jev 
turistične destinacije Posav-
je,“ piše v zaključkih posve-
ta. Del te ponudbe na bi bili 
pristanišča in privezi, čolnar-
ne, spremljevalni objekti, ko-
lesarske in tematske poti, po-
stajališča za avtodome itd. Pri 
tem je treba dati poudarek že 
obstoječim dobrim praksam, 
npr. splavarjenju na Savi v Ra-
dečah.

P.P.

Zadenite novo Fabio v Škodini sladki ponudbi!

Pri vašem prodajalcu z vozili .Škoda

Avtoline d.o.o., Bohori eva 10, Kr ko,Tel.: 07 49 02 120č š

„Če hočeš danes biti uspe-
šen na evropskem trgu, so 
tovrstne investicije nujne,“ 
je poudaril Resnik. Podjetje 
trenutno neposredno  izvozi 
od 20 do 25 odstotkov svojih 

proizvodov, še približno toliko 
posredno, ostale izdelke pa 
prodajo na slovenskem trgu. 
Zaradi širitve svojih proizvo-
dnih kapacitet predvidevajo 
tudi postopne nove zaposli-
tve. „V podjetju se sicer or-
gansko razvijamo,“ je proces 
zaposlovanja označil Resnik.
Z gradnjo so sicer začeli lan-
skega avgusta, po prvotnih 

Steklarstvo	Resnik	odprlo	
nove	proizvodne	prostore
KRŠKO – V zasebnem podjetju Resnik, obdelava ravnega 
stekla, so v petek, 20. junija, slovesno odprli razširjen 
objekt za proizvodnjo stekla. Kot razloge za investicijo 
v 5000 kvadratnih metrov novih proizvodnih prostorov 
je direktor podjetja Miran Resnik navedel nove zahteve 
trga, ki za uspeh narekuje nujno posodabljanje proizvo-
dne tehnologije.

Župan Bogovič, minister Vizjak in Miran Resnik

SEVNICA, NOVO MESTO - V soboto, 7. junija, je v Novem 
mestu potekalo letošnje, sicer pa že 10. srečanje delav-
cev tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije. Ti so 
se pomerili v šestih športnih panogah, Sindikat Posavja pa 
je zastopal Sindikat Stupis sevniške Kopitarne.

Tekmovanje tekstilcev je potekalo v šestih športnih pano-
gah. V ženski in moški kategoriji so se udeleženci pomeri-
li v kegljanju, malem nogometu, namiznem tenisu, šahu, 
odbojki in skakanju v vrečah. Delavci Kopitarne Sevnica so 
pod vodstvom Martina Liparja z dvema ekipama tekmova-
li v malem nogometu in z obema ekipama med štirimi sku-
pinami odlično zastopali svojo firmo, saj sta se v četrtfina-
lu pomerili sevniški ekipi kar med seboj, kjer je prva ekipa 
Kopitarne kot zmagovalna ekipa v skupini C izločila drugo 
ekipo Kopitarne, ki je do tedaj zasedla drugo mesto v svoji 
skupini. Zatem je v polfinalu prva Kopitarnina ekipa 1 pre-
magala ekipo Planike in napredovala v finale, v katerem je 
premagala še ekipo TUS KO – SI iz Koroške in se med 15 sode-
lujočimi ekipami okitila z lovoriko zmagovalca. Kot najbolj 
spretna moško-ženska ekipa so se Sevničani izkazali tudi v 
skakanju v vrečah, kjer so prav tako osvojili prvo mesto, 
drugi so bili v šahiranju, nekoliko slabši, a s petim mestom 
še vedno solidni, pa so bili v kegljanju. V skupni razvrstitvi 
in zbiru točk v vseh tekmovalnih panogah je Stupis Posavje 
osvojil skupno 4. mesto. Prihodnje leto bo srečanje tekstil-
cev in usnjarjev potekalo v Murski Soboti.  B. M.

KRŠKO – Na Turistični kmetiji Glas na Sremiču je potekalo sre-
čanje nekdanjih sodelavcev, ki so bili v času, ko je Tovarno 
celuloze in papirja vodil kot direktor Janez Rošker, člani Ko-
legija in odgovorni sodelavci v času investicije v papirni stroj 
3 ter izgradnje TES Brestanice v letih 1976 – 1980. Srečanje 

so preživeli ob obujanju spominov na tedanji razvoj, pri če-
mer so podprli tudi prizadevanja, da se v Krškem uredi slo-
venski muzej papirništva. Ob tej priložnosti so nekdanji so-
delavci čestitali tudi Janezu Roškerju za izdano knjigo ter v 
spomin podarili sliko z motivom krške tovarne.  B. M. 

„Kopitarji“	nepremagljivi	v	
nogometu	in	poskakovanju	v	
vrečah

Nekdanji	sodelavci	še	vedno	
prijatelji

Od leve proti desni stojijo: Pavel Krošelj, Marjan 
Štajner, Zoran Dular, Milan Šetinc, Jože Habinc, Darko 
Kolšek, Leopold Stanko in Anton Hotko, sedijo pa 
Kristina Mahne, Janez Rošker in Štefka Kužnik.

BREŽICE – V NC Intermarket Brežice se prodajna ponudba pogo-
sto spreminja. V enega izmed izpraznjenih prostorov je prodaj-
ne površine in ponudbo povečal Merkur, ki na novih 1.600 m2 po-
nuja še več izdelkov za notranjo in zunanjo ureditev domov. 

Merkur	razširil	prodajni	
center	v	Brežicah

Podoba reke Save se v zadnjem času spreminja.



Posavski obzornik - leto XII, številka 13, četrtek, 26. 6. 2008 9GOSPODARSTVO

E
U

R
O

G
A

R
D

E
N

 d
.o

.o
., 

P
od

sm
re

ka
 7

B
, 1

35
6 

D
O

B
R

O
VA

 

KS911/GGP - NG 464
KOSILNICA 46 cm

Koš: 55l
Motor: GGP V 35

Prostornina: 150 ccm

182,38 €
-12%

160,49 €

SMG 2403
SET SUNRISE EXTENSION

MIZA + 6 STOLOV

698,98 €
-15%

569,48 €

SMG 2419
SET STEAMREX MIZA
OKROGLA + VRTLJIV

PODSTAVEK + 6 STOLOV

599,97 €
-15%

509,97 €

SMG 2448
JADE ROUND MIZA

+ 4 STOLI

399,86 €
-15%

339,88 €

KS 916/GGP-TD 534G
KOSILNICA 53 cm

Koš: 68 litrov
Motor: GGP OM55

Prostornina: 160 ccm

250,55 €
-12%

220,49 €

KS 927/GGP-TD 534TRG
KOSILNICA SAMOHODNA 53 cm

Koš: 60 litrov
Motor GGP OM55

Prostornina 160 ccm

303,39 €
-12%

266,99 €

KS 920/GGP-NG 464TR
KOSILNICA SAMOHODNA 46 cm

Koš: 55l
Motor: GGP V 35

Prostornina: 150 ccm

240,33 €
-12%

211,49 €

Motor: GGP M60
Prostornina: 200 ccm
Širina košnje: 63 cm

Koš: 140 litrov

Velika izbira vrtnih kosilnic, traktorjev, orodja, semen, sadik, kaktusov, 
sobnih rož, cvetličnih pvc in glinenih loncev in korit, vrtnih kaminov, 

sedežnih garnitur… Dobro je založena tudi kmetijska apoteka.

Posebna ponudba 
namakalnih sistemov 
in pripomočkov 
za zalivnaje

SLIKE SO SIMBOLIČNE. CENE VKLJUČUJEJO DDV.  ARANŽERSKI MATERIAL NI VKLJUČEN V CENO.  PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TISKARSKIH NAPAK IN SPREMEMB CEN BREZ PREDHODNE OBJAVE.

EUROGARDEN d.o.o.
PE DOBROVA, tel.01/2425-135, eurogarden@rotar.si, www.rotar.si

PE KRŠKO, tel.07/4988-385, info@eurogarden.si
PE LEVEC, tel.03/4251-470, eurogarden.levec@siol.net 

KS CG 6/63M

999,85 €
-12%

879,85 €

Vabljeni v EUROGARDEN kjer vas čakajo 
dobra izbira in prijazne cene

Akcijske cene vrtnih in traktorskih kosilnic ter vrtnih sedežnih garnitur! Akcija velja od 1. 7. do 31. 7. 2008 oz. do razprodaje zalog.  

Infrastruktura ob HE Boštanj je bogatejša 
za brv čez Savo, ki povezuje naselji Šmarč-
na in Breg in je zdaj tudi uradno odprta za 
pešce in kolesarje ter v izrednih razmerah 
za interventna vozila. Na Orehovem so iz-
vajalci začeli ureditvena dela na manjših 
pritokih, ki so v preteklosti povzročali ne-
prijetnosti krajanom. OB HE Boštanj so se 
začela tudi vzdrževalna dela, in sicer ko-
šnja trave na brežinah vzdolž celotnega 
bazena, v mesecu avgustu je predvidena 
še ena košnja. V teku je reševanje proble-
matike izgradnje kolesarske steze pri ben-
cinskem servisu v Boštanju.

HE	BLANCA	
Največja vidna sprememba ob izgradnji HE 
Blanca je prav gotovo preusmeritev reke 
Save skozi pet prelivnih polj hidroelektrarne. 

Ob akumulacijskem bazenu še naprej pote-
kajo intenzivna dela na brežinah, teren je že 
nadvišan na Dolnjem Brezovem. Na Loškem 
polju raziskave terena opravljajo arheologi, 
ki odkrivajo sledove starorimskega življenja.
Intenzivna dela potekajo na cesti G1-5 od 
betonarne Hribšek do gradbišča HE Blanca, 
kjer je že položenega cca 500 m asfalta na 
novi trasi ceste. Pripravljalna dela potekajo 
za izgradnjo prepustov čez Impoljski potok in 
potok Podturn.
Ob cesti R-3 izvajajo dela pilotne stene (lo-
kacija Gobovce), v pripravi pa je delovni pla-
to za pilotno steno ob železniški progi v sme-
ri Brezovega. V zaključni fazi je dokončanje 
mostu čez Vranjski potok, sam potok se ureja 
s kamnitimi oblogami, zgrajen je prodni za-
drževalnik. Zaradi ozkega terena je delo ote-
ženo, vendar se izvajalci trudijo, da je nega-
tivnih vplivov na promet čim manj. Promet 

na vseh odsekih cest, kjer potekajo dela, bo 
oviran do konca avgusta oz. septembra. 
Pospešeno se izvajajo gradbena dela tudi 
v sami Sevnici, ob Drožanjskem in Florjan-
skem potoku. Ta dela bodo v teh mesecih še 
bolj intenzivna, zato že zdaj vljudno prosimo 
Sevničane za razumevanje in potrpljenje. 
Skupaj z Občino Sevnica potekajo usklajeva-
nja glede izvedbe kanalizacijskega omrežja 
za centralno čistilno napravo Sevnica. 

HE	 KRŠKO
Ob HE Krško je za potrebe gradbišča od-
prt nov most čez Savo. V fazi projektira-
nja je akumulacijski bazen. Posebna ko-
misija za spremljanje izgradnje HE Krško 
usklajuje problematiki glede sanacije spo-
dnjega gradu Thurn v Brestanici in tran-
sporta težkih kamionov po Zasavski cesti 
v Brestanici.

HE	BREŽICE	in	HE	
MOKRICE
V fazi sprejemanja sta Državna prostorska 
načrta za HE Brežice in HE Mokrice. 

Celotna veriga spodnje savskih hidroe-
lektrarn naj bi bila zaključena do poletja 
2015.
Glede na to, da bo med tem časom »prete-
klo« še veliko Save, vas, spoštovani Posavci, 
vljudno prosimo za razumevanje.

Pripravila: Vojka Alif
Foto: Arhiv Infra

Aktivnosti	ob	spodnjesavski	
verigi	hidroelektrarn

Člani Vodstvenega odbora Lokalnega par-
tnerstva Brežice so se 11.6. 2008 zbrali 
na 6. redni seji. Medse so povabili pred-
stavnika konzorcija izvajalcev terenskih 
raziskav dr. Boruta Petkovška. 

Dr. Petkovšek je predstavil opravljeno delo 
in prve izsledke terenskih raziskav, pojasnil 
je zgradbo področja, predvidenega za po-
tencialno odlagališče NSRAO, ki ga sesta-

vljajo tri geološke enote različnih prodov. 
Te se v smeri JZ tanjšajo, proti SV pa debe-
lijo tudi do 100 metrov. Člane Vodstvenega 
odbora je razveselila vest, da naj bi konč-
no dobili dovoljenje za globoko vrtino na kr-
ški in brežiški lokaciji, saj od globoke vrtine 
pričakujejo večji delež potrebnih podatkov.

Člani so po tej predstavitvi razpravljali o 
različnih možnostih umeščanja odlagališča 
na brežiški lokaciji, upoštevajoč priporočilo 
vodarjev, da objekte umestijo na rob reten-
zijskega prostora. Med temi variantami pa 
so našli za stroko izredno dobro, a politično 
težko sprejemljivo varianto, da bi tehnolo-
ški objekti ostali na področju NEK, upravni 
del z vpadnikom za nasipom bodoče vrbin-
ske ceste, odlagalni del pa bi ostal na seda-
nji brežiški lokaciji. To je ena od štirih vari-
ant, ki jih bo v čim krajšem času pregledala 
ARAO za prilagoditev sedanje potencialne 
lokacije v brežiški Vrbini glede na priporo-
čila vodarjev. 

Cowam	in	javnost
17. junija so se v Dolu pri Ljubljani pred-
stavniki Lokalnega partnerstva Brežice ude-
ležili tretje delavnice Nacionalne skupi-
ne deležnikov EU projekta Cowam v praksi. 
Slovenska zakonodaja pri umeščanju objek-
tov državnega pomena oz. jedrskih objek-
tov poudarja načelo javnosti in pravico jav-
nosti do sodelovanja. Vendar pa konkretna 
določila zakonov ne opredelijo natančno 
pravic javnosti pri sprejemanju odločitev, 
javnost je izključena v začetni fazi in vklju-
čena šele kasneje, ko so dokumenti že pri-
pravljeni, njeno soodločanje je v glavnem 
posredno, kadar pa pripombe in predlo-
ge lahko daje neposredno, je upravnim or-

ganom prepuščeno, ali in v kakšni meri jih 
bodo upoštevali.
Udeleženci na delavnicah ugotavljali, da so 
postopki umeščanja pri nas tako zaplete-
ni, da se laična javnost sama težko vključu-
je vanje oz. običajno svoj interes prepozna 
zadnji hip, ko ga je že zelo težko uveljavi-
ti. Javnost je nezaupljiva do študij in eks-
pertnih mnenj, zlasti takrat, ko jih naročajo 
kar investitorji sami. Upravni organi postop-
ke vodijo birokratsko, skrbijo za izpolnitev 
minimuma, ki ga nalaga zakon, ne poskuša-
jo pa javnosti spodbujati k sodelovanju in 
ji ga olajšati. Velika večina pripomb javno-
sti ni upoštevana; zavrnjena je s pavšalnimi 
odgovori, brez navajanja tehtnih argumen-
tov. To pa ne pomeni, da so pomisleki in na-
sprotovanja javnosti odpravljeni; ti se po-
kažejo v kasnejših fazah, lahko tudi v obliki 

civilnih iniciativ, ki preprečijo začetek gra-
dnje in tako za dajlši čas zaustavijo projek-
te državnega pomena. 

Zaključki delavnic so bili, da bi bilo treba 
slovensko zakonodajo dopolniti v smislu do-
ločil Aarhuške konvencije. Ta poudarja pra-
vico javnosti ne le do dostopa do informacij, 
pač pa tudi do vključevanja v proces odlo-
čanja od samega začetka in ves čas, ne le v 
posameznih fazah, poudarja pravico javno-
sti do neodvisnega strokovnega mnenja in 
pravico do pravne zaščite. Spodbudno je, 
da se je srečanja udeležila tudi predstavni-
ca Varuha človekovih pravic RS, ki je pove-
dala, da je varovanje okolja eno od priori-
tetnih področij dela varuha v tem mandatu. 
Varuh človekovih pravic pa lahko v okoljskih 
zadevah posreduje šele takrat, ko so že iz-
črpana druga pravna sredstva. 

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega 
partnerstva Brežice si oglejte na naši sple-
tni strani www.lokalnopartnerstvo.si, ali 
osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in 
Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega 

partnerstva Brežice

6.	redna	seja	VO	in	udeležba	
na	delavnici	CIP-a

Člani vodstvenega odbora na seji

Na delavnici CIP

Dela ob akumulacijskem bazenu HE 
Blanca na levem bregu...

... in desnem bregu reke Save.

KAM V POSAVJU? Vaš vodnik po prireditvah
v Posavskem obzorniku. Tudi na www.posavje.info.

HE	BOŠTANJ



Posavski obzornik - leto XII, številka 13, četrtek, 26. 6. 200810 OKOLJE IN PROSTOR

Program zapiranja rudnika 
naj bi se končal do konca le-
tošnjega leta. Zapiralna dela 
v jami so namreč v zaključni 
fazi, po besedah direktorja 
podjetja Rudnik Senovo v za-
piranju Marjana Simončiča 
pa večja dela načrtujejo še v 
septembru in oktobru letos. 
„V smislu programa zapira-
nja bo tako jama letos zapr-
ta,“ pojasnjuje Simončič. Ne 
bo pa zaprta v celoti, saj sta 
v njenem sklopu tudi dve čr-
pališči pitne vode. Kaj bo z 
njima, še ni jasno, saj še ve-
dno potekajo usklajevanja 
na občinski ravni. Občina naj 
bi namreč postala njun la-
stnik, v nasprotnem primeru 
pa bodo morali črpališča dati 
v najem.

Poslovni načrt rudnika za le-
tošnje leto je bil sprejet. Po 
besedah Simončiča imajo za-
gotovljenih 2.550.000 evrov 
sredstev za zapiranje jame 
ter za reševanje kadrovsko-
socialnih problemov zaposle-

nih. Predvideva tudi dokončno 
zaprtje jame v letošnjem letu 
ter prekinitev delovnega raz-
merja vsem zaposlenim. Leto-
šnji poslovni načrt je tako že 
del likvidacijskega načrta. „S 
površinskimi deli pa letos ne 
bomo uspeli niti začeti,“ po-
jasnjuje Simončič. Kot je po-
jasnil, bi potrebovali še več 
kot dva milijona evrov za sa-
nacijo neurejenih površin, na 
drugi strani pa so ocenili, da 
imajo okrog milijona evrov la-
stnega premoženja. 

Vlada je sklep o likvidaciji 
Rudnika Senovo sprejela na 
svoji seji 22. maja, Simončič 
pa je bil imenovan za likvi-

Rudniku	bije	
plat	zvona
SENOVO - Rudnik na Senovem je letos vendarle v zaključni fazi zapira-
nja, še vedno pa v veliki meri zaznamuje celotno senovško dolino. Lju-
dje so se ga pač navadili, saj je skozi mnoga leta postal del njih samih. Od 
njega je bilo namreč v vsem času njegovega obratovanja odvisnih mno-
go družin, katerim je zagotavljal vsakodnevni kruh, obenem pa je vplival 
na specifičen razvoj kraja. Z njegovim dokončnim zapiranjem pa se, poleg 
kadrovsko-socialnih problemov, zelo veliko govori predvsem o denarju. 
Tega je tako na državni kot tudi na lokalni ravni vedno premalo.

dacijskega posrednika. Tako 
je odgovoren za vsebinsko 
vodenje zapiranja. „Rudnik 
se razlikuje od klasičnega 
podjetja, kjer lahko vrata 
enostavno zakleneš in greš,“ 
je poudaril direktor. Ob tem 
pa tudi tamkajšnjih kmetij-
skih in gozdnih površin še 
niso uspeli prenesti na Sklad 
kmetijskih zemljišč.

