
čolne in izplovejo ponovno v 
vodo nizvodno od elektrarne, 
ko se savski tok ponovno neko-
liko umiri. A sevniški ekipi se 
zadnji hip odločita drugače in 
zapeljeta skozi prelivna polja 
elektrarne...

Ob 17.32 je bil Operativno ko-
munikacijski center Policijske 
uprave Krško s strani občanov 
obveščen, da je pri hidroelek-
trarni Blanca na reki Savi pri-
šlo do nesreče. Po do tedaj 
zbranih podatkih je več oseb 
na dveh čolnih prečkalo pre-
liv jezovne zgradbe, pri če-
mer sta se čolna z osebami 
prevrnila in potopila. Na kraju 
je takoj stekla reševalna ak-
cija in nudenje prve pomoči. 

Uro kasneje so na Policijski 
upravi v Krškem medijem že 
potrdili, da se je na reki Savi 
pri ogledu HE Blanca zgodila 
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Sevnica je