Likvidacija	še	
stvar	dogovora
Kot pravi Simončič, bi jim 
najbolj ustrezalo, če bi se li-
kvidacijski postopek uradno 
začel ob koncu junija oz. v 
začetku naslednjega mese-
ca. Opraviti morajo namreč 
še potrebno bilanco ter re-
vizijo poslovanja. Trenutno 
obstajata dve varianti vode-
nja likvidacijskega postop-
ka. Prva varianta, ki je že v 
fazi usklajevanja, predvide-
va, da celotno premoženje z 
drugim letom, ko ne bo več 
zaposlenih, nase prevzame 
občina. S tem bi nase pre-
vzela tudi obvezo za sanaci-
jo površine. „Država občine 
v to ne more prisiliti, osta-
ja pa dejstvo, da bodo vse 
te površine ostale v njenem 
okolju,“ pojasnjuje direktor 
rudnika in dodaja, da bodo 
pogovore v tej smeri nada-
ljevali po jesenskih volitvah. 
Simončič meni, da občina tu 
ima svoj interes. Če pa do 
dogovora med njo in državo 
ne pride, bo sledila prodaja 
premoženja po delih, kar bo 
posledično prineslo bolj kla-
vrn rezultat. 

„Menim, da je najbolje, da se 
to reši na ravni občine, saj je 
to za celotno okolje najbolj-
ša varianta,“ meni Simončič. 
Pri reševanju te problemati-
ke vodstvo rudnika namreč ni 
popolnoma avtonomno, ker 
je vmes prisotno tudi držav-
no premoženje, problema-
tika zajema širši prostor, na 
socialnem področju pa je po-
trebno rešiti tudi kadrovski 
problem. „Dejstvo pa osta-
ja, da se je država odloči-
la za zaprtje rudnikov ter da 
se posledično brišejo iz pro-
računa,“ ob vseh dejstvih še 
poudarja Simončič. 

V najboljših časih njegovega 
obratovanja je bilo v senov-
škem premogovniku od 1030 
do 1060 zaposlenih. V za-
četku letošnjega leta je bilo 
še 34 zaposlenih, od sredi-
ne tega meseca jih je še 27, 
šest delavcev pa je že od 1. 
januarja na čakanju. Simon-
čič predvideva, da naj bi jim 
uspelo prezaposliti okrog 18 
delavcev. Prevladujejo klju-
čavničarji in električarji, naj-
večja težava pri njihovem 
prezaposlovanju pa je ravno 
specifično delo v rudniku. 

Prezaposlovanje	
rudarjev	ima	več	
vidikov

Ker Posavje postaja velik 
energetski bazen, Simon-
čič upa, da bodo te delavce 
uspeli prezaposliti. Po nje-
govem mnenju imajo pre-
cej dobre kvalifikacije, saj 
so namreč večino zapiral-
nih del v rudniku opravili v 
lastni režiji. Vodstvo rudni-
ka se glede prezaposlova-
nja svojih delavcev dogovar-
ja tudi s senovško Metalno, 
vendar konkretne realizaci-
je še niso uspeli doseči. 

Direktor Metalne Ivan Umek 
pa pojasnjuje, da so za za-
poslovanje zelo zainteresi-
rani, vendar pravega odzi-
va s strani rudarjev do sedaj 
še niso dobili. „Imamo ve-
liko potreb, možne so tudi 

prekvalifikacije,“ poudar-
ja Umek. V vseh letih zapi-
ranja rudnika niso v Metalni 
zaposlili nobenega rudarja, 
po Umekovih besedah pa pri 

prejšnjem direktorju rudni-
ka Hermanu Kuneju za to 
tudi ni bilo pravega intere-
sa. Kot še dodaja, so rudarji 
ljudje, ki so dolga leta žive-
li v svojevrstni izolaciji, za 
svoje delo pa so prejemali 
kar precej denarja. „Rudar-
jem se je zato težko priva-
diti na tržni sistem,“ še pra-
vi Umek. V Metalni ob tem 
zaposlujejo delavce iz Bo-
sne in Hercegovine ter Srbi-
je, ki naj bi bili za tovrstno 
delo tudi finančno bolj pri-
lagodljivi. Poteka zapiranja 
senovškega rudnika ter po-
sledičnega reševanja kadro-
vsko-socialnih problemov pa 
Roman Sotošek kot pred-
sednik rudniškega sindikata 
sploh ni želel komentirati.

Sodelovanje s krajevnim 
okoljem pa Simončič na dru-
gi strani ocenjuje kot zelo 
uspešno. „S krajevno sku-
pnostjo družno urejamo lo-
kalno okolje, in sicer regu-
lacijo vodotokov, urejanje 
parka ter sanacijo cest,“ še 
poudarja Simončič. Predse-
dnik krajevne skupnosti Vla-
do Grahovac to sicer potrju-
je, obenem pa dodaja, da bi 
ravno zato morali Simončiča 
za direktorja imenovati že 
prej. „Okolica rudnika pa je 
še vedno dokaj neurejena, 
zato od države pričakujemo, 
da bo priskočila na pomoč,“ 
je dejal Grahovac.

Velik	vpliv	
rudnika	tudi	na	
šolo

Rudnik je sicer skozi leta 
oblikoval način življenja 
za več generacij. Z njego-
vo vlogo se namreč še danes 
v veliki meri srečujejo tudi 
otroci v tamkajšnji osnovni 
šoli. Rudnik je bil tudi sicer 
od vsega začetka ključnega 
pomena za razvoj šolstva na 
Senovem. S priseljevanjem 
družin so bili namreč v kra-
ju prisiljeni zgraditi lastno 
šolo. Prva je začela delova-
ti leta 1923, stavbo, v kate-
ri osnovnošolski pouk poteka 
še danes, pa so zgradili leta 
1929. Dograjevati je ni bilo 
potrebno vse do leta 2003. 

V šoli so oblikovali poseben 
rudniški rov, pripravili pa so 
tudi specifično geološko zbir-
ko. Rudnik je imel tako od 
vsega začetka velik vpliv na 
razvoj šolstva na Senovem, 
med drugim tudi s finančni-
mi podporami. „Otroci, ki se 
bodo rodili čez 15 let, pa ver-

jetno sploh ne bodo vedeli, 
da je tu bil kdaj rudnik,“ je 
povedal tamkajšnji ravnatelj 
Vinko Hostar. Kot je dodal, 
pa je sedanje zapiranje ru-
dnika pomembno tudi zaradi 
socialnega vidika staršev. „To 
problematiko skušamo čim 
bolj uspešno reševati z med-
sebojnim odnosom med šolo 
in starši,“ poudarja Hostar. 

Zaradi zaprtja rudnika na 
Senovem tudi ne bo več 
tamkajšnjih rudarjev novin-
cev, ki bi se lahko udeleže-
vali tradicionalnega skoka 

čez kožo v Velenju. Od leta 
1961, ko je v Velenju v teda-
nji industrijski rudarski šoli 
šolanje končala prva gene-

racija učencev, rudarji 3. ju-
lija namreč praznujejo svoj 
stanovski praznik s tradici-
onalnim skokom čez kožo. 
Praznovanje je spomin na 
petdnevno gladovno stavko, 
ki so jo 3. julija 1934 zače-
li zasavski rudarji. Skok čez 
kožo sicer izvira iz 16. stole-
tja, ko so v čeških in slova-
ških rudnikih uvedli svečano 
sprejemanje novincev. 

Še ena zelo pomembna 
zgodba za ta posavski kraj in 
tudi širše okolje se tako po-
časi, a vztrajno končuje. Se-
novo ne bo zamrlo, končalo 
pa se bo neko obdobje, ki je 
dolga leta uravnavalo način 
življenja v tem kraju ter ga 
zaznamovalo tudi še za pri-
hodnja leta. Za naslednje 
generacije bodo ostali raz-
stavljeni vagončki za prevoz 
premoga oziroma tako ime-
novani „buliči“, ki so svo-
jo pot končali na tirih pred 
vhodom v rudnik, ter loko-
motive, ki ne bodo več zaro-
potale. Za prebivalce Seno-
vega ter njegove obiskovalce 
pa bo kljub temu vsaj še ne-
kaj časa v zraku odmeval ve-
sel ali morda sedaj žalosten 
vzklik: "Naj živi nam večno, 
naš rudarski Srečno!" 

Martin Kerin

Marjan Simončič

Ivan Umek, direktor 
Metalne

Vinko Hostar, ravnatelj OŠ 
Senovo

VAVČERSKI PROGRAM 
SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA

 

SUBVENCIJA 

DELUJOČA PODJETJA in S.P. 
do 4.000 € (za svetovalne storitve) in 

do 2.000 € (za usposabljanje)
 

POTENCIALNI PODJETNIKI
do 1.500€ (za svetovalne storitve)

Izkoristite Vavčerski program svetovanja tudi za prija-
vo na razpise Slovenskega podjetniškega sklada www.
podjetniskisklad.si in druge razpise.

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ima najdalj-
šo tradicijo izvajanja vavčerskega programa svetova-
nja v Posavju.

Pogoje za vključitev v program lahko najdete na naši 
spletni strani www.zpt-brezice.si ali na spletni strani 
Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAP-
TI) www.podjetniski-portal.si.

TU SMO ZA VAS!
Samo Stanič
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Tel: 07/499 06 80, Fax: 07/499 06 81
e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si
spletna stran: www.zpt-brezice.si

ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18, SI-8250 BREŽICE

tel.: +386 7 4990 680, fax: +386 7 4990 681

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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POROČILI
SO SE

Tomaž Koligar, Groblje pri 
Prekopi in Mihaela Novak, 
Novo mesto,
Denis Krošelj, Vrhje in Moj-
ca Kuselj, Stolovnik,
Janez Šekoranja, Bizeljsko 
in Marija Novotnik, Meži-
ca,
Boštjan Špiler, Anovec in 
Nataša Šekoranja, Bizelj-
sko,
Borut Tomše, Dvorce in 
Anita Biščanic, Dvorce,
Igor Tojcic in Alana Pryce, 
oba London, 
Dalibor Pojužina, Ljublja-
na in Ksenia Druzhinina, 
Rusija,
Rok Zore in Helena Hosta, 
oba Šentjernej, 
Peter Bojc, Ribnica in Dar-
ja Hudoklin, Šentjernej,
Stojan Horjak in Maja Mr-
gole, oba Konjsko,
Marjan Lisec, Ledina in Ta-
nja Kozmus, Arto. 

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Karmen Šalamon, Sevnica 
– deklico,
Polona Trebše, Loka pri 
Zidanem Mostu – deklico,
Sonja Najvirt Ivetić, 
Dobova – deklico,
Renata Hubej, Podčetrtek- 
deklico,
Silvija Kramžar, Osredek 
pri Krmelju – deklico,
Ana Vovko, Črešnjice – 
dečka,
Petra Jesih, Sevnica – 
deklico,
Branka Hudoklin, Vrbje – 
deklico,
Alenka Godler, Brežice – 
deklico,
Romana Cizl, Brezina – 
deklico,
Danijela Zofič, Brežice – 
deklico,
Izabela Kastelič, Kozje – 
dečka,
Kristina Bevc, Orešje na 
Bizeljskem – deklico,
Renata Kus Pisek, 
Orehovec – dečka,
Vlasta Škoda, Vrh pri 
Boštanju – dečka,
Alenka Baznik, Podbočje – 
dečka,
Lidija Novak, Brezina – 
dečka,
Mateja Lisec, Šentjanž – 
dečka,
Branka Baražič, Krško – 
dečka,
Brigita Pirc, Črneča vas – 
deklico,
Fata Davidović, Sevnica – 
deklico.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KRMELJ - Koronarni klub Sev-
nica je organiziral skupinsko 
telovadbo v Krmelju. Seveda 
vsak začetek potrebuje člo-
veka, ki organizira vse po-
trebno, to pa je naša Jožica 
Knez, prostovoljka pri kra-
jevni organizaciji Rdečega 
križa, aktivna članica v Kle-
petalnici, razveseljuje nas s 
peko peciva ob raznih prilo-
žnostih, pri urejanju kraja... 
Pričele smo z vadbo pod stro-
kovnim vodstvom in vsak te-
den nas je bilo več. Naša dru-
ženja niso samo razgibavanje 
naših teles, temveč tudi kra-
mljanje o naših težavah, ve-
selju in radostih. Lepo nam 
je skupaj, saj narsikdaj "po-
gruntamo", komu in kako 
bomo pomagale, da nam bo 
še lepše v naši KS.
Z redno vadbo bomo priče-
le spet v jeseni, toda skleni-
le smo, da se bomo dobiva-
le tudi v poletnih mesecih. 
Razgibale se bomo s hojo 
in vajami ob našem prele-
pem ribniku in poskrbele, 
da bomo premagale stres in 
otožne dneve. Vabimo vse, 
moške in ženske, da se nam 
pridružijo. Z veseljem vas 
bomo sprejele v naše vrste. 

Berta Logar

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu so 
ob prisotnosti preko osem-
desetih konjenikov iz 12 
različnih konjenic svečano 
ustanovili Krekovo konje-
nico. Župan občine Sevnica 
Kristijan Janc in predsednik 
Krajevne skupnosti Šentjanž 
Ivan Orešnik sta ob zvo-
kih fanfar z dotikom meča 
na ramena ustoličila prvega 
stotnika Krekove konjenice 
Francija Strnada, vse pri-
sotne konjenice pa je blago-
slovil domači župnik Janez 
Cevec. 
Ta nevsakdanji dogodek je 
privabil v Šentjanž precej-
šnje število obiskovalcev. In 
imeli so kaj videti. Prava paša 
za oči so bile zastave in grbi 
konjenic ter oprave konjeni-
kov. Pravijo, da smo se doma-
čini izkazali ne samo kot do-
bri organizatorji, temveč tudi 
kot odlični gostitelji. Prepri-
čani smo, da se nam bodo vsi 
gostje in obiskovalci pridružili 
drugo leto, ko bomo proslavi-
li desetletnico delovanja Dru-
štva rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž, v okviru katerega 
deluje tudi Krekova konjeni-
ca.  B.B. 

Skupinska	
telovadba	v	
Krmelju

Ustanovili	
Krekovo	konjenico

Mentorji so predstavili de-
javnosti posameznih študij-
skih krožkov, ki jih v obli-
ki projekta razvija in vodi 
Andragoški center Sloveni-
je; potekala je predstavitev 
gozdne železnice in otvori-

tev obvestilnih tabel; priž-
gala se je oglarska kopa; v 
kulturnem delu programa je 
nastopil pihalni orkester ra-
deških papirničarjev, v dru-
žabnih igrah so se pomerili 
predstavniki krajevnih sku-
pnosti Občine Radeče.

Jože Prah, mentor študij-
skih krožkov (njegova pot se 
je začela v Študijskem krož-
ku Svibno), nam je zaupal, 
da v Sloveniji trenutno delu-
je preko 100 študijskih krož-
kov, ki so splošno izobraže-
valna oblika prostovoljnega 
učenja odraslih (predvsem 
tistih, ki imajo radi gozd 
in naravo). Študijski kro-
žek tvori skupina od 5 do 12 

Med	gozdom	in	ogljem
JAGNJENICA PRI RADEČAH – V nedeljo, 15. junija, je potekala v dolini Glažutnice pri Jagnjenici v orga-
nizaciji Kulturno-turističnega in rekreacijskega centra Radeče, Andragoškega centra Slovenije in Zavoda 
za gozdove Slovenije prireditev Med gozdom in ogljem iz cikla Od drevesa do knjige. 

oseb, ki se srečajo vsaj pet-
krat in pri tem porabijo za 
»načrtno učenje« 25 ur. Obi-
čajno je srečanj več kot de-
set, povprečno število ur pa 
presega 35, porazdeljenih 
na več kot tri in pol mesece. 

Rdeča nit je druženje, izme-
njava informacij in znanj o 
gozdu - kako gozd ovredno-
titi, kako ga obnoviti in ne-
govati itd. O vseh srečanjih 

in druženjih se vodi poseben 
dnevnik. Jože Prah, eden iz-
med pobudnikov, mentor-
jev in animatorjev študij-
skih krožkov v Zasavju in 
Posavju, je s pomočjo krož-
kov utrl, označil in predsta-

vil javnosti vrsto gozdnih, 
učnih, turističnih in etno-
grafsko zanimivih poti; pri-
pravil in izdal je zloženke, 
monografije, brošure in vo-

dnike: Oglarska pot, Dole pri 
Litiji – kraj, kjer živi oglar-
stvo, Vodnik po turistično-
zgodovinsko-gozdnih učnih 
poteh, Svibno v sliki in be-
sedi, V Svibnem je res lepo, 

Blaž Jurko… Oživil je etno-
grafsko zanimive dogodke in 
bil pobudnik prireditev, ki so 
postale tradicionalne - Spla-
varjenje na Savi, Teden goz-
dov na Dolah, Pohod po Poti 
oglarjev…, a za še večji pri-
spevek h kakovostnejšemu 
življenju ljudi na območju, 
kjer živi in deluje, sodeluje 
tudi v projektu Po poteh de-
diščine (v tem projektu so-
deluje trinajstih občin - od 
Kamnika do Radeč). 

Pri vsem svojem bogatem 
znanju o gozdu, o naravi, ob 
številnih ustvarjalnih idejah 
še dodaja: »Gozdovi, ki nas 
pokrivajo naokoli in okoli, so 
v svoji enkratnosti in poseb-
nosti naši čuvarji. Imamo jih 
radi in z njihovo močjo smo 
večji, zato ni čudno, da so 
ti Študijski krožki poleg An-
dragoškega centra Slovenije 
še domena Zavoda za goz-
dove Slovenije.« Na nedelj-
ski predstavitvi Karavane 
študijskih krožkov, na kate-
ri so vse prisotne pozdravi-
li direktorica KTRC Marija 
Imperl, direktor Zavoda za 
gozdove Slovenije Jošt Ja-
kša in svetovalka direktor-
ja Andragoškega centra Slo-
venije dr. Nevenka Bogataj, 
so mentorji predstavili delo 
posameznih študijskih krož-
kov z različnih koncev Slo-
venije (Posavje, Koroška, 
Primorska, Bela krajina, Go-
renjska, Štajerska), nato je 
sledil še voden pohod v goz-
dno okolico Jagnjenice oz. 
dolino Glažutnice in družab-
ne igre.

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Predstavniki in predstavnice posameznih KS v občini 
Radeče so se pomerili v žaganju.

Izdelovanje oglarske kope 
sredi gozda

Prikaz starega običaja spravila lesa iz gozda in v 
ozadju oglarska kopa

Sredi zelenega gozda v dolini Glažutnice je bilo lepo 
prisluhniti zvokom violine.

BREŽICE - V Brežicah so te dni odprli že 23. poslovalnico trgovi-
ne za najmlajše - Pikapolonica. Da bi polepšali dolge dneve tudi 
otrokom, ki se zdravijo v bolnišnici Brežice, so otroškemu oddel-

ku prejšnji četrtek podarili najrazličnejše igrače in tako nada-
ljevali svojo akcijo pomoči okolju, saj so igrače že podarili tudi 
brežiškemu vrtcu in vrtcu v Veliki Dolini. Na fotografiji: poslo-
vodkinja Irena Denžič ter sodelavki Damjana Suhodolčan in Sil-
va Frece z igračami za otroke v brežiški bolnišnici.  M.K.M.

Pikapolonica	za	brežiške	
otroke

Tudi na spletu

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana

BREŽICE – Že tradicionalna prireditev Brežice, moje mesto, ki jo Občina Brežice nameni svojim prebivalcem ob za-
ključku šolskega leta, je bila letos že peta po vrsti in je potekala od minulega petka do nedelje še s sodelovanjem bre-
žiškega Zavoda za podjetništvo in turizem ter Zavoda Primat. Dogajanje je bilo postavljeno pred občinsko zgradbo, 
program pa je bil pester in zanimiv, saj so se zvrstili nastopi številnih plesnih skupin, osnovnih šol, pihalnih orkestrov, 
pevskih zborov, društev, organizirana je bila predstavitev policije, slovenske vojske, reševalcev in Gasilske zveze Bre-
žice, ob robu prizorišča pa je ves čas deloval tudi odprti studio Posavje.tv. Za zabavo različnih generacij so letos po-
skrbele glasbene skupine, med njimi Anavrin, Da Phenomena, Turbo Angels, Natalija Verboten, Stereotipi, Dj Dark, 
Yuhubanda in ostali ter v pisano paleto zaokrožili okoli 250 nastopajočih.  

M.K.M.

Brežice,	moje	mesto	-	petič

Mažoretke iz Loč

V zadnjem času vse bolj popularni Stereotipi

Petkov večer so popestrili krški raperji. Še posebno 
navdušenje sta vzbudila Korni in Shwepo s skladbo 
Predstavljamo Posavje.

Za prikaz vojaške opreme je poskrbela Slovenska 
vojska.

Plesna skupina Čebelice

Največ zanimanja je bilo za avtograme Natalije 
Verboten.

Pri stojnici cvičkove princese Vesne Komatar
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Tako je v soboto, 21. juni-
ja, v centru Radeč poteka-
la osrednja etnološka priredi-
tev Od drevesa do knjige, ki 
je bila posvečena Trubarjeve-
mu letu, evropskemu letu goz-
dov in 100-letnici proizvodnje 
papirja za dokumente in ban-
kovce v radeški papirnici, ki 
jo je pripravilo in zelo uspe-
šno izvedlo Gledališko društvo 
Radeče.

Dogodki so potekali na več pri-
reditvenih prostorih. Eden iz-
med najatraktivnejših so bili 
tudi letošnji skoki s starega, 
17-metrskega železnega mo-
stu v Savo, katerih pobudnik 
je predsednik TD Radeče Vito 
Žnidar. Letos se jih je udele-
žilo osem tekmovalcev iz Slo-
venije, Srbije, Bosne in Italije. 
Ocenjevalna komisija v sesta-
vi Martin Strel, znani sloven-
ski plavalni maratonec, Dejan 
Perič, legenda slovenskega 
rokometa, in Janez Obšte-
tar, mednarodni sodnik sko-
kov v vodo, so za zmagovalca 
razglasili pogumnega sloven-
skega skakalca Aleša Karnič-
nika. Za pravi adrenalinski 
odmor med obema tekmoval-
nima skokoma v mrzlo, a čisto 
Savo, je poskrbel mladi in dr-
zni Rok Florjančič, svetovni 
prvak v vožnjah z vodnim sku-
terjem. Zabavni del programa 
je vključeval glasbene nasto-
pe, ki so v večernih urah pri-
vabili lepo število obiskoval-
cev; organizatorju pa je bilo 
letos naklonjeno tudi vreme 
za izvedbo različnih športnih 
iger na prostem, med kate-
rimi so prvič uvedli Igre brez 
meja na Savi. Mnoge je pri-

Dnevi	splavarjenja	na	Savi
nadaljevanje s 1. strani 

tegnil k ogledu prikaz nekda-
njega načina življenja in dela 
splavarjev ter prebivalcev do-
line Sopote; nekateri so se od-
ločili za vožnjo s  splavom, ki 
je po mirni reki Savi vozil vse 
tja do Zidanega Mosta in na-
zaj do pristana v Radečah. 
Mnogi so opazovali tekmova-
nje v majhnih, daljinsko vode-
nih čolnih. Lepo je bilo tudi v 
soboto zvečer, ko je nebo nad 
Radečami osvetlil veličasten 

ognjemet; za prijeten nedelj-
ski zaključek Dnevov splavar-
jenja v Radečah je poskrbel 
sprevod »oldtajmerjev« in pa-
rada pihalnih orkestrov. Mari-
ja Imperl, direktorica KTRC-ja 
Radeče, je bila nad potekom 
prireditev navdušena, saj je 
vse lepo teklo, brez težav ali 
nepredvidenih poškodb, tako 
da reševalci niso imeli veliko 
dela. Smilja Radi,

 foto: Tanja Grabrijan

Na brežiškem internem kanalu KTV so gledalci lahko 
tokrat prvič občasno tudi v živo spremljali dogajanje 
na prireditvi. Za TV prenos in snemanje prireditve 
za TV Krško so tokrat poskrbeli Andrej Pinterič, Sven 
Mavsar, Marija Kalčič Mirtič, Vanja Božič in Maruša 
Mavsar. Na sliki: Vanja v pogovoru z Natalijo.

Takoj po otvoritvi 
prireditve je za gledalke 
in gledalce TV spregovoril 
brežiški župan Ivan Molan 
(na fotografiji v pogovoru 
z Marušo).

Vanja s Klemnom Goriškom iz Thai boxing kluba Brežice

V sobotnem večeru so za dobro razpoloženje poskrbeli 
izkušeni glasbeniki iz skupine Juhubanda (na fotografiji 
v pogovoru z Vanjo na odru Mestnega atrija).

Mladi člani plesne skupine Breakdancers

V nedeljo zvečer je zbranim ob prazniku državnosti 
poleg brežiškega župana spregovoril minister mag. 
Andrej Vizjak (na fotografiji v sproščenem klepetu z 
voditeljico programa Moniko Gabrič).

Avtograme je delila tudi Marjetka iz skupine Turbo 
Angels

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 

Atrij
Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic

Letovanje	v	Nerezinah	še	
pod	vprašajem
NEREZINE – V Zvezi prijateljev mladine Krško (ZPM) še vedno 
pričakujejo pozitivno odločbo hrvaških oblasti, ki bi omogo-
čila odprtje turističnega naselja Nerezine. „Mi pričakujemo 
odločbo v teh dneh, vendar slabo kaže,“ je poudaril pred-
sednik ZPM Krško Branko Janc. Če ne bo odločbe, tradicio-
nalnega letovanja za otroke v Nerezinah letos sploh ne bo. 
„V primeru, da bomo odločbo dobili, pa se bomo potrudili, 
da bi izpeljali vsaj del predvidenega programa letovanj,“ je 
še poudaril Janc. V ZPM se že soočajo z večjim številom od-
povedi. V torek, 24. junija, je v Nerezinah zasedal tudi nad-
zorni svet Počitniške skupnosti Krško, ki je obravnaval spor-
no problematiko tega turističnega naselja na hrvaški obali. 
 M.K.
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Da bi si praznovanje 80-letni-
ce Pihalnega orkestra Senovo 
čim bolje zapomnile vse ge-
neracije in bi vsak v teh dveh 
prazničnih dneh našel nekaj 
zase, se je zabava na igrišču 
v Dovškem začela že v petek 
z rock koncertom. Hladno in 
deževno vreme je mlade pre-
gnalo pod šotor, kjer so jih 
ogrele domače glasbene sku-
pine SCT, Wild strings, Splash 
the toilet ter Uranium Pills. 

V soboto pa so prizorišče 
prevzeli ritmi in note šestih 
pihalnih orkestrov, saj so se 
na mednarodnem srečanju 

pihalnih orkestrov predstavi-
li KD Godba Sevnica, Pihalni 
orkester Kapele, KD Gasilski 
pihalni orkester Loče, Pihal-
ni orkester Videm Krško, če-
ški glasbeniki Dechova hud-
ba, domači Pihalni orkester 
DKD Svoboda Senovo, za po-
sebno popestritev pa so po-
skrbele članice in člani figu-
rativne tolkalske zasedbe Na 
muč. 

Predsednik senovškega orke-
stra Jože Šoln je za naš časo-
pis povedal, da so v orkestru 
na svoj jubilej zelo ponosni 
in da si želijo še tako dobre-

SEVNICA, LAŠKO - Godba 
Sevnica je na nedavnem 28. 
tekmovanju slovenskih godb 
prejela zlato plaketo, kar 
samo dokazuje, da je god-
ba tako na strokovnem kot 
organizacijskem področju 
v stalnem porastu. Te zlate 
plakete so še posebej vese-
li, ker so jo prejeli v jubilej-
nem letu, ko v občini Sevni-
ca obeležujejo 100-letnico 
delovanja na področju god-
beništva.

Vsekakor so vse misli že usmer-
jene tudi na praznovanje 100-
letnice godbeništva, ki se bo 
odvijalo 13. in 14. septem-
bra na mednarodnem festiva-
lu pihalnih orkestrov v Sevnici. 
V sobotnem večernem spore-
du bo v športnem domu slav-
nostni koncert z glasbenimi 
gosti. Slavnostni koncert bo s 
svojo prisotnostjo in nagovo-
rom, obeležil tudi predsednik 
države dr. Danilo Türk s so-
progo. Za nedeljo pa je pred-

viden pravi spektakel, saj je 
udeležbo na festivalu potrdilo 

Ustanovitev podružnice, ka-
tere se je udeležil tudi pred-
sednik društva Viktor Žakelj, 
je vsebinsko vezana na kul-
turni dogodek, ki bo t.i. Tru-
barjevo leto zaznamoval tudi 
v Krškem. V posavskem inici-
ativnem odboru zato menijo, 
da je ravno sedaj pravi čas za 
ustanovitev podružnice. 

Iniciativni odbor se je sicer 
prvič sestal marca letos v Val-
vasorjevi knjižnici v Krškem, 
sodelovali pa so tudi sou-
stvarjalci različnih družbenih 
dejavnosti v občini. Aprila pa 
so pripravili okvirni program 
delovanja za letošnje leto. V 
občini Krško, iz katere se je 
omenjenih sestankov udeleži-
lo največ predstavnikov, na-
meravajo v podružnici v večji 
meri aktivno sodelovati pred-
vsem z Valvasorjevo knjižnico 
ter Javnim skladom za kultur-
ne dejavnosti. Sodelovati na-
meravajo pri pripravi prosla-
ve ob dnevu reformacije, pri 

Slovensko	protestantsko	
društvo	tudi	v	Posavju
KRŠKO - Predstavniki iniciativnega odbora za ustanovitev podružnice Slovenskega protestantskega dru-
štva Primož Trubar (SPD PT) so v torek, 17. junija, v Krškem pripravili ustanovni zbor svojih članov. Po-
družnica društva namerava delovati povezovalno na območju celotnega Posavja, kar naj bi omogočalo 
članstvo posameznikov iz vseh posavskih občin. 

postavitvi kipa v obnovljenem 
parku na Vidmu v Krškem ok-
tobra letos ter pri pripravi po-
bude, da bi se park poimeno-
val po Juriju Dalmatinu.

Občina Krško že vrsto let skr-
bi za obeležitev dneva refor-
macije s posebno proslavo. 
Pri tem sodelujejo tudi čla-
ni omenjenega društva, pred-

vsem kot slavnostni govorniki. 
Društvo je doslej sodelova-
lo pri slovesnih odkritjih do-
prsnega kipa Adama Bohoriča 
pred šolo v Brestanici ter ki-
pov Adama Bohoriča in Jurija 
Dalmatina v mestnem parku v 
Krškem.

Cilj podružnice je sicer pove-
zovanje vseh posavskih občin, 

še posebej pa sodelovanje 
krajevnih skupnosti Krško, 
Brestanica, Leskovec pri Kr-
škem, Sevnica in Loka pri Zi-
danem Mostu. Slovensko pro-
testantsko društvo ima svoje 
podružnice tudi na ostalih ob-
močjih z bogato protestant-
sko dediščino, in sicer v Ra-
šici, Mariboru ter v Murski 
Soboti. 

M. Kerin

Ob 500-letnici rojstva Pri-
moža Trubarja in v po-
častitev Bohoričeve ter 
Dalmatinove dediščine 
je bila pred ustanovnim 
zborom podružnice Slo-
venskega protestantske-
ga društva Primož Trubar 
v Dvorani v parku Krško 
tudi monodrama dr. Ma-
tjaža Kmecla z naslo-
vom Trubar pred sloven-
sko procesijo. Izvedel jo 
je dramski igralec Anatol 
Štern.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu je 
od 20. junija do 3. avgusta na ogled razstava Prvi listi – Za-
četki umetniške grafike na Slovenskem 1900-1920. Avtor 
razstave dr. Andrej Smrekar je razstavo pripravil ob lan-
skem bienalu slovenske grafike v Narodni galeriji v Ljublja-

ni, ki je liste odstopila v dvomesečno varstvo Galeriji Boži-
dar Jakac, izšel pa je tudi katalog. 
Kot je ob otvoritvi povedal dr. Smrekar, je poudarek razsta-
ve na začetkih umetniške grafike v Sloveniji. Grafika je sre-
di 19. stoletja, pri nas pa v prvih dveh desetletjih 20. sto-
letja, zaradi pojava fotografije izgubila svojo večstoletno 
aktualnost kot edini način razmnoževanja enakih podob. 
Smrekar je za razstavo zbral natančno 100 grafičnih listov in 
eno risbo enajstih avtorjev, začetnikov slovenske umetniške 
grafike: Mateja Sternena, Roze Klein Sternen, Saše Šantel, 
Hinka Smrekarja, Luigija Kasimirja, Tanne Hoernes, Hele-
ne Vurnik Kottler, Jana Oeltjena, Else Kasimir Oeltjen, Bo-
židarja Jakca in Toneta Kralja. Zaradi zadnjih dveh, katerih 
stalne zbirke hrani kostanjeviška galerija, pa tudi kostanje-
viškega rojaka Jožeta Gorjupa, naslednika naštetih pionir-
jev umetniške grafike, ima razstava za Kostanjevico še po-
sebno težo, je poudaril direktor galerije Bojan Božič.

P. Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Lutkovni oder Kostanjevica QQ je 
12. junija v Lamutovem likovnem salonu premierno uprizo-
ril, naslednja dva dneva pa še ponovil, lutkovno predstavo 
Neja in tiskarski škrat. Besedilo, dramatizacija in režija so 
delo Matica Skuška, scensko zasnovo je prispevala Vesna 
Hrovat, glasbeno kuliso pa Janžej Marinč in Tadej Abram. 
Predstavo igrata Urša Kuplenik, ki je tudi izdelala lutke, in 
Kaja Jordan. Zgodbica je izšla tudi v knjižni obliki, z ilu-
stracijami pa jo je opremil Tomaž Kuplenik. To je že druga 
predstava kostanjeviškega lutkovnega odra, lani so namreč 
že uprizorili predstavo Zverjasec. 

Začetki	umetniške	grafike	
na	Slovenskem

Bojan Božič in dr. Andrej Smrekar na odprtju razstave  

Nova	predstava	
kostanjeviških	lutkarjev

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je v galerijskih prosto-
rih gostil otvoritev razstave slikarjev iz Zaprešiča, ki se je 
uvodoma pričela z lepim koncertnim programom prav tako 
meščanov iz Zaprešiča. Skladbe svetovnih in hrvaških skla-
dateljev sta sijajno odpela sopranistka Ljerka Vladović in 
baritonist Željko Grofelnik ob klavirski spremljavi Maria 

Čoporja (na fotografiji z direktorjem muzeja dr. Tomažem 
Teropšičem). Gostujoči slikarji delujejo pod streho Pučkog 
učilišta Zaprešić, kjer imajo redne delavnice, svoje umetni-
ne pa razstavljajo v galeriji Razvid. Ko so po oceni duše de-
lavnic akvarelov, hrvaškega likovnega kritika Stanka Špolja-
rića, razstave dozorevale, so te presegle meje Zaprešića, 
ki se je zasluženo znašel na zemljevidu najpomembnejših 
akvarelnih centrov na Hrvaškem.
Otvoritve se je udeležil namestnik župana Zaprešića Ivica 
Blažić, slavnostni govornik pa je bil župan občine Brežice 
Ivan Molan. Izpostavil je, da so v zgodovinskih prostorih Po-
savskega muzeja že mnogokrat uživali domači in tuji ume-
tniki, prijateljstvo preko meja pa se zagotovo bogati preko 
umetnosti, ki plemeniti in pomirja; s takšnimi večeri posta-
ja Slovenija vedno bolj prepoznavna turistična destinacija, 
s čimer se lahko mirno pohvalimo tako v občini kot v Slove-
niji. Sicer pa je slikovit uvod v dogodka ponudil kustos Ivan 
Kastelic.

N.J.S.

Zaprešićki	biennale	
akvarelov	2007

Godba	Sevnica	nadaljuje	z	uspehi

Godba Sevnica na tekmovanju slovenskih godb v Laškem

Ponosni	na	svoj	visoki	jubilej
SENOVO - V petek, 13., in v soboto, 14. junija, so na Senovem s pestrim programom in sodelovanjem 
številnih gostov obeležili 80-letnico delovanja Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo. 

ga sodelovanja z lokalnim 
okoljem, glede prihodnosti 
pa je dodal: »V bližnji priho-
dnosti se želimo udeležiti še 
kakega tekmovanja, v svo-
je vrste pa vabimo vse mla-
de ljubitelje glasbe.« Štefan 
Sokolovič, najstarejši član 
Pihalnega orkestra, je po-
tožil zaradi vremena, saj je 
tudi v soboto lilo kot iz ška-
fa, opisal nam je svoje izku-
šnje in v smehu zatrdil: »Če 
bi živel še 100 let, bi bil spet 
glasbenik!« Za poskočno na-
daljevanje druženja glas-
benikov, domačinov in obi-
skovalcev, ki je trajalo do 

zgodnjih jutranjih ur, pa je 
poskrbel ansambel Brodniki 
s prijatelji.

M. Mavsar

Jože Šoln

Štefan Sokolovič

preko 30 pihalnih orkestrov iz 
Slovenije in tujine.   A.Š.

Ustanovni člani posavske podružnice SPD
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BREŽICE – Glasbena šola Brežice je ob izteku šolskega leta v 
viteški dvorani Posavskega muzeja pripravila zaključni kon-
cert solistov in ansamblov. Predstavili so se najboljši učenci 
iz posameznih oddelkov, ravnatelj prof. Dragutin Križanić 

pa je ob tem seznanil, da so priprave stekle kljub nekaterim 
kadrovskim težavam v profesorskem ansamblu, saj le-te ne 
izbirajo niti let niti časa, ter še: »Čas je neustavljiv, za tre-
nutek se bo ustavil ob koncertu, ko vam bomo pokazali re-
zultate našega dela in rezultate dela naših učencev. Ta od-
nos do našega skupnega dela pokažejo vaša številčno lepa 
spremljanja tako čez leto, kot tudi ob koncu šolskega leta 
na zaključnem koncertu. In hvala za vašo podporo!« Sicer pa 
je program pričel harmonikarski orkester z dirigentom prof. 
Danielom Ivšo, sklenil godalni orkester s solistko Evo Marijo 
Stopar na klavirju in dirigentom prof. Vladimirjem Z. Sve-
rakom, med njima pa so se v dvaindvajsetih točkah pred-
stavili še drugi mladi virtuozi. Najboljši med njimi so preje-
li nagrade oziroma priznanja.  N.J.S.

S	koncertom	sklenili	
šolsko	leto

Del nagrajenih učencev (foto: Danica Rožman)

Pomembnost	vode	
–	namakanje	v	
kmetijstvu

V preteklem letu je Občina 
Brežice pristopila k izdela-
vi strokovnih podlag za na-
makanje, ki bodo osnova pri 
izdelavi prostorskih aktov. 
Zavedamo se, da bo voda v 
bodoče izjemnega pomena 
za razvoj in kmetijstvo je na 
tem segmentu tudi najbolj 
ranljivo. Vsako leto se sre-
čujemo z vremenskimi ek-
stremi in ravno suše so vse 
pogostejše. Dobro pripra-
vljene strokovne podlage 

dajejo upanje, da bo v bo-
doče možno graditi nama-
kalne sisteme tam, kjer jih 
do sedaj ni bilo možno. Pot 
do realizacije je dolga, ven-
dar prvi koraki so narejeni. 
Ravno tako je občina poda-
la smernice pri izgradnji hi-
droelektrarne Brežice glede 
črpanja vode iz akumula-
cije za namakanje. Tu smo 
postavili zahtevo, da se pri 
izgradnji zgradi stacionar-
no črpališče in več premič-
nih črpališč vzdolž akumu-
lacijskega jezera tako z ene 
kot iz druge strani. Lahko 
rečemo, da je to eden naj-
bolj zanesljivih vodnih virov 
za namakanje. Celotna koli-
čina vode, ki bila namenje-
na za namakanje na spodnji 
Savi, se ocenjuje na 4m3/s, 
kar pomeni, da bi za občino 
Brežice bilo lahko namenje-
no okoli 1m3/s. To pa je veli-
ka količina, ki bi omogočila 
tudi razvoj zelo intenzivnih 
panog kot je pridelava zele-
njave. 
Pri vseh velikih projektih, 
(Feniks, Letališče Cerklje, 
Izgradnja HE Brežice in Mo-
krice), ki se ali se bodo izva-
jali v občini Brežice, aktivno 
sodelujemo s predstavni-
ki kmetij, ki bodo žal izgu-
bila obdelovalna zemljišča. 
Poskušamo najti najbolj op-
timalne rešitve in pomaga-
ti prizadetim pri postavlja-
nju in uveljavljanju njihovih 
zahtev in vzpostavitev pogo-
jev življenja v novih razme-
rah. 

Razvoj	podeželja
Občina Brežice se je vklju-
čila v skupino LAS Posavje z 
namenom, da se v sklopu IV. 
osi razvoja podeželja prido-
bi v regijo Posavje čim več 
sredstev iz EU. Podpiramo 
predvsem projekte regio-
nalnega značaja, od katerih 
bo imel koristi čim širši krog 
prebivalcev. To je tudi pri-
ložnost za nevladne organi-
zacije, kot so najrazličnejša 
društva in združenja na po-
deželju, da poskušajo reali-
zirati svoje projekte. 
Občina se prijavlja tudi na 

Kmetijstvo	v	občini	Brežice
Kmetijstvo predstavlja v občini Brežice eno najpomembnejših gospodarskih panog, hkrati pa je kmetij-
stvo glavni  dejavnik pri ohranjanju urejene podeželske krajine. Zaradi multifunkcionalnosti kmetijstva 
se Občina vključuje v vse projekte, ki bi lahko kmetijstvu pomagali pri njegovem ohranjanju in razvoju. 

razpise za obnovo in razvoj 
vasi. Tu predvsem mislimo 
na obnovo večnamenskih 
domov po KS, ki so nekakšno 
jedro druženja ljudi na po-
deželju ob najrazličnejših 
prireditvah in druženjih. 

Razpisi	Občine	
Brežice
V skladu z dovoljenimi dr-
žavnimi pomočmi Občina 
preko javnih razpisov do-
deljuje sredstva za naložbe 
v primarno kmetijsko pro-
izvodnjo, ki so namenjena 
za izgradnjo hlevov s pri-
padajočimi objekti, nakup 
traktorjev 4x4, nakup pri-
klopne kmetijske mehaniza-
cije ter še nekaterih drugih 
stvari, ki so podrobneje na-
vedene v pravilniku. S tem 
ukrepom se želi doseči, da 
pride do posodobitev kmetij 
in s tem do večje storilnosti 
in konkurenčnosti.
Naslednji ukrep, ki ga izva-
ja Občina, je subvencioni-

ranje zavarovalnih premij. 
Ta ukrep se izvaja že drugo 
leto in se bo tudi v bodoče. 
V skladu z veljavno zakono-
dajo se ne bodo več dodelje-
vale državne pomoči za pri-
mer naravnih nesreč, ki se 
dajo zavarovati. To pa so vse 
naravne nesreče razen suše, 
ki se trenutno še ne da zava-
rovati. Dovoljeno pa je sub-
vencioniranje zavarovalnih 
premij do 50 %. Od tega dr-
žava prispeva 40 % ob skle-
nitvi zavarovanja, občina pa 
lahko prispeva do 10 %. Ob-
čina Brežice je v lanskem in 
bo tudi v letošnjem letu pri-
spevala zgornjo najvišjo mo-
žno dovoljeno pomoč. Raz-
pis je še v teku in bo trajal 
do 1.9.2008. Upravičenci se 
morajo javiti na javni raz-
pis. Poleg obrazca, ki ga do-
bijo na spletni strani Občine 
Brežice in na sedežu Občine, 
morajo priložiti še obrazec A 
iz subvencijske vloge, kopijo 

zavarovalne police in račun, 
pri nekaterih zavarovalnicah 
pa je to samo zavarovalna 
polica. V drugem letu pa se 
bo pristopilo tudi k subven-
cioniranju zavarovalnih pre-
mij za živali. Tretji ukrep je 
t.i. tehnična pomoč, ki je 
namenjena za sofinancira-
nje izobraževanj, strokovnih 
ekskurzij in forumov, pred-
stavitvam na sejmih, izdaj 
strokovnih publikacij in po-
stavitev spletišč. 

Čedalje bolj prihaja v 
ospredje temeljno poslan-
stvo kmetijstva, to je pri-
delava hrane, ki se zaradi 
globalnih sprememb na sve-
tovnem trgu vedno bolj dra-
ži. Zaradi navedenega se v 
občini Brežice zavedamo po-
mena kmetijstva in mu bomo 
tudi v bodoče namenjali vso 
pozornost v skladu z veljav-
no zakonodajo in finančnimi 
zmožnostmi.

Projekt	izgradnje	sekundarne	
kanalizacije	Dobova
Izgradnja sekundarne kanalizacije Dobova je smiselno na-
daljevanje projekta čistilna naprava Brežice in bo na ob-
močju KS Dobova ter naselij Mostec, Dobova, Mihalovec, 
Veliki Obrež in Gabrje zmanjšala emisije v vode iz komu-
nalnih virov onesnaženja in posledično negativne vplive 
na okolje, ščitila bo vodne vire in sanirala vire onesnaže-
nja v naseljih ter izboljšala kvaliteto bivanja prebivalcev 
v teh krajih.  Projekt zajema izgradnjo sekundarnega ka-
nalizacijskega omrežja v dolžini 9 km, načrtovanih je pri-
bližno 350 kanalizacijskih priključkov.

Primerna zemljišča za gospodarsko dejavnost so eden glavnih 
razvojnih momentov vsake občine, zato je Občina Brežice pri-
čela projekt komunalnega opremljanja industrijsko poslovne 
cone Brezina. V projektu je predvidena izgradnja naslednje 
infrastrukture – vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter 
električnega in cestnega omrežja ter omrežja zvez.

Občina Brežice je v postopku javnega naročila med prispelimi 
petimi ponudniki izbrala izvajalca na podlagi meril, določenih 
v razpisni dokumentaciji. Podpisana je pogodba z izbranim iz-
vajalcem, podjetjem CPM, d.d.. Dela v IPC Brezina naj bi 
se začela z mesecem juli-
jem, predviden rok dokon-
čanja del pa je do konca 
leta 2008. Vrednost inve-
sticije komunalne ureditve 
IPC Brezina je 1.677.320 
evrov, Občina Brežice za-
gotavlja 43,3 % zneska in-
vesticije, sredstva v višini 
56,7 % celotnega zneska je 
Občina pridobila iz razpisa 
Regionalnih razvojnih pro-
gramov.

Na javni razpis za izvedbo del sta se javila dva ponudnika. Sle-
dil je postopek izbire ponudnika, na podlagi meril, določenih z 
razpisno dokumentacijo, je bil izbran ponudnik podjetje CGP, 
ki je doseglo najvišje število točk. Sledi podpis pogodbe z iz-
branim izvajalcem del, trenutno pa je v teku javno naročilo za 
izbor strokovnega nadzora nad izgradnjo kanalizacije. 

Projekt Izgradnja sekundarne kanalizacije Dobova bo predvi-
doma zaključen najkasneje do konca leta 2009. Investicija je 
vredna 1.795.792 evrov, od tega bo Občina Brežice zagotovila 
15 % vrednosti, ostala sredstva v višini 85 % so pridobljena iz 
virov Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Komunalna	ureditev	
IPC	Brezina

Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Spoštovani!Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite javne predstavitve investicijskih projektov 
v občini Brežice, ki bo potekala 
v ponedeljek, 30. junija 2008, ob 19. uri 
v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice.

Predstavili vam bomo projekte, ki jih izvaja Občina Brežice:

- na področju okoljske, prometne in ostale gospodarske infrastrukture: 
   Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Brežice, Čistilna naprava in sekundarno 
   omrežje Globoko, Sekundarna kanalizacija Dobova, Ureditev starega mestnega 
   jedra, Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina,

- na področju družbenih dejavnosti: 
   Obnova Osnovne šole Brežice, Večnamenska dvorana Brežice, 
   Celovita obnova gradu Brežice,

- nacionalne projekte na območju občine Brežice: 
   Gospodarsko središče Feniks, Hidroelektrarne na spodnji Savi.

Gost javne predstavitve bo mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo 
v Vladi Republike Slovenije.  

Ivan Molan, župan

www.projekti-brezice.eu

Za lepše okolje

  Projekte delno financirata Evropska unija in Republika Slovenija.
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Kanalizacija se trenutno gradi 
od stadiona Matije Gubca do 
Zatona, na trasi kanala S1, ki 
bo odvajal odpadne vode sta-
rega mestnega jedra. Skozi 
industrijsko cono Žadovinek 
poteka gradnja kanala S5, ki 
bo odpadne vode iz vasi Bre-
ge, Mrtvice, Vihre, Drnovo in 
Žadovinek odvajal na čistil-
no napravo v Vipapu. V Vrbi-
ni pa potekajo dela na kanalu 
S2, po katerem se bodo od-
vajale odpadne vode poslov-
ne cone Vrbina in naselij Spo-
dnji Stari Grad, Stari Grad, 
Dolenja vas in Pesje. Dela v 
tem času potekajo tudi na 
območju pri podjetju Vipap 
ob Vrbinski obvoznici, kjer iz-
vajalec Primorje d.d. na ka-

Potek	gradnje	kanalizacijskega
sistema	Krško
Medtem ko so na Drnovem arheologi pretekli teden začeli z nadaljevanjem arheoloških izkopavanj na 
trasi gradnje kanalizacijskega sistema Krško, slednja nemoteno poteka na preostalih območjih.

nalu S2 gradi zadrževalni ba-
zen ZB-5. Njegova osnovna 

naloga bo zadrževanje prve-
ga najbolj onesnaženega vala 
mešane padavinske in komu-
nalne odpadne vode z dela 
levega brega Krškega.

Do konca avgusta 2008 bo 
zgrajen še preostali del pri-
marnega kanalizacijskega sis-
tema v smeri vasi Brege, Mr-
tvice, Vihre. Kot omenjeno, 
sledijo še dela na Drnovem, 
ki se bodo nadaljevala po 
končanih arheoloških izkopa-
vanjih, predvidoma v začet-
ku julija. Na izvedbo čakata 
še kanala S3 in S13 - prvi bo 
odvajal odpadne vode z ob-
močja Stare vasi, drugi pa z 
dela naselja Narpelj. Gradnja 
obeh bo potekala v poletnih 

mesecih. S tem bo 5 milijo-
nov evrov vredna investicija, 
ki je v 42-odstotno sofinan-
cirana s sredstvi evropskega 
kohezijskega sklada, zaklju-
čena in sistem odvajanja od-
padnih voda vzpostavljen. 

Kot poudarja vodja oddelka 
za gospodarsko infrastruktu-
ro Občine Krško Rafael Ju-
rečič, izgradnja kanalizacij-
skega sistema daje pogoje 
za nadgradnjo primarne iz-
gradnje kanalizacije oz. za 
celovito ureditev naselij, 
v katerih investicija pote-
ka, omogočila pa bo tudi či-
ščenje komunalnih odpadnih 
voda v čistilni napravi tovar-
ne Vipap Krško. 

Kanal S1 V izgradnji

Župan občine Krško Franc Bogovič, podpredsednik Združe-
nja evropskih občin z jedrskim objektom (Group of euro-
pean municipalities with nuclear facilities), se je v prvi po-
lovici prejšnjega tedna mudil v Luksemburgu na delovnem 
srečanju z ostalimi člani združenja ter predstavniki Direk-
torata za transport in energetiko. Seznanili so se z aktualni-
mi zadevami v delovanju in prisluhnili nekaterim primerom 
dobrih praks. Župan občine Krško je tokrat prikazal sobiva-
nje z delujočim nuklearnim objektom, ob katerem se ume-
šča odlagališče za nizke in srednje radioaktivne odpadke. 

Poudaril je, da sobivanje temelji na dosedanjem varnem obra-
tovanju, na temelju aktivne politike iskanja rešitev za radio-
aktivne odpadke in koristih, ki jih lokalni skupnosti in prebi-
valcem prinaša jedrski objekt ter okolje ob njem. Izpostavil je 
model lokalnega partnerstva, njegovo pomembno vlogo v pro-
cesu umeščanja NSRAO in predstavil protokole, ki jih je Obči-
na Krško z Vlado RS izposlovala v primeru umestitve odlagali-
šča. Ob tem so bili udeleženci srečanja pozitivno presenečeni 
nad vlogo Občine v poteku sprejemanja državnega prostorske-
ga načrta; nad dialogom, ki ga je uspela vzpostaviti z Vlado RS. 
Naš primer so kot enega najboljših označili tudi zaradi uspe-
šnega vključevanja prebivalcev v odločevalske procese.

Župan se je v svoji predstavitvi dotaknil tudi nedavnega, v 
evropski javnosti zelo odmevnega nenavadnega dogodka v Nu-
klearni elektrarni. Pojasnil je, zakaj je do njega prišlo in po-
novno poudaril, da ni imel vplivov na okolje, da je bila situaci-
ja v objektu profesionalno obvladana takoj, ko se je zgodila. 

Med primeri dobrih praks je bila predstavljena še nuklearna v 
zapiranju v mestu Obrigheim in mestu Biblis, kjer se nahajata 
dva reaktorja z močjo 1200 in 1300 MW in ju nameravajo za-
preti v letih 2009 in v letu 2010, ker se je tako leta 1998 od-
ločila nemška koalicija zeleno- rdečih. Kljub povsem spreme-
njenim razmeram na področju energetike in kljub očitnemu 
pomanjkanju električne energije in velike odvisnosti Nemčije 
od plina iz Rusije nemška politika še ni zmogla popraviti nera-
zumljive odločitve izpred desetletja. 

Kot primer umeščanja odlagališča za visoko radioaktivne od-
padke je bil predstavljen švedski primer Oskarshamn. Ume-
ščanje tega objekta se je pričelo leta 1991. Gre za globoka 
podzemna skladišča v granitu in po 18–letnih raziskavah in ugo-
tavljanju družbene sprejemljivosti, ki je danes v Oskarshamnu 
kar 82  %, naj bi v prihodnjem letu izbrali eno od dveh možnih 
lokacij. Izgradnja odlagališča se bo pričela leta 2012 in konča-
la leta 2018. 

Delovno srečanje je potekalo v okviru zaveze, ki jo je združe-
nje GMF decembra 2006 v obliki dvoletne pogodbe sklenilo z 
Direktoratom evropske komisije za transport in energijo. Gre 
za projekt »Izgradnje pristojnosti lokalnih skupnosti in javnega 
informiranja v evropskih območjih z jedrskimi objekti.« Nje-
gov osnovni namen je, da se ugotovijo in izmenjajo izkušnje 
oziroma dobre prakse različnih okolij širom po Evropi. Pouda-
rek je predvsem na informiranju, vključevanju čim širšega kro-
ga ljudi v procese vključevanja procese odločanja. 

Župan je odličnjakom in odlič-
njakinjam čestital za dose-
danji uspeh in jim zaželel 
uspešno nadaljevanje izobra-
ževanja ter veliko uspeha na 
nadaljnji poti. Kot je dejal, 
Občina Krško veliko pozorno-
sti posveča razvoju človeških 
virov, v katerih obstaja osnov-
ni potencial za gospodarski in 
siceršnji razvoj regije Posav-
je. 

Poleg modela štipendijske 
fundacije je občina Krško kon-
kretne korake na področju iz-
obraževanja naredila tudi z 
zagotovitvijo pogojev za de-
vetletko, z izgradnjo srednje-
šolskega centra in leta 2001 
stopila tudi na pot ustanovitve 
visokošolskih institucij. V tem 
času se na Fakulteti za logisti-
ko izobražuje že 330 študen-
tov, jeseni pa se jim bo pri-
družila tudi prva generacija 
študentov Fakultete za ener-
getiko. Obe fakulteti je Občina 
ustanovila skupaj z Univerzo v 
Mariboru, torej v sodelovanju 
z institucijo s tradicijo, ki ima 
v ozadju kadrovske potenciale 
in ostale pogoje, ki jih visoko-
šolsko izobraževanje zahteva, 
je še poudaril župan. 

Ob koncu srečanja je uspe-
šnim učencem poklonil še le-

Alenka Černelič Krošelj, višja svetovalka za kulturo na Ob-
čini Krško, je konec maja z dvema prispevkoma sodelovala 
na strokovnem posvetu v soorganizaciji Hrvaškega etnolo-
škega društva in Slovenskega etnološkega društva v Varaž-
dinu na Hrvaškem.

Prvi dan je poteka-
la okrogla miza z na-
slovom »Možnosti za 
prijavo mednarodnih 
projektov«, ki je bila 
sestavljena iz dveh vse-
binskih delov; najprej 
so uspešne prakse sode-
lovanja predstavili izva-
jalci in sodelujoči v pro-
jektih. 

Černelič Krošljeva je v 
okviru prispevka „Obči-
na Krško in Posavje – območje ob meji: prednost ali ovira?“ 
predstavila potencialne projekte čezmejnega sodelovanja, ki 
imajo temelje v povezanosti dediščine obmejnega območja: 
arheološki območji Libna (SLO) in Budinjak (HR), življenje in 
dediščina Janeza Vajkarda Valvasorja (Krško in Zagreb), roko-
delstvo – prenašanje vzorcev, predvsem v tekstilu, življenje 
Gorjancev in Žumberka idr.

Naslednji dan so udeleženci predstavljali projekte v okviru 
teme: »Kulturna regija Evropa - kulturni regionalizmi«. Refe-
rat Alenke Černelič Krošelj z naslovom „Sodelovanje etnolo-
ginje/višje svetovalke za kulturo v projektih razvoja turizma 
in načini vključevanja dediščine v te projekte“ je bil kratek 
vpogled v obširne in zanimive projekte Občine (npr. celostna 
obnova gradu Rajhenburg). Številna vprašanja udeležencev in 
podobne izkušnje so usmerjale razpravo po prispevku, še bolj 
pa v neformalnih pogovorih. Hrvaške kolege je še posebej za-
nimala lokalna strategija na področju kulture in sodelovanje 
med inštitucijami (npr. pokrajinski muzej – občina).

Opozorilo	v	zvezi	z	javno	dražbo	
nepremičnine v funkciji javnega dobra Videm- celuloza, 
papir in papirni izdelki Krško d.o.o. – v stečaju

V nekaterih sredstvih javnega obveščanja je bilo objavljeno ob-
vestilo o javni dražbi zemljišč družbe Videm v stečaju, ki naj bi 
potekala 27. junija 2008 na Okrožnem sodišču v Krškem. Na se-
znamu prodaje so po sklepu stečajnega senata objavljena tudi 
zemljišča, ki so kategorizirana kot občinske ceste, gre za parc.
št. 399/2, parc.št. 399/11, parc.št. 399/12, parc.št. 400/2 in 
parc.št. 455/11, vse katastrska občina Stara vas. 

Zaradi tega vse potencialne dražitelje opozarjamo, da predme-
tne nepremičnine v naravi predstavljajo obstoječe objekte go-
spodarske javne infrastrukture oziroma grajeno javno dobro v 
skladu z določili Zakona o javnih cestah in odlokom o občinskih 
cestah. Občina Krško bo zato v primeru nakupa zgoraj navede-
nih nepremičnin uporabila vsa pravna sredstva za pridobitev la-
stninske pravice.

Franc Bogovič, župan

Občina Krško objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje obnove 
mestnega jedra Krško za leto 2008.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne do-
kumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem 
jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih de-
lov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. O vseh 
podrobnostih razpisa si lahko preberete na spletni stra-
ni www.krsko.si, kjer je objavljena 
razpisna dokumentacija, katero lah-
ko v času uradnih ur prevzamete tudi 
na oddelku gospodarske dejavnosti. 
Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom posreduje Miloš Kukovičič, 
tel. 07/49 81 309, e-mail: milos.ku-
kovicic@krsko.si. 

Župan	v	Luksemburgu

Vzporednice	med	slovensko	in	
hrvaško	etnologijo

Alenka Černelič Krošelj 
predstavlja svoj referat (vir: 
Hrvaško etnološko društvo)

Župan	sprejel	učence	
z	odličnim	uspehom
Župan občine Krško Franc Bogovič je 18. junija v Dvorani v parku sprejel učence, ki so vsa leta šolanja 
izdelali z odličnim uspehom. Sprejema se je udeležilo 64 odličnjakov iz sedmih osnovnih šol v občini 
Krško. V prilogi imena odličnjakinj in odličnjakov.

ksikon, ki pričuje o idejah, ki 
so oblikovale svet. Čestital jim 
je za prehojeno pot in jim za-
želel, da bi sledili takšnim ci-
ljem, na osnovi katerih bodo 
zmogli uspešno skrbeti za svo-
jo usodo pa tudi za razvoj in 
sooblikovanje okolja v prosto-
ru kjer živijo. 

Učenci, ki so bili odlični ves 
čas osnovnega šolanja so:

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE 
SENOVO
Gačnik Katarina, Kadivnik Ka-
tarina, Kodrič Petra, Kolar 
Anja, Mahne Nastasija, Mirt 
Manja, Sušac Rocco, Škoberne 
Andraž, Urh Filip, Zidar Moj-
ca, Zobec Samantha

OSNOVNA ŠOLA RAKA
Cemič Katja, Metelko Lea, No-
vak Doroteja, Resnik Anja

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
Novak Sergeja

OSNOVNA ŠOLA JURIJA DAL-
MATINA KRŠKO
Bedenk Barbara, Bevc Kata-
rina, Bevc Patricia, Drakulič 
Matic, Čepin Tadeja, Jazbec 
Anja, Jukič David, Kelhar Sa-
nja, Kerin Ana, Kerin Denis, 
Klavžar Ana, Koprivnik Žan, 
Kostanjšek Barbara, Kranjc 
Luka, Oštir Žiga, Pečnik Daša, 
Romih Matic, Sikošek Mojca, 
Škribar Anja, Verstovšek Tim, 
Zidarn Rok, Žarn Matic, Živč 
Tatjana

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC 
PRI KRŠKEM
Hodulak Antea, Janc Gregor, 
Koneski Domen, Kovač Kaja 
Nanel, Lajkovič Tanja, Masnik 
Klara, Menič Boris, Pungerčič 
Anže, Spirič Sanja, Starc An-
draž, Škrabec Viviana, Udo-
vičič Kristina, Urbanč Karin, 
Volčanjk Nina, Volk Mateja, Zu-
pančič Karmen, Žibert Estera

OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
Lamovšek Maja, Urbanč Maja, 
Šutar Katarina

OSNOVNA ŠOLA ADAMA BO-
HORIČA BRESTANICA
Bekrić Aldina, Dular Tadej, 
Prosenik Primož, Resnik Nina, 
Sluga Erika

Skupinska fotografija odličnjakov z županom
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Amalija	Vovk	
(1907-2008)

Še pred nekaj meseci, ko sem 
vam prišel voščit in iskre-
no zaželet zdravja ob vašem 
častitljivem 101. rojstnem 
dnevu, sem v stisku rok čutil 
neverjetno življenjsko ener-
gijo, prežeto s toplino, vedri-
no in optimizmom. Zato nas 
je še toliko bolj pretresla no-
vica o vašem slovesu. 

Spomin na Amalijo Vovk, našo najstarejšo občanko, bo kot 
pesem odzvanjal v naših srcih. Občudovali smo njeno pre-
prostost, skromnost, prijaznost, smeh in dobro voljo. Ta ji 
je vedno znova pomagala pri premagovanju vsakdanjih ovir, 
ki jih je Amaliji na pot življenja nastavljala usoda. Neizmer-
no je uživala v družbi svojih domačih, ki bodo njeno bližino, 
ljubezen in toplo besedo še posebej pogrešali. Vendar pride 
čas, ko si srce zaželi počitka. Vsako slovo je težko, najtežje 
pa je slovo od tistih, ki smo jih spoštovali in imeli radi, zato  
vsem domačim in svojcem izrekam globoko sožalje.

S spoštovanjem, 
Kristijan Janc,

župan Občine Sevnica s sodelavci

Ureditve	državnih	cest	
in	vodotokov
Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavniki Direkcije RS za ceste, Di-
rektorata za promet in Slovenskih železnic. Pogovarjali so se o aktivnostih in 
razdelitvi nalog pri pripravi občinskega prostorskega načrta za  most na Logu 
in odpravi nivojskih križanj na cesti R3. 

Pripravljen je tudi predlog 
sklepa o soglasju k pobudi 
Občine Sevnica za načrtova-
nje ureditev lokalnega pome-
na, ki jo mora sprejeti Vlada 
RS. Na osnovi tega bo Obči-
na Sevnica pričela z uvedbo 
postopka za izdelavo prostor-
skega načrta za prestavitev 
ceste R3 na Gobovcih z iz-
gradnjo nadvoza in umestitev 
mostu na Logu v prostor.

V polnem teku je izvedba 
gradbenih del za akumulacij-
ski bazen HE Blanca in cestni 
infrastrukturi. Predvideno je, 
da bodo dela rekonstrukci-
je cest tako na levem kakor 
na desnem bregu reke Save 
zaključena v septembru. In-
tenzivno potekajo tudi dela 
na Florjanskem in Drožanj-
skem potoku. Pred zaključ-
kom je izvedba del na Flor-
janskem potoku do glavne 
ceste. Zaradi neugodnih vre-
menskih razmer in s tem ote-
ženim izvajanjem pa bodo 
dela na Drožanjskem poto-
ku do glavne ceste predvido-
ma trajala še v juliju. Sledila 
bo izvedba gorvodnega dela. 
Zaradi zagotavljanja kvalite-
tnega obvoza v času celovite 
rekonstrukcije obeh ulic se 
ureja cesta čez naselje Grič. 
Z namenom sledenja izgra-
dnje kanalizacijskega siste-
ma Sevnica s čistilno napravo 

izgradnji HE Blanca ter za-
radi reševanja nekaterih od-
prtih zadev pa se je župan 
Kristijan Janc sestal s pred-
stavniki izvajalca in nadzora. 
Predvsem je pomembno za-

poredje izvajanja del v Flor-
janski in Drožanjski ulici ter 
tistih delov kanalizacijske-
ga sistema, ki so pod vplivom 
stalne zajezitve akumulacij-
skega bazena HE Blanca.

Del območja OPPN (foto: arhiv občine)

Urejanje izliva Florjanskega potoka (foto: arhiv občine)

Zadnji teden pouka deveto-
šolcev je že vrsto let tudi te-
den, v katerem župan sprej-
me najuspešnejše učenke in 
učence naših osnovnih šol. 
Letos so bili na sprejem po-
vabljeni tisti učenci in učen-
ke, ki so vsa leta šolanja za-
ključili z odličnim učnim 
uspehom. V Glasbeni šoli 
Sevnica pa sta bila kriterija 
izbora doseženi uspehi učen-
cev na glasbenih tekmova-

Sprejem	najboljših	učencev

njih ter nadaljevanje šolanja 
na srednji šoli glasbene sme-
ri. Vseh dobitnikov pohval 
je v letošnjem letu 37, in si-
cer en učenec iz OŠ Ane Gale 
Sevnica, dva učenca iz OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž, trije 
učenci iz Glasbene šole Sev-
nica, OŠ Blanca, OŠ Krmelj in 
OŠ Tržišče, sedem učencev 
iz OŠ Boštanj ter šestnajst 
učencev iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. Podelitev pohval je 

potekala na gradu Sevnica, 
kulturni program pa je pri-
pravila Glasbena šola Sevni-
ca. Po podelitvi so si učenci 
ogledali razstavo Kamni go-
vorijo, nato pa je sledila še 
pogostitev in kratko druže-
nje. Ob tej priložnosti je bila 
učencu Domnu Krncu iz OŠ 
Blanca podeljena posebna li-
stina za osvojeno prvo me-
sto na državnem tekmovanju 
»Kaj veš o prometu?«.

Skupinska fotografija (foto: Foto Asja)

Komisija za spremljanje državnega projekta 3. razvojna os pri 
Občinskemu svetu Občine Sevnica se je na seji seznanila s pro-
jektom študije variant, predlogom najustreznejše variante za 
gradnjo državne ceste med avtocestama A1 in A2, ki je bila žu-
panu in javnosti predstavljena prejšnji teden na sevniškem gra-

du. Seje se je udeležil tudi župan Kristijan Janc. Prisotni so 
ocenili, da predstavljena varianta ni najboljša rešitev za na-
daljnji razvoj občine in mesta Sevnica, zato predlagajo, da se 
načrtovana cesta pri Sevnici usmeri proti Mirnski dolini in se  na 
avtocesto A2 naveže na priključku Ponikve pri Trebnjem, ali da 
se potrdi celoten potek predlagane variante iz študije, če se 
obravnava istočasno s krakom, ki se iz območja Sevnice usmer-
ja v Mirnsko dolino ter se naveže na priključek Ponikve. S pri-
pombami bo Občina Sevnica obvestila državne organe.

Na skupščini družbe Center za ravnanje z odpadki so druž-
beniki sprejeli sklep o drugi dokapitalizaciji družbe in po-
pravek sklepa o višini osnovnih vložkov občin ustanovite-
ljic, saj se je bilančni dobiček iz leta 2006 in 2007 namenil 
dokapitalizaciji družbe, saj je interes ustanovljiteljev kre-
piti kapitalsko ustreznost družbe. Člani so sprejeli tudi po-
slovno poročilo za leto 2007. Predstavnikom občin ustano-
vljiteljic CeROD in direktorjem komunalnih podjetij pa je 
bil v sklopu izpolnitve zahtev Operativnega programa od-
stranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odlože-
nih biorazgradljivih odpadkov predstavljen ureditveni pro-
jekt CeROD II, glede poteka aktivnosti, faznosti realizacije, 
tehnološkega procesa in druge problematike. Predstavitve 
sta se udeležila tudi podžupan Srečko Ocvirk in direktor 
komunale Bojan Lipovšek.

Podjetje Sava avto d.o.o. si nenehno prizadeva za izboljše-
vanje kakovosti svojih storitev kakor tudi za skrb za varstvo 
okolja, ki je ena izmed njihovih osnovnih odgovornosti. Te ci-
lje podjetje dosega s številnimi preventivnimi ukrepi in re-

dnim izobraževanjem zaposlenih. Pomemben korak v poslo-
vanju in hkrati veliko priznanje podjetju je pridobitev dveh 
certifikatov, in sicer certifikata kakovosti ISO 9001 ter 14001 
za odgovorno ravnanje z okoljem. Na priložnostni prireditvi 
na sevniškem gradu je podjetje poleg obeh certifikatov iz rok 
župana Kristijana Janca prejelo tudi Listino Občine Sevnica 
kot priznanje za dosedanje delo ne le na področju kakovosti 
in varstva okolja, temveč tudi za vsestransko sodelovanje s 
širšo lokalno skupnostjo.

Certifikata	kakovosti	Sava	
avta	d.o.o.

V Brežicah so se sestali člani Sveta partnerjev Zavoda RS za za-
poslovanje. Za mandatno obdobje od 2008 – 2012 so v svet ime-
novani predstavniki občin Brežice, Krško, Sevnica in Kostanje-
vica na Krki, predstavniki Regionalne razvojne agencije, Zveze 
svobodnih sindikatov in Območne gospodarske zbornice Posavje. 
Predseduje mi direktor Zavoda RS za zaposlovanje Anton Koren. 
Člani so se seznanili z aktualnimi dogajanji trga dela v Posavju, 
kjer se še naprej beleži porast delovno aktivnega prebivalstva in 
upadanje brezposelnosti. Ta v občini Sevnica v začetku leta 2008 
znaša 6,6 %. Beleži se tudi močan porast izdaje delovnih dovo-
ljenj za zaposlovanje tujcev. V začetku septembra se bo začel 
uporabljati nov Zakon o štipendiranju, ki prinaša novosti v siste-
mu pridobivanja kadrovskih, državnih in Zoisovih štipendij.

Projekt	3.	razvojna	os

Predlog trase (foto: arhiv občine)

Svet	partnerjev	Zavoda	RS	za	
zaposlovanje

Občina Sevnica je v sodelovanju z Svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu organizirala nagra-
dni izlet za vse sodelujoče v osnovnošolskem kole-
sarskem tekmovanju "Kaj veš o prometu" v Ljubljano 
na karting stezo, kjer so se udeleženci pomerili v hi-
tri in varni vožnji s kart vozili. Tekmovalnega duha je 
bilo čutiti pri vseh osnovnošolcih in spremljevalcih. 
Razvrstitev po štiri tekmovalce v eno skupino, mali 
električni avtomobili z močnimi pospeški, velike hi-
trosti in spretna vožnja po stezi obdani z gumami 
so ponazarjali zadovoljstvo in veselje na obrazih. Na 
povratku domov so se poslovili do naslednjega tek-
movanju "Kaj veš o prometu" v letu 2009.

Udeleženci pred startom (foto: 
arhiv občine)

Skupščina	družbe	CeROD

Kaj	veš	o	prometu?

Poslovni prostori podjetja (foto: arhiv občine)

SEVNICA – Z obiskom praznika češenj v Goriških Brdih so 
v Koronarnem klubu Sevnica v začetku junija zaključili 
polletne aktivnosti, na Vidov dan pa so dan češenj 
proslavili še na svoj način. Člani KK Sevnica se bodo v 
septembru zopet sešli. Vabijo, da se jim pridružite pri  
klubskih dejavnostih, saj obljubljajo, da bo še pestro in 
dejavno. (foto: Rezi Zakšek)
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BREŽICE - V triletnem projektu »Čudoviti sveta voda« v okvi-
ru Comeniusa je sodelovalo pet držav: Italija, Turčija, Polj-
ska, Latvija ter Slovenija pod mentorstvom Elene Mlakar. 
Naša glavna tema je voda. Pred zaključnim srečanjem smo 
v vse sodelujoče države poslali anketo o vodi. V njej je so-
delovalo kar 273 dijakov, starih od 16 do 19 let. Na vpraša-

nje, ali pijejo vodo, je bilo kar 95  % pritrdilnih odgovorov. 
V povprečju največ vode spijejo v Turčiji, in to kar 1,9 li-
tra na dan, za njimi so Poljaki z 1,8 litra na dan. Malo manj 
spijejo Italijani (1,6), tik za njimi pa smo Slovenci z 1,5 li-
tra vode na dan. Najmanj vode pa spijejo Latvici, in sicer 
1,3 litra. O vprašanju, ali je zanje čistoča vode pomembna, 
je bila večina anketirancev mnenja, da je zelo pomembna, 
hkrati pa so dejali, da bi lahko naredili kaj več na tem, da 
bi jo ohranjali bolj čisto. Ko pa smo jih povprašali, kdaj pra-
znujemo svetovni dan vode, jih je večina pravilno odgovori-
la: 22. marca. Vsi dijaki so prenočevali pri enem od dijakov 
naše šole. V petih dneh druženja smo se med seboj dodo-
bra spoznali in se ob vsem poučevanju in ogledovanj v zani-
mivostih tudi zabavali. Comenius projekt je zanimiva stvar, 
saj smo pridobili veliko novih znanj in hkrati spoznali čudo-
vite ljudi različnih kultur. Zavedamo se, da smo drugačni in 
taki se tudi sprejemamo. 

Larisa Mustar, ETrŠ Brežice

BREŽICE, ACHERN - V času od 
25. maja do 1. junija smo bili 
dijaki ekonomske gimnazije 
in učiteljica ekonomije Ire-
na Papac gostje nemške part-
nerske zasebne katoliške šole 
Heimschule Lender Sasbach b. 
Achern. Dijaki in učitelj eko-
nomije Michael Krübel so nam 
pripravili nepozaben nočni 
sprejem z ognjeno predstavo 
in nas povabili k prijaznim go-
stiteljem. Naslednji dan smo 
z gostitelji aktivno sodelova-
li pri pouku. Po sprejemu pri 
županu v mestni hiši v Sasba-
chu smo si ogledali mestne 
znamenitosti, nato smo se po-
merili v kegljanju. V torek smo 
v štirih slovensko-nemških sku-
pinah pripravljali predstavi-
tev na različne teme. Sprejel 
nas je pomočnik ravnatelja 
Lutz Großmann, mi pa smo se 
predstavili učiteljskemu zbo-
ru. V sredo smo obiskali mu-
zej na prostem "Vogtsbauer-
nhof" v Gutachu, kjer smo si 

BLANCA - V torek, 27. maja, so učenci 2. razreda OŠ Blanca 
obiskali čebelarko Tonico Kozinc. Polni pričakovanj, a hkra-
ti tudi strahu, smo se odpeljali na Poklek. Nihče ni želel, da 
bi nas presenetil čebelji pik, zato nas je čebelarka poučila o 
primernem vedenju. Najprej nam je predstavila svoje delo 

in pokazala čebelarjeve pripomočke. Nato smo si ogleda-
li čebelnjak. Seznanili smo se s čebeljo družino in njihovimi 
nalogami. Čisto od blizu smo si ogledali te majhne živalce, 
ki nenehno delajo. Gospa Tonica nam je pokazala postopek 
točenja medu. Nestrpno smo čakali, da je skozi odprtino to-
čilnika pritekla sladka, gosta tekočina – med. Takoj smo ga 
poskusili. Kako je sladek! 
Poleg medu pa čebelarji pridobivajo tudi vosek, cvetni prah, 
matični mleček, propolis in čebelji strup. Našteto smo si 
lahko tudi ogledali. Čebelarka se ljubiteljsko ukvarja s sve-
čarstvom in prikazala nam je postopek izdelave sveč. Tudi 
za žejo je poskrbela, saj smo se ohladili s sladko, medeno 
limonado. Zraven pa so se prilegli domači medenjaki. Pri-
dobili smo veliko znanj ter se seznanili z nekaterimi zani-
mivostmi iz življenja čebel. Imeli smo se zares lepo. Pri-
zanesen nam je bil tudi čebelji pik. Obisk smo zaključili s 
čebelarskim pozdravom: bzz, bzz. 

Majda Stopar

KRŠKO - Širom po Posavju so se v preteklih dveh tednih zvr-
stile valete, zaključi plesi s svečano podelitvijo spričeval 
učenkam in učencem, ki zaključujejo osnovnošolsko izobra-
ževanje. V petek, 13. junija, so valeto pripravili tudi na naj-
večji šoli v krški občini, Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, 
od katere se je z domiselnim programom, prepletenim s pe-
tjem, plesom in igro poslovilo skupno 86 osnovnošolcev. Ka-

kor je dejala v nagovoru zbranim v krškem Kulturnem domu 
ravnateljica šole Antonija Glas Smodič, so njihova leta po-
tekala v iskanju prijateljstva, ljubezni, znanja in v iskanja 
svojega prostora pod soncem. Da bi jim bil ta tudi v priho-
dnje naklonjen in dovolj širok za izpolnitev njihovih želja, 
sanj in ciljev, jim želimo tudi v uredništvu Posavskega ob-
zornik.  B. M.

BISTRICA OB SOTLI – V vrtcu Pikapolonica smo letos sodelo-
vali v dveh dobrodelnih akcijah. Za prvo smo izvedeli pre-
ko interneta - Gasilski forum Slovenije je na svojih straneh 
objavil prošnjo za pomoč, naša naloga pa je bila zbrati čim 
več zamaškov, ki imajo v sredini znak za reciklažo. Zbrane 
zamaške smo s pomočjo prijaznih gasilcev iz Rogaške Slatine 
poslali v tovarno za predelavo v Ravne na Koroškem. Zbrali 
smo nekaj manj kot 27 ton zamaškov, kar znese 8074 evrov. 
Denar so 27.12. 2007 predali dečku Metodu, ki je tragično iz-
gubil oče-
ta gasilca. 
V zahva-
lo so nam 
p o s l a l i 
prijazno 
potrdilo.
Na pobu-
do vzgo-
j i t e l j i -
ce Urške 
smo me-
seca apri-
la zače-
li z novo akcijo Igrača zate. Zbirali smo igrače s katerimi se 
otroci ne igrajo več. Čeprav je naš vrtec majhen, so otroci 
pridno nosili igrače. Nabrali smo veliko raznovrstnih igrač, 
ki smo jih odnesli na Center za socialno delo Šmarje pri Jel-
šah, kjer so delavke igrače razdelile otrokom, katerih starši 
nimajo denarja za nakup igrač. Vrtec Pikapolonica se ob tej 
priložnosti zahvaljuje vsem staršem, otrokom, trgovini Mar-
jan Market in Gostišču Šempeter za pomoč pri zbiranju za-
maškov.  Nataša Žižek, svetovalna delavka

SENOVO - Vrtec pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo je prvi sa-
mostojni vrtec v Posavju, ki se je vključil v projekt »Eko šola 
kot način življenja«. Postopno smo se lotili sedmih korakov, ki 
jih je potrebno izvesti, da si pridobimo eko zastavo. V tem šol-
skem letu smo si kot rdečo nit izbrali projekt »Živimo zdravo«. 

V okviru le-tega smo v oktobru izvedli eko dan in ga popestri-
li s svežo zelenjavo, peko krompirja v žerjavici, kuho kompo-
ta… Maja smo se predstavili na eko tržnici v Krškem. Skozi vse 
leto so potekale akcije zbiranja starega papirja, odpadnih ba-
terij, plastičnih zamaškov, tonerjev in kartuš. Pri tem smo hva-
ležne staršem, ki sodelujejo, nas spodbujajo in podpirajo v na-
ših odločitvah.
V mesecu maju smo podpisali eko listino. Eko vrtec je darilo 
našim malčkom, da zrastejo v srečne in notranje izpopolnje-
ne ljudi, ki bodo znali spoštovati, ljubiti naravo in svojo deže-
lo, ki si bodo upali živeti življenje kot vrednoto v najširšem po-
menu besede.

Koordinatorka eko vrtca Senovo Katja Šribar 

Zaključno	srečanje	
Comeniusa

Skupinska fotografija udeležencev zaključnega srečanja

Brežiški	gimnazijci	na	
obisku	v	Nemčiji

v „črni kuhinji“ iz leta 1612 
sami pripravili „špecle“ in 
jih s slastjo pojedli. Ogleda-
li smo si študentsko mesto 
Freiburg s katedralo in nje-
nim 116-metrskim zvonikom. 
V četrtek smo se po pred-
stavitvi skupnih ekonomskih 
področij odpravili na zava-
rovano področje Ruhestein v 
Schwarzwald, kjer je 26. 9. 

1999 pustošil vihar Lothar. Po 
planinskem pohodu na 1030 m 
visok Darmstädter Hütte smo 
dan zaključili z vožnjo z bo-
bom v adrenalinskem parku. V 
petek smo preživeli čudovite 
trenutke v največjem evrop-
skem zabaviščnem parku v 

Udeleženci mednarodne izmenjave

Obisk	pri	čebelarki

Blanški učenci s čebelarko

Slovo	devetošolcev	

Krški valetniki med izvajanjem ene izmed mnogih 
pevskih točk

Solidarnost	v	vrtcu	
Pikapolonica	

Otroci vrtca Pikapolonica so se ponosno 
postavili zraven prepolnih škatel 
raznovrstnih igrač.

Eko	vrtec,	darilo	našim	malčkom

KRŠKO - Konec maja je v Novem mestu potekalo državno pro-
metno tekmovanje Kaj veš o prometu. V disciplini kolo z mo-
torjem je naslov državnega prvaka osvojil dijak Srednješol-
skega centra Krško Tomi Šoško, v disciplini kolo pa se je s 4. 

mestom odlično odrezal Matic Romih iz OŠ Jurija Dalmati-
na Krško. Župan Občine Krško je oba sprejel v petek in jima 
čestital za uspeh, mentorjem Jožetu Bučarju, Dušanu Žva-
bu, Rudiju Milerju, Špeli Masnec in Mirjani Ocvirk pa se je 
zahvalil za prizadevanja, s katerimi so ju pripravljali na tek-
movanje. Sprejema se je udeležil tudi tajnik Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško Zdravko 
Pilipovič. 

Rustu. Dijake je še posebej 
navdušil evropski vlakec Silver 
star na višini 73 m. Prosto so-
boto smo zaključili s piknikom 
v vasi Mösbach. Polni lepih 
doživetij smo se morali v ne-
deljo zjutraj posloviti. Čeprav 
nam je bilo slovo težko, še 
vedno upamo na ponovno sni-
denje. Nekateri smo si oblju-
bili, da se zagotovo obiščemo 
že v poletnih počitnicah.
V izmenjavi smo sodelova-
li: Lea Levičar, Ana Marija 
Tomše, Janja Zorko, Vikto-
rija Kos, Maruša Lapuh, Sa-
rah Senica, Mitja Žalac, Tina 
Würth, Marina Doll, Veroni-
ca Svigir, Lena Danner, Anne 
Klausman, Sonja Hoferer, Ja-
smin Füller, Franziska Knop, 
Phillip Scherwiz ter učitelja 
ekonomije Michael Krübel in 
Irena Papac.
  I.P.

CERKLJE OB KRKI - Četrtošolci OŠ Cerklje ob Krki so 
se odpravili v Brežice, kjer jih je pričakala obilica 
policistov s popolno policijsko opremo. Policisti so jim 
razkazali  orožje, pripomočke za zaustavljanje vozil, 
varnostno opremo za policiste specialce ter opremo za 
komuniciranje, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Na koncu 
so jim policisti prikazali še delo s policijskimi psi. J.L.

Sprejem	za	državnega	prvaka
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NOGOMET - Končala se je malonogo-
metna liga OFL Krško-Senovo. Zma-
gala je ekipa Steklarstvo Lekše iz 
Brežic, druga je bila Pizzerija Fon-
tana, v boju za tretje mesto pa je v 
zadnjem kolu ŠD Podsreda s 4:1 pre-
magala Gostišče Allegro Brestanica/
V6. Nagrado za fair play si je prislu-
žila ekipa Zvezde, najboljši strelec 

je bil z 20 goli Dejan Račič iz ekipe 
Gostilne Pečnik.

Na Senovem je potekal tudi 2. noč-
ni turnir. Nastopilo je kar 24 ekip, 
zmagala pa je ekipa Bubka bar pred 
ekipama Mega Droždan in Eny Time 
Begrad Krško. Za najboljšega vratar-
ja je bil proglašen Gregor Pešec iz 
ekipe Mega Droždan, za najboljšega 
strelca pa Jernej Rostohar iz ekipe 
Bubka bar.

STRELSTVO - Na državnem prvenstvu 
v streljanju z malim kalibrom, ki je 
potekalo v Ljubljani, je nastopila le-
skovška pionirka Saša Pacek, ki je na 
30 metrov leže z novim osebnim re-
kordom 242 krogov osvojila srebrno 
odličje. S to uvrstitvijo je zmagala 
v skupnem seštevku in tako postala 
najboljša pionirka za letošnje leto.

KICKBOKS - Na finalnem 3. turnirju 
DP v kickboksu za mladince in čla-

ne v Ormožu sta nastopila mladinca 
KBV Sevnica Kristijan Špan in Aljo-
ša Orač. Špan je v kategoriji -74 kg 
osvojil 3. mesto, Orač pa v katego-
riji -79 kg 2. mesto. V skupnem se-
števku vseh treh turnirjev za DP je 
Orač osvojil naslov državnega prva-
ka za leto 2008, Davor Žveglič je bil 
v kategoriji +94 kg 2., Špan v kate-
goriji -74 kg 3., Eric Marin pa v ka-
tegoriji -63 kg 5.

TRATLON - Tekmovalka Multisport 
kluba iz Krškega Nina Mandl je na 
umetnem jezeru v Dupleku pri Ma-
riboru postala državna prvakinja v 
olimpijskem triatlonu med mladin-
kami, v absolutni konkurenci pa je 
osvojila tretje mesto. To je njen 
tretji letošnji naslov državne prva-
kinje.

KEGLJANJE - Kegljaški klub Krško 
2002 je v počastitev občinskega pra-

znika v Hrastniku organiziral odprto 
prvenstvo Krškega v kegljanju. Ude-
ležilo se ga je 128 tekmovalcev iz 
Slovenije in Hrvaške. Zmagal je slo-
venski reprezentant Klemen Mah-
kovic, ki je podrl 666 kegljev. Odlič-
no so nastopili tudi domači kegljači. 
Bojan Macur je bil šesti s 610 podr-
timi keglji, Željko Rostohar se je s 
583 keglji uvrstil na 13. mesto, Ed-
vin Kocjan pa na 34. mesto s 567 
podrtimi keglji.  

Kratke	športne

BREŽICE - Vsako leto drugi vikend v juniju, letošnji je bil že 
enajsti povrsti, poteka na najrazličnejših lokacijah po bre-
žiški občini vrsta športnih prireditev, ki so jih organizatorji, 
Športna zveza Brežice, poimenovali Brežiški športni vikend. 
Ivan Gerjevič je pojasnil, da so brežiška športna društva v 

projekt prijavila 12 različnih aktivnosti, od nogometa, te-
nisa, rokometa, badmintona, pa tudi kolesarskega marato-
na in triatlona, ki jih je sicer nekoliko zmotilo tudi deževno 
vreme, zato so imeli kar nekaj težav pri izpeljavi zastavlje-
nih tekmovanj. Tako so npr. teniško tekmovanje na igriščih 
Tenis kluba Brežice v kategoriji moški do 50 let in nad 50 let 
prestavili na nedeljo. Pri moških do 50 let so prva tri mesta 
osvojili Robert Jankovič, Martin Detiček in Sandi Slak, nad 
50 let pa Marko Kiselj, Mišo Merslavič in Vlado Markovič. 

Brežiški	športni	vikend

Na Velikih Malencah so organizirali triatlon po deželi 
čateškega škrata.

SEVNICA/VELENJE/SEMIČ – V 
soboto, 14. junija, in v ne-
deljo, 15. junija, je potekalo 
v Velenju državno prvenstvo 
Slovenije za mlajše mladin-
ce v teku na 800 in 1500 me-
trov. Atlet AK Sevnica Miha 
Povšič je osvojil dve meda-
lji – v teku na 800 metrov je 
s časom 2:00,07 osvojil zlato 
medaljo in tako postal držav-
ni prvak za leto 2008, med-
tem ko si je na 1500 metrov s 
časom 4:14,05 pritekel srebr-
no medaljo. V soboto, 14. ju-
nija, je v Semiču v Beli krajini 
potekal 7. tek po kraški učni 
poti, ki šteje za Pokal Dolenj-
skega lista (tek je štel tudi za 
Pokal Slovenije). Na tej tek-
mi je Robert Lendaro osvojil 
3. mesto absolutno pri moških 
na 9,4 kilometre; njegova 
žena, tudi članica AK Sevni-
ca, Vanja Lendaro pa 1. me-
sto pri ženskah nad 15 let na 
2 kilometra dolgi progi.

Povšič	državni	prvak

Atlet AK Sevnica Miha 
Povšič s štartno številko 
242 v boju za zlato 
medaljo in za osvojitev 
naslova državnega prvaka 
v kategoriji mlajših 
mladincev v teku na 800 
metrov. (Foto: Rafko 
Povhe) 

Kozmus	letos	najdlje	na	svetu
BREŽICE - Primož Kozmus je po seriji zmag na srednjeevropski turneji in po dosežku najboljšega leto-
šnjega rezultata na svetu na mitingu v Celju v soboto na Evropskem pokalu državnih reprezentanc 1. 
lige skupine B v Istanbulu doživel prvi letošnji poraz. 

Tokrat ga je premagal Ma-
džar Krizstian Pars, ki je 
kladivo vrgel 78,32 m daleč, 
Primož Kozmus pa le do da-
ljave 77,01 m. Serija me-
tov je bila tokrat slaba, da-
ljave so se gibale med 75 in 
77 m, sam pa je nastop opi-
sal: »Nad današnjim nasto-
pom sem razočaran, saj mi 
ni uspel niti en dober met. 
Pozna se hiter tempo tek-
movanj, to je namreč že 
moj šesti nastop v zadnjih 
dveh tednih, primanjkuje 
pa časa za kvaliteten tre-
ning. Moji meti so bili zato 
tehnično slabi, vendar kljub 
temu ni razloga za paniko, 
pride tudi slab dan in tak je 
bil moj današnji. Že jutri se 
vrnem domov, kjer bom do 

naslednje tekme sku-
paj s trenerjem Kevom 
opravil nekaj trenin-
gov in odpravil teh-
nične pomanjkljivosti, 
zato upam, da bom hi-
tro prišel nazaj na sta-
re tirnice in že v četr-
tek v Velenju kladivo 
zopet metal čez 80 m.« 
Tudi Primožev trener 
ni kazal zaskrbljeno-
sti: »Do tega je enkrat 
pač moralo priti in vsa-
ka tekma ne more pri-
nesti vrhunskega rezul-
tata. To je normalno. 
Primož potrebuje samo 
nekaj tehničnih korek-
cij in daljave bodo zo-
pet take, kot si jih že-
limo.« 

Le nekaj dni pred tem je 
Kozmus na mednarodnem 
atletskem mitingu v Celju 
dosegel najboljši izid sezo-
ne na svetu v metu kladiva, 
saj je orodje vrgel kar 81,46 
m daleč. S tem je na svetov-
ni lestvici prehitel Madžara 
Parsa (81,29 m), ki je tek-
moval tudi v Celju. Brežičan 
je kladivo kar štirikrat vrgel 
preko 80 metrov, sicer neve-
ljaven met v zadnji – kladi-
vo je pristalo izven označe-
nega sektorja – pa je znašal 
82,17 m. 

Primoža pred odhodom na 
zadnje olimpijske priprave 
na hrvaško Bjelolasico čaka 
še današnja tekma v Vele-
nju.Primož Kozmus

Z	državnega	prvenstva	
prinesli	pet	medalj
KRŠKO, KOPER - 11 plesalcev iz Plesnega kluba Lukec iz Kr-
škega se je v Kopru udeležilo državnega prvenstva v ste-
pu in modernu, osvojili pa so pet medalj. V kategoriji step 
solo mladinci je državni prvak zopet postal Matic Drakulič. 
V članski step solo kategoriji je zmagal Sebastijan Vodlan, 
drugi pa je bil Luka Vodlan. V kategoriji step pari člani sta 
naslov državnih prvakov ubranila Sebastijan Vodlan in Vesna 

Vučajnk. Sebastijan, Luka in Vesna so osvojili tudi 1. me-
sto v kategoriji step trio člani. Tekmovali so tudi v kategori-
ji step male skupine člani, kjer so v koprodukciji še s tremi 
dekleti iz Plesnega kluba Kazina iz Ljubljane osvojili naslov 
državnih prvakov. 
V modernu sta v kategoriji pari člani 3. mesto osvojili Lara 
Gligič in Laura Klenovšek. V kategoriji modern solo člani-
ce je Sara Levičar pristala na 4. mestu, v kategoriji mo-
dern male skupine člani pa je modern mala skupina Lukec 
v sestavi Lara Gligič, Laura Klenovšek, Maja Omerzel, Anja 
Krajnc, Klara Kukovičič in Klara Pajić osvojila prav tako 4. 
mesto. Rezultati v stepu so odličen obet pred bližajočim se 
evropskim prvenstvom, ki bo prihodnji vikend potekalo v Sa-
moboru na Hrvaškem. 

Nastop članske male skupine v modernu

Kar	osem	Posavcev	v	državni	
reprezentanci
TELČE - Na območju Telč v občini Sevnica je 21. junija poteka-
lo državno prvenstvo radioamaterjev v amaterski radiogonio-
metriji ali lovu na lisico, na katerem so krški in sevniški radio-
amaterji ponovno posegli po najvišjih uvrstitvah in si zagotovili 
mesta v državni reprezentanci, ki bo zastopala Slovenijo v me-
secu septembru na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. V ka-
tegoriji žensk so prva tri  mesta osvojile Krčanke, in sicer je 
bila prva Maja Marušič, druga Petra Levičar in tretja Adrija-
na Moškon, četrto mesto pa Sevničanka Nina Radi. Med juni-
orji je 1. mesto osvojil Tomaž Kunšek iz Sevnice, med senior-
ji Danilo Kunšek, prav tako iz Sevnice, med veterani pa je 2. 
mesto osvojil Janez Kuselj iz Radiokluba Krško. Maja Marušič 
in Tomaž Kunšek sta s tem osvojila tudi naslov državnega prva-
ka, poleg njiju pa so se na podlagi doseženih rezultatov v tek-
movalni sezoni v slovensko reprezentanco uvrstili še Petra Le-
vičar, Adrijana Moškon, Nina Radi, Davor Možič, Danilo Kunšek 
in Janez Kuselj. 

Naj se poletje na Bazenu Brestanica začne. Rajska plaža zabave kliče tebe.
Največja terasa na prostem v Posavju. Paradise beach vabi.

oglas.indd   1 23.6.2008   12:52:38

KRŠKO – Prejšnji teden so v Karate klubu Triglav 
potekali izpiti za pasove. V dvorani Šolskega centra 
Krško je svoje znanje preizkusilo 59 članov kluba, 
podeljenih pa je bilo 56 pasov. Za člane začetnih in 
nadaljevalnih skupin kluba se je s podelitvijo diplom in 
pasov končalo šolsko leto. 

RADEČE - V soboto in nedeljo, 14. in 15. junija, je v Vele-
nju potekalo državno prvenstvo v atletiki za mlajše mladin-
ce in mladinke. Radeška atletinja Patricija Plazar je osvojila 
3. mesto oz. bronasto medaljo v teku na 800 m ter 4. mesto 
v teku na 400 m, Anica Bec pa v metu kopja 4. mesto. Teden 
dni kasneje pa je bilo v Mariboru državno prvenstvo v atleti-
ki za starejše mladince in mladinke. Patricija Plazar je osvo-
jila dve medalji, in sicer srebrno v teku na 800 m in brona-
sto v teku na 400 m ter tako potrdila, da je zasluženo članica 
mladinske reprezentance. Druga radeška mladinska reprezen-
tantka Anica Bec je v metu kopja osvojila 4. mesto.

Odlične	uvrstitve	Radečank

RADEČE - Atletski klub Radeče in KTRC Radeče sta v petek, 
20. junija, organizirala 4. Splavarjev tek za pokal Dolenj-
skega lista. V teku na 7,5 km je nastopilo 110 tekačev iz 
cele Slovenije. V absolutni konkurenci sta zmagala Primož 
Kobe in Ida Šurbek. V tekih od 300 do 2500 m je nastopi-
lo tudi 39 otrok. Za Atletski klub Radeče so odlično nasto-
pili Vinko Štempihar, Janez Kužnik, Boris Ribarič, Stanko 
Renko, Marta Gričar, Patricija Plazar, Urška Oblak, Aljaž 
Renko, Eva Pepelnak, Marko Pepelnak, Ambrož Zupan, 
Tanja Zupan, Sara Sotlar in David Remar. Tek je lepo uspel 
in zadovoljni tekači so ob koncu obljubili, da se v Radeče 
vrnejo tudi naslednje leto.

Splavarjev	tek	v	Radečah
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KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Celovška cesta 206, Ljubljana, upravlja vzajemne sklade KD Galileo, vzajemni sklad fl eksibilne strukture naložb, KD Rastko, delniški vzajemni sklad, KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Prvi 
izbor, vzajemni sklad delniških skladov, KD MM, vzajemni sklad denarnega trga, KD Balkan, delniški vzajemni sklad, KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad, KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad, KD Surovine in energĳ a, delniški 
vzajemni sklad, KD Tehnologĳ a, delniški vzajemni sklad, KD Nova energĳ a, delniški vzajemni sklad, in KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad. Prospekti in izvlečki prospektov vzajemnih skladov v upravljanju KD Skladi, d.o.o., so vlagateljem 
med delovnim časom brezplačno na voljo na sedežu družbe, v Finančnih točkah in pri vseh pogodbenih partnerjih, ki sprejemajo pristopne izjave k pravilom upravljanja vzajemnih skladov. Finančne točke in pogodbeni partnerji so objavljeni 
na spletnih straneh www.kd-skladi.si, kjer so v elektronski obliki dostopni tudi prospekti in izvlečki prospektov ter letna in polletna poročila vzajemnih skladov. Vlagatelj ima poleg prospekta in izvlečka prospekta pravico tudi do brezplačnega 
izvoda letnega in polletnega poročila. 
*Vsem vlagateljem, ki bodo pristopili k pravilom upravljanja (sklenili pristopno izjavo) katerega koli vzajemnega sklada v upravljanju KD Skladi, d.o.o., v Finančni točki Krško, in katerih pristopna izjava bo pravilno izpolnjena, njihova enkratna 
vplačila pa bodo prispela na transakcĳ ski račun posameznega vzajemnega sklada v obdobju: od 16. 6. 2008 po 7.00 uri pa do 30. 6. 2008 do vključno 7.00 ure – za KD Novi trgi, KD Surovine in energĳ a, KD Tehnologĳ a, KD Nova 
energĳ a in KD Vitalnost; od 16. 6. 2008 po 10.00 uri pa do 30. 6. 2008 do vključno 10.00 ure – za KD Balkan; od 16. 6. 2008 po 12.00 uri pa do 30. 6. 2008 do vključno 12.00 ure – za KD Galileo, KD Rastko, KD Bond, KD Prvi 
izbor in KD Severna Amerika; bo družba za upravljanje v navedenem obdobju obračunala 50 % popust pri vstopnih stroških oziroma obračunala zgolj 50 % vstopnih stroškov, ki so določeni v pravilih upravljanja posameznega vzajemnega 
sklada. Popusti veljajo samo za enkratna vplačila na pristopne izjave, sklenjene v Finančni točki Krško. Popusti ne veljajo za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopno izjavo tipa OV), ki ostanejo nespremenjeni. 
Popusti se ne seštevajo. V primeru, da je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma da je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.

Ne zamudite posebne ugodnosti 
v  Finančni točki Krško!
Od 16. do 30. junĳ a* vam ob pristopu 
in vplačilu v vzajemne sklade družbe 
KD Skladi, d.o.o.,

podarimo
50 %
vstopne provizĳ e!
Ugodnost velja le ob pristopu 
in vplačilu v vzajemne sklade 
družbe KD Skladi, d.o.o., 
v Finančni točki Krško!

V Finančni točki lahko:  
• pristopite k različnim vzajemnim skladom,
•  izbirate med življenjskimi zavarovanji 

zavarovalnice KD Življenje,
•  dopolnilnimi in nadstandardnimi zdravstvenimi 

zavarovanji Adriatic Slovenice,
•  sklenete najnovejšo Fondpolico Dirigent ter 

naložbeni načrt KD Družina in KD Pokojnina in
• posvet s svetovalcem naročite tudi na dom.

In še! Vsi, ki boste ob obisku KD Finančne točke 
v Krškem s seboj prinesli 
ta oglas, boste prejeli darilo.

KD Finančna točka, 
Trg Matĳ e Gubca 3 (Hotel City)
tel: 07 492 21 86
Delovni čas:
pon, tor in čet: 8.00 - 16.00; 
sre: 8.00 - 18.00; pet: 8.00 - 14.00 
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Društvo študentov Brežice vabi na

jazz koncerta v Mestnem atriju Brežice

V petek, 27. junija, ob 20. uri: 

Norway.si
V soboto, 28. junija, ob 20. uri: 

Legopulver

BREŽICE - V Mestnem Atriju Brežice se bosta ta konec tedna zgodila dva koncerta. 
V obeh primerih gre za sodobni jazz, prvi večer s klavirskim duetom, naslednji ve-
čer pa s kitarskim triom.

27. junija bo nastopil slovensko-norveški 
tandem Norway.si, ki ga je občinstvo poslu-
šalo že lani avgusta, tik pred iztekom pole-
tja. Na polno zasedenem dvorišču Atrija je 
bilo očitno, da gre za zanimiv koncert. Jo 
Fougner Skaansar je kontrabasist, zaradi ka-
terega se bo ta koncert odvil. Sam pravi, da 
gre za krasen ambient, toplo občinstvo in ti-
sto tiho glasbo, ki jo le redko lahko izvaja. 
Prvi večer bo z njim nastopil pianist Peter 
Urek. 

V soboto, 28. junija pa bosta poleg basis-
ta Jo Skaansarja nastopila še Martin Far-
stad Borg – kitara in Andreas Evjen Hĺke-
stad – bobni. Skupino druži ime Legopulver. 
Predstavili bodo istoimenski album, ki ga 
jazz občinstvo primerja celo z melodiko Ke-
ith Jarretta in inventivnostjo Milesa Davisa. 
Kljub takšni primerjavi pa je zvok precej so-
doben, ne oklepa se okvirov jazz standardov, 
raziskuje etno ritme in harmonijo komple-
ksnih resnih kompozicij.

Marinč se v Zagrebu tokrat 
predstavlja z izborom slik ve-
likega formata, ki so nasta-
le v zadnjih desetih letih. 
Kot je razstavi na pot zapisa-
la Anita Zlomislić, Marinčeva 
umetnost kipi od življenjske-
ga in ustvarjalnega vitaliz-
ma, ob tem pa odpira pogled 
tako materialnim kot duhov-
nim pejsažom in enakovredno 
vzpostavlja radost življenja in 
samospoznanje, prepuščajoč 
se užitkom ustvarjalnega na-
gona in odkrivanjem meja ter 
zmožnosti slikarskega medija. 
O ustvarjalnem opusu Jožeta 
Marinča je govoril kustos Na-
rodne galerije v Ljubljani dr. 
Andrej Smrekar, medtem ko 
je avtor izrazil zadovoljstvo, 
da se po 12 letih ponovno 
predstavlja v hrvaškem glav-
nem mestu. Razstava je na-
mreč tudi rezultat dobrega 
sodelovanja med Galerijo Vla-
dimirja Bužančiča in Galerijo 
Božidarja Jakca iz Kostanje-
vice na Krki, saj se je v tem 
galerijskem prostoru s svoji-
mi deli predstavilo že več slo-
venskih ustvarjalcev. Odprava 
šengenske evropske meje med 
državama bi po mnenju orga-
nizatorjev tega kulturnega do-
godka še olajšala in povečala 
možnosti za medkulturno so-
delovanje.  S.M.

Marinč	razstavlja	v	Zagrebu
ZAGREB – V zagrebški galeriji Vladimirja Bužančiča, ki deluje v okviru Centra 
za kulturo Novi Zagreb, je do konca meseca odprta razstava akademskega sli-
karja Jožeta Marinča z naslovom Plotovi.

Jože Marinč in dr. Andrej Smrekar

Svojega umetnika so prišli pozdravit tudi njegovi 
sokrajani iz Kostanjevice na Krki.

Posavski obzornik vsak drugi četrtek pri 
vas doma. Na spletu že v sredo!

www.posavje.infoNorway.si
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PREJELI SMO

Geslo križanke pošljite do četrtka 3.7.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Zavod Primat, CPB 17, 8250 BREŽICE

Nagrajenci 11/08 številke:
1. Dejan Vučajnk, Sela 102, 8257 Dobova 
2. Zora Pevec, Valvasorjevo nabrežje 5, 8270 Krško
3. Jožica Brilej, Pod knapovko 13, 1433 Radeče

Geslo 11/2008 številke: VSE POTI VODIJO V APOLON
Nagrade:
1. nagrada: polet z letalom EUROSTAR EV-97
2. nagrada: 2 vstopnici za II. mednarodni letalski miting Brežice
3. nagrada: 1 vstopnica za II. mednarodni letalski miting Brežice

Tretja	razvojna	os
Na sevniškem gradu so 28. maja predstavili predlog najustre-
znejše različice srednjega dela tretje razvojne osi, kar pome-
ni umestitev novih (avto)cest v območje zgornjega Posavja.

V društvu Zeleni krog Krško smo mnenja, da je treba takoj 
po dograditvi avtocestnega križa vse sile in finančna sredstva 
usmeriti v modernizacijo železniške infrastrukture, ki je bila 
desetletja v senci gradnje avtocest. To je nujna, trajnostna 
rešitev glavnih prometnih problemov. Železnica mora ponu-
jati možnosti za učinkovit, hiter in cenovno dostopen javni 
prevoz. 

Nasprotno pa lahko v informacijah iz sevniške predstavitve 
zasledimo, da nekateri razmišljajo o gradnji novih avtocest, 
po trasi mimo Laškega, Zidanega mosta, Radeč in Sevnice, vse 
do Rake. Drugi bi radi, v imenu razvoja, štiripasovnice pripe-
ljali v doslej zapostavljeno Mirensko dolino in na Kozjansko. 
Kako kratkovidno. Prednost in možnost za kakovosten razvoj 
omenjenih področij je prav neokrnjenost narave, kar pred-
stavlja dobre možnosti za visok bivanjski standard in razvoj 
turizma. Ali si tu res želimo tranzitni tovorni promet s to-
vornjaki, ki dolgoročno, zaradi cen goriv in onesnaženja ki ga 
povzroča, nima prihodnosti. »Kaj bo šele čez deset let?« se 
alarmantno sprašuje župan dolenjske občine, ko opisuje tre-
nutno stanje prevelikega prometa z motornimi vozili na cesti 
skozi Mirensko dolino. Rešitev problema vidi v izgradnji šti-
ripasovnice! 

Lepo prosim! V desetih letih moramo promet zmanjšati, gra-
dnja novih cest pa prispeva k povečanju prometa. Kot bi gasi-
li požar z bencinom. Če ne drugače, potem bodo gotovo cene 
nafte povzročile drastično upadanje prometa. Za koga torej 
planiramo tretjo os? Kdo si od gradnje lahko obeta koristi? 
Morda cestno gradbena podjetja, ki si bodo tako zagotovila 
nova naročila? Glavni vzrok teh cestno gradbenih tendenc je, 
po mojem mnenju predvsem v tem, da se uspešnost županov 
v naši državi prepogosto meri v količinah porabljenega beto-
na in asfalta.

Aleš Suša, Zeleni krog Krško, 
društvo za kakovost življenja in ekologijo

Poročilo	o	pestri	dejavnosti	
vseživljenjskega	učenja	v	letu	2008	na	
Ljudski	univerzi	Krško
V letu 2008 so bile realizirane naslednje raznolike dejavnosti, 
ki so se odvijale v študijskih krožkih, delavnicah in na preda-
vanjih na LU Krško. Študijski krožki so bili: "Vezemo in kvačka-
mo" in brezplačna delavnica kvačkanja in vezenja, izdelki iz gli-
ne "Z Vladko Štoviček do znanja", "Kreativno kuhanje". Univerza 
za tretje življenjsko obdobje je organizirala in odlično izvedla 
tečaje angleščine in nemščine ter slovenščine za tujce. Uspešno 
sta delovala tudi arheološko-zgodovinski krožek in računalniški 
krožek. Oba krožka sem tudi sama rada obiskovala.

V prostorih LU Krško so se vrstila tudi predavanja s pestro vse-
bino. Tako predavanje je bilo o Afriki, kontinentu polnem mi-
sterioznih energij in moči. Na koncu tega predavanja so slu-
šateljice izdelovale talismane iz gline v dobrodelne namene. 
Naslov te ustvarjalne delavnice je bil Darilo prijatelju. Na za-
ključni prireditvi, ki je bila v Dvorani v parku v Krškem, se 
je večina delavnic in študijskih krožkov predstavila s svoji-
mi dejavnostmi. Pridne roke tečajnic ročnodelske delavnice so 
se predstavile s svojimi umetniškimi izdelki. Tečajnice študij-
skega krožka za jezike za angleški in nemški jezik so prebra-
le krajše tekste v angleščini in v nemščini. Udeleženke tečaja 
slovenščina za tujce pa so ob primerni glasbeni spremljavi te-
koče in slovnično pravilno povedale krajše tekste v slovenščni. 
Nato pa so te iste udeleženke predstavile države, iz katerih 
prihajajo (Kosovo, Bosna, Srbija, Romunija, Belgija). Tečajni-
ce iz delavnice za "Kreativno kuhanje" pa so na ogled posta-
vile bogato kulinarično razstavo. Z vso raznoliko kulinariko so 
nas tudi pogostile. Da je prikaz, delavnic in študijskih krožkov 
v celoti odlično uspel, gre zasluga zlasti prizadevnim mentori-
cam in mentorjem ter seveda tudi marljivim tečajnicam in te-
čajnikom. Zato vse čestitke vsem!

Naj sklenem svoje misli. Vse dejavnosti, v raznolikih delav-
nicah in tudi študijskih krožkih so v celoti realizirane. Ena-
ko so bila tudi uresničena vsa programirana predavanja. Pa še 
to: pri vseh naštetih dejavnostih je bil poudarek na medkul-
turnem dialogu, kar ustreza sodobnim, evropskim smernicam. 
Povzetek: vsem raznolikim delavnicam na LU Krško je skupni 
imenovalec ta, da si vsi (tečajnice in tečajniki) prizadevajo 
negovati in ohranjati tradicijo ročnodelskih dejavnosti naših 
prednikov. Zato moramo vsi zaščititi to neprecenljivo ljudsko 
bogastvo. Še več - biti moramo ponosni na to pomembno kul-
turno dediščino, ki je bila nekoč razvita v Posavju. Menim, da 
je LU Krško tudi na tem področju odlično potrdila svoje domo-
ljubno in humano poslanstvo.

Za skrbno in strokovno vodenje kontinuiranega dela na LU Kr-
ško gre zasluga celotni strokovni ekipi in še zlasti požrtvoval-
ni direktorici Ljudske univerze Krško gospe Nataši Kršak, kot 
tudi enako zaslužni koordinatorki, moji stanovski kolegici, go-
spe Moniki Novšak. Zato ponovno - iskrene čestitke!

Zora Pevec, Krško

BREŽICE - V petek, 20. junija, je brežiški župan Ivan Mo-
lan v Viteški dvorani brežiškega gradu pripravil posebno 
slavnostno prireditev za 87 najboljših učencev in učenk 
osmih brežiških osnovnih šol in brežiške glasbene šole. 

Na prireditvi, ki so se je v velikem številu udeležili tudi star-
ši, je župan Ivan Molan učencem čestital za dosežke pri uč-
nem uspehu, izrazil zahvalo njihovim učiteljem, pa tudi 
staršem ter še dejal, „da je uspešnost kombinacija nadarje-
nosti, delavnosti in vztrajnosti, saj bosta tako občina Breži-

ce kot bodoča pokrajina potrebovali optimizem in mladostno 
energijo za nadaljnji razvoj“. Osnovnošolskim odličnjakom 
je ob tem zaželel, da bi zastavljeno pot nadaljevali in bili še 
naprej tako uspešni. Najboljši pa so prejeli tudi knjižna da-
rila. Prireditev so glasbeno popestrile članice ženske vokal-
ne skupine Delight, vodila pa jo je Janja Rostohar. 

M. Kalčič M. 

Kar	47	odličnjakov	in	40	
dobitnikov	najvišjih	priznanj	

Brežiški najboljši učenci z županom Ivanom Molanom

BREŽICE – Vrtec Mavrica Brežice je v brežiški Mestni hiši pripra-
vil otvoritev razstave z naslovom Brežice – tu smo doma. Raz-
stava je nastala v okviru državnega projekta Turistične zveze 
Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije, imenovanega Z igro do 

prvih turističnih korakov. Brežiški vrtec je v projektu sodelo-
val z oddelkoma Bonbončki in Žogice in strokovnimi delavkami, 
vzgojiteljicami Mileno Skočaj, Slavico Jurečič, Zvonko Hor-
žen in Marjanco Povh. 48 otrok si je z mentoricami izbralo na-
slov Brežice – tu smo doma zato, da bo blizu tudi otrokom, ki 
niso od tu, z razstavo pa so želeli pokazati značilnosti kraja – 
vodovodni stolp, gradove, druge mestne in okoliške značilnosti 
in stavbe, pa splave in drugo, saj je v Brežicah in njeni okolici 
veliko lepega. O vsem tem so se pogovarjali tudi s starši in sta-
rimi starši, ki so jim doma pri delu pomagali, z njimi in z vrt-
cem posamezne kraje tudi obiskali ter tako z različnimi izdelki 
sodelovali na razstavi, ki so jo Bonbončki in Žogice popestrili 
še s prisrčnim kulturnim programom.  N.J.S.

Brežice	–	tu	smo	doma

Ortoci Vrtca Mavrica z vzgojiteljicami (foto: Danica 
Rožman)

Aktualno v Posavju
INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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FS 50QT-3
1345 €
850 €

JYG 150 ST
1999 €
1599 €

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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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!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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VAŠ OGLAS!
Marketing

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

Prodam tri sobno stanovanje 
v izmeri 71m2, na Kregarjevi 
11 v Trnju v Brežicah. 
Tel.: 040 452 467

Prodam domačijo z gospodar-
skim poslopjem v skupni izme-
ri 20 arov, na naslovu Gaberje 
1 pri Dobovi. 
Tel.: 040 452 467

Prodam zamrzovalno skrinjo 
Gorenje 130 litrsko, malo ra-
bljeno, cena 100€ in domače 
rdeče vino cviček, cena 1€/ li-
ter. Tel.: 03 568 4380

Prodam telico pasme Red Hol-
stein (rdeče – belo), brejo 6 
mesecev. Tel.: 041 938 409

Prodam 1,5-sobno stanovanje 
v pritličju, na Gubčevi ulici v 
Krškem. Tel.: 031 405 399 (po 
20.uri)

Prodam kvačkane prte, prtičke, 
zavese, itd., ročno delo, vseh 
oblik in barv, primerno tudi za 
darila. Tel.: 041 422 504

Prodam bočno kosilnico za 
traktor TV 18-20 km – uporab-
no in plug za TV skoraj nov. 
Ugodno. Tel.: 07 818 4144

Prodam kovinsko cisterno za 
kurilno olje 2100 litrov. 
Tel.: 031 602 196

Prodam vinograd s 700 trta-
mi, manjšim vikendom s kle-
tjo, vodovodom in elektriko, 
cena je 21.000€. Sromlje – 
okolica. Tel.: 041 437 521 

Prodam, nujno zaradi selitve, 
opremo za 1 – sobno stanova-
nje, vključno s hladilnikom in 
pomivalnim koritom. Brežice. 
Tel.: 031 688 422

Prodam kosilnico Gorenje 
Muta, okrogli priklop z grebe-
nom 130 cm. 
Tel.: 040 540 385

Prodam Passat 1.9 TDI, ka-
ravan, model 05, avtomatska 
klima,gretje sedežev EST,ASR, 
električni paket, ALU, krom 
paket, nepoškodovan, servisi-
ran. Tel.: 040 231 289

Prodam vikend, starejši z vi-
nogradom – Brezovica pri Pla-
nini, lepa lokacija, voda ka-
pnica, asfaltni dostop, cena: 
21.000€. Tel.: 040 325 336

Prodam kotno računalniško 
mizico in zgornje police, bar-
va svetla bukev, cena: 50€. 
Tel.: 041 746 811

Prodam dvokrilne brane in ci-
sterno za olje 1500 l, novo. 
Tel.: 07 492 5248

Prodam kravo po izbiri, ko-
silnico BCS z obračalnikom in 
hrastove plohe debeline 5 cm. 
Tel.: 07 496 9140

Prodam Opel Vectra karavan, 
1.9 CDTI, 110 KW, letnik 2005, 
prevoženih 57.500 km, odlič-
no ohranjena. 
Tel.: 041 508 252

Prodam Golf II, letnik 1991, 
diesel, prevoženih 150.000 
km, registriran do 02/09, 
odlično ohranjen, cena po do-
govoru. Tel.: 031 597 822

Prodam motor znamke Tomos, 
letnik 1998, dobro ohranjen, 
cena 270€. Tel.: 040 464 927

Prodam Kymco S9, letnik 
2004, registriran do 12/08, 
prevoženih 3.300 km, prvi la-
stnik. Tel.: 031 253 187

Prodam koze z mladiči ali po-
samezno. Tel.: 040 540 385

Prodam 3 prašiče težke oko-
li 50 kg, cena po dogovoru. 
Stiskalnica za grozdje 300l na 
vreteno ali hidravliko. 
Tel.: 07 497 5214 

DRAGICA JAKŠE

V SPOMIN

10. junija je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila 
Dragica Jakše iz Krškega. Tvoja dobrota, ljubezen in 

neizmerno veselje do življenja nas bodo vedno spominjali 
nate. Zahvaljujemo se vsem, ki postojite pri njenem grobu, 

ji prinašate cvetje in prižigate sveče. 

Vsi njeni

Srce je omagalo, dih je zastal,
a spomin nate večno bo ostal

Prodam Renault 5 Campus, 
92 letnik, potreben popravila: 
karoserija, podvozje, zavorni 
sistem, motor v dobrem sta-
nju. Tel.: 040 464 927

Prodam Daewoo Nexia GL, le-
tnik 1995, prevoženih 131.000 
km, registriran do 22.10.2008. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 848 489

Prodam motokultivator Muta 
s koso greben, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 853 177

Prodam hišo v Brežicah, na-
selje Trnje, obnovljena leta 
2000, nedokončana, mirna lo-
kacija. Tel.: 041 903 858

Prodam nova izolirana kovin-
ska vrata s podbojem, dimen-
zije 232 x 216cm. 
Tel.: 07 818 0507

Prodam bukova drva, že pri-
pravljena za kurjavo, central-
no ali štedilnik (25 cm ali 33 
cm). Tel.: 041 734 859

Prodam ugodno 2 ovci in 
ovna, primerne za rejo, stare 
1 leto, ter nekaj zajcev. Tel.: 
07 818 4459

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 698 469

Prodam trisobno stanovanje 
v stanovanjski hiši, zasebni 
vhod, občina Brežice. 
Tel.: 030 911 534 

Prodam več PVC sodov 150-
200 litrskih in 1000 litrsko ci-
sterno. Tel.: 041 796 224

Prodam motor APN6S, malo 
vožen, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 492 0685

Prodam dvokrilna ograjna 
vrata, cca 4m široka. 
Tel.:051 616 139

Prodam kosilnico Buher SIP 
Šempeter, lepo ohranjena. 
Tel.: 07 818 8091

Prodam puhalnik s cevmi in 
motorjem, mlin za mletje 
moke, mlatilnico, vejek, bol-
niško posteljo z jogijem. 
Tel.: 041 521 375

Prodam krmo v kockah, rdeče 
vino in ječmen. 
Tel.: 031 397 434

Prodam jabolčno vino, nizko 
alkoholno. Tel.: 031 608 385

Prodam 200-litrsko škropil-
nico za na traktor, kot nova. 
Tel.: 041 542 258

Prodam kolo Pony za 30€ ali 
zamenjam za žganje, orehe. 
Tel.: 031 552 797

Prodam žagana suha bukova 
drva, belo in rdeče vino, ter 
jagenjčke. Tel.: 041 522 699

Prodam parcelo z nadome-
stno gradnjo v Stari vasi na 
Bizeljskem, voda in elektrika 
na parceli, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 397 504

Prodam vino frankinja, cena 
1€/ liter. Tel.: 040 275 581

Prodam črpalko Bosch za ka-
mion Man 26-403 in 26-463. 
Ugodno. Tel.: 041 756 078

Prodam šivalni stroj v omari-
ci Bagat Zadranka. Cena 100€. 
Tel.: 07 496 5336 (zvečer)

Prodam kombajn za koruzo. 
Tel.: 031 306 626

Prodamo v Radečah hišo z vr-
tom. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 915 573 

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

Trdinova 1, 8250 Brežice

Tel.: 07/499-22-33

OPTIKA KEBER
Damjan Keber s.p.

NOVA KOLEKCIJA
SON NIH OČALČ

po zelo ugodnih cenah
Vabljeni!

NAJAMEMO 
Skladiščni prostor v Krškem in okolici

Zahteve:
v izmeri do 1000 kvadratnih metrov
zaprt objekt zaščiten pred pticami in glodalci
s tlemi, primernimi za delo z viličarji
možen dostop z vlačilcem ali prikoličarjem
možen dostop med 6. in 18. uro
z regali ali vsaj možnostjo naknadne postavitve regalov
za nedoločen čas in ne manj, kot do konca leta 

Vaše pisne ponudbe pričakujemo na naslov:
Šumi bonboni d.o.o.
Cesta 4.julija 86, Krško

•
•
•
•
•
•
•

Posavska kronika

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Petek, 27. 6.
od 10.00 do 16.00 na avtobusni postaji pri Gimnaziji Breži-
ce in od 17.00 do 18.00 pri hotelu Toplice v Termah Čatež: 
ogled potujočih knjižnic (bibliobusov) v okviru strokovnega 
srečanja in festivala potujočih knjižnic v Knjižnici Brežice
popoldne v stari šoli v Krmelju: likovna kolonija Krmelj 
2008 (tudi v soboto, 28. 6., ob 9.00) 
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v Bivaku Senovo: kino Bivak – Nore na denar
ob 20.00 pri spomeniku v Rigoncah: spominska slovesnost 
in polaganje venca
ob 20.00 v MT Raka: večer karaok
ob 21.00 v klubu MC Brežice: Preživetje v naravi – predsta-
vitev izkušnje
ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma – Persepolis

Sobota, 28. 6.
od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, ustvarjal-
ne delavnice za najmlajše – twister
ob 10.00 v MT Raka: ustvarjalne delavnice – izdelovanje na-
kita
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Špeline ustvarjalnice – poletni 
nakit, ob 12.00: kino Bivak – Ledena doba 2
ob 10.15 v Brežicah: vožnja potujočih knjižnic (bibliobu-
sov) skozi mesto 
ob 17.00 v gostilni Janc na Studencu: izbirno tekmovanje za 
zlato harmoniko Ljubečne, sledi veselica z ansamblom Fraj-
kinclarji
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 pod šotorom v Kapelah: 6. maraton pihalnih orke-
strov, nastopajo godbe iz Sežane, Metlike, Dobrepolja, Moravč 
in Kapel, harmonikarji Tonija Sotoška in ansambel Zdravica 
ob 20.00 pred gasilskim domom v Zabukovju: gasilska vese-
lica z ansamblom Orion
zvečer na hipodromu Brege: 2. srečanje motoristov v orga-
nizaciji MK Peklene ose, nastopajo Črna gradnja, Snowblind 
in Lady's first

Nedelja, 29. 6.
ob 17.00 v Prušnji vasi: otvoritev igrišča in prijateljska no-
gometna tekma

Ponedeljek, 30. 6.
od 9.00 do 11.00 na kmetiji Vodopivec na Dobah: mini šola 
jahanja (tudi 1. 7.)
od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: računalniške delavni-
ce (vsak dan do 4. 7.)
ob 17.00 v MC Krško: izobraževalna in ustvarjalna delavni-
ca „Otrok otroku nasmeh“
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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

ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
po 18.00 na igriščih TK Krško: tečaj tenisa za osnovnošol-
ce, srednješolce in študente (vsak dan do 11. 7.)

Torek, 1. 7.
ob 10.00 na igrišču OŠ Leskovec: tečaj rolanja (vsak dan 
do 4. 7.)
od 10.00 do 12.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: likovna de-
lavnica (tudi 2. 7.)
ob 12.30 v MC Krško: računalniške delavnice (vsak dan 
do 4. 7.)

Sreda, 2. 7.
od 9.00 do 12.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: kiparska delavnica (vsak dan do 6. 7.)
od 10.00 do 12.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: kuharska 
delavnica

Četrtek, 3. 7.
od 15.00 do 20.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: grafična delavnica (tudi 10., 17. in 24. 7.)

Petek, 4. 7.
od 16.00 dalje na vzletišču Mihalovec pri Dobovi: medna-
rodni letalski miting 
ob 18.00 v kulturnem domu na Blanci: svečana seja in kul-
turni program ob 80-letnici delovanja PGD Blanca in pra-
zniku KS Blanca
ob 20.30 v viteški dvorani gradu Brežice: otvoritveni kon-
cert Festivala Brežice – Le Concert de L'Hostel dieu (FR)

Sobota, 5. 7.
od 11.00 do 19.00 na vzletišču Mihalovec pri Dobovi: 
mednarodni letalski miting
od 15.00 dalje na Blanci: prireditve v počastitev 80-letni-
ce PGD Blanca – pokalno tekmovanje gasilskih enot, na-
stop mažoretk in godbe Blanški vinogradniki, blagoslov in 
prevzem gasilskega vozila in motorne črpalke, veselica z 
ansamblom Jerneja Kolarja

Nedelja, 6. 7.
v Hramu Vrbovega Loga na Brezovski Gori: Lovci na sonce – 
poletni tabor obnovljivih virov energije (do 12. 7.)

Sreda, 9. 7.
od 10.00 do 12.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: ustvarjalnice ob Forma vivi 2008 (tudi 16. in 
23. 7.)
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- bogat darilni in poročni program,
- rezano cvetje in lončnice

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Zaposlimo sodelavko/ca za nadomeščanje 
porodniškega dopusta. 

Prijave pošljite do 15. 7. 2008 na zgornji naslov.

VEČ INFORMACIJ NA NAŠI SPLETNI STRANI 
www.videm-si.com

ali telefon : 041 665 080, 051 337 263

Na voljo so enosobna, dvosobna in trisobna stanovanja velikosti 
od 40,80 m2 do 106,95 m2. Cene se gibljejo od 63.700 EUR do 
137.000 EUR v vključenim 8,5 % DDV-jem. Za parkiranje 
stanovalcev je poskrbljeno z lastniškimi parkirnimi prostori, ki 
bodo omejeni z zapornico. Cena parkirnega mesta je 4.282,00 
EUR. Stanovanja bodo vseljiva konec decembra 2008.

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT
»STARA VAS«

Prodam polovico prašiča, oko-
li 40 kg, cena 2.5€/ kg in stroj 
za brušenje žag, švedske izde-
lave. Tel.: 07 496 7169

Prodam obračalnik za seno ali 
menjam, ter špirovce. 
Tel.: 07 818 4403

Prodam večjo količino ječme-
na, lahko tudi takoj ob žetvi z 
njive. Tel.: 07 492 0508

Prodam R Clio 1.4 RT, letnik 
1998, prevoženih 117.000 km, 
lepo ohranjen, registriran do 
22.7.2008,sive barve, nekaj 
dodatne opreme, cena po do-
govoru. Tel.: 041 852 894

Prodam pnevmatike za avto, 
malo rabljene M+S 175/70R 
13, ugodno. Tel.: 031 526 835

Prodam kosilnico BCS 127 
ACME motor. 
Tel.: 051 655 514

Prodam kosilnico BCS – 127 z 
ACME motorjem in vozičkom, 
ter trifazni kovinski cirkular 
na kolesih. Tel.: 041 552 915

Prodam mešana metrska 
drva, cca 20m, cena 38€/ me-
ter. Tel.: 041 231 401

Prodam večjo količino cvička 
ali menjam za drva. 
Tel.: 040 612 057

Prodam koruzo, naravno suše-
no, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 8661

Prodam puhalnik z motorjem 
in nakladalko SIP 19. 
Tel.: 041 835 932

Prodam mladiče pasme škot-
ski ovčar, 2 samički in 1 sam-
ček, čistokrvni. 
Tel.: 040 982 599

Prodam Megane 1.6, star 10 
let, servisiran, tehnični ve-
lja 1 leto, z zimskimi pnev-
matikami, prvi lastnik. Cena 
2.300€. Tel.: 07 495 7217

Prodam vino, belo in rdeče, 
rdeče mešano z modro franki-
njo, cena 1€ za liter. Večje ko-
ličine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam hidravlično stiskal-
nico 350 litrsko, staro 6 let, 
malo rabljeno. Cena 1.050€. 
Tel: 041 720 308

Prodam VW Transporter For-
gon 2.4D, letnik 1993, zelo 
dobro ohranjen, cena 2.700€. 
Tel.: 031 510 872

Prodam vino cviček ali me-
njam za drva in nakladalko 
Mengele, 19m2, okolica Šen-
tjerneja. Tel.: 041 254 509

Prodam malo rabljeno in 
odlično ohranjeno spalnico. 
Tel.: 031 603 972

Prodam nove letne gume za 
avto, 185 x 60 x 14, ugodno in 
cestno športno kolo specialka. 
Tel.: 051 426 560

Prodam belo vino iz bizeljsko 
– sremiškega okoliša, rizling, 
rumeni plavec in kraljevina. 
Tel.: 031 466 504

Prodam zajčje meso, doma-
če reje z možnostjo dostave v 
okolici Sevnice. 
Tel.: 031 827 482

Prodam tri ovce, enega ovna, 
dva jagenjčka, ter dve kozi in 
burskega kozla. 
Tel.: 07 814 0830 

Prodam Kia Pride Wagon, 5 
vrat, modra, centralno za-
klepanje, prevoženih 120.000 
km, + 4 platišča in nove zim-
ske gume. Tel.: 07 496 1211 
(po 18.00 uri)

Prodam ječmen, pšenico in 
slamo. Tel.: 03 568 4406

Prodam R 19, 1.4 RT, letnik 
1993 limuzina, metalik siv, do-
bro ohranjen, servisiran, regi-
stracija do avgusta 2008, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 800 123

Prodam odojke in jagenjčke. 
Možnost zakola – meso v polo-
vicah ali v celoti. 
Tel.: 041 726 086

Prodam 6 čebeljih družin LR 
sistem, točilo in nekaj inven-
tarja. Tel.: 07 814 1855

Prodamo prašiče od 25 kg na-
prej za zakol ali nadaljnjo 
rejo, cena po ogledu in dogo-
voru. Tel.: 041 842 384

Prodam oljni gorilnik za ku-
rilno olje, znamka Hansa, ra-
bljen dve sezoni. 
Tel.: 031 794 497

Prodam nova garažna alumi-
nijasta bela vrata na daljin-
sko upravljanje, veličina 250 x 
215, spalnico staro 3 leta, bar-
va bukve. Tel.: 041 606 727

Oddam poslovni prostor na 
Vidmu, 185m2, za gostinsko ali 
kakšno drugo dejavnost. Tel.: 
040 860 298

Kupim motorno kolo Tomos. 
Tel.: 051 818 219

Kupim kosilnico BCS malo ra-
bljeno z majhnimi kolesi, die-
sel ali bencin. 
Tel.: 07 497 7095

Kupim mešalec za gnojnico. 
Tel.: 07 818 4403

Kupim ali vzamem v najem 
parcelo (nezazidljivo), relaci-
ja Čatež – Brežice, pogoj – ra-
ven teren. 
Tel.: 041 734 859

Iščem najemniško stanovanje 
v Krškem, 1–1,5 sobno, balkon 
obvezen. 
Tel.: 040 232 407

Prosim, če mi kdo podari 2 ali 
3 delno omaro za oblačila in 2 
beli kuhinjski omarici, dolžine 
1m, višine 53 in širine 35, pri-
dem iskat. Tel.: 051 392 446

Najamemo 3-sobno stanova-
nje, če je možno opremljeno, 
v Krškem ali na Senovem. 
Tel.: 031 325 455

Menjamo vino rdeče ali belo 
za žito, koruzo, ječmen in 
pšenico. Tel.: 041 697 775

Iščem varuško za občasno var-
stvo 3-mesečnega sinka iz ob-
močja Krškega. 
Tel.: 040 720 965

Oddam opremljeno 3-sobno 
stanovanje na mirni lokaciji 
v Krškem. Za daljše obdobje. 
Tel.: 041 281 536

Podarim volnene prejice raz-
ličnih barv, s pletilkami – lju-
biteljici pletenja. Ponje pridi-
te v okolico Dobove. 
Tel.: 031 794 349

Stiki: 41 letni ljubitelj vsega 
lepega, z resnimi nameni, bi 
rad spoznal žensko do 40 let, 
da si morda skupaj polepšava 
življenje. Tel.: 031 791 937
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www.miting-brezice.si

BODI TAM™

Nepozabne letalske užitke vam prinašataNepozabne letalske užitke vam prinašataNepozabne letalske užitke vam prinašata

Petek, 4. julij 2008
16:00-22:00 trening nastopajocih skupin, otvoritev šankov
21:00-03:00 zabava v spremstvu DJ Shark-a in DJ Spinne-a
  v petek vstopnine ni!

Sobota, 5. julij 2008
08:00-11:00 prihod letal
11:00-19:00 uradni del letalskega mitinga

vecerna zabava s skupino Kingston

Vstopnice
na voljo na prodajnih mestih Eventim

II. MEDNARODNI

Predstavitev vec kot 40 letal in helikopterjev
40 letal in helikopterjev

Vecerna zabava s popularno slovensko skupino
Skupina Kingston

www.

Cetin Jože s.p.
Delta Team Krško d
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VZLETIŠCE MIHALOVEC PRI DOBOVI

4. in 5. 7. 2008
VZLETIŠCE MIHALOVEC PRI DOBOVI

BREŽIŠKA INFO TOČKA

Akrobatska skupina

The Flying Bulls (CZE)
Nastop svetovnih prvakov v skupinskem akrobatskem letenju

4 letala (Zlin–50)

Pilatus PC-9, ZLIN 142, Pilatus PC-6, helikopter Bell 206, helikopter Cougar
Nastop letal in helikopterjev slovenskega vojnega letalstva

Flota Slovenske vojske
Akrobatsko letalo Extra 300, akrobatsko letalo Skybolt, Dornier-27, Cirus SR-22
Nastop letal letalskega centra
Letalski center Cerklje ob Krki

bogat spremljevalni program
Predstavitev letal podjetja Airnet

Nastop Polikarpova PO-2
Spektakularen ognjemet

Nastop replike Rusjanovega letala EDA V
Nastopi zmajarjev, padalcev, modelarjev
Nagradni polet s skupino Stars

Nastop akrobatske skupine reaktivcev
5 letal (Galeb – G-2)

Akrobatska skupina

Stars (SER)

citaebrezice.com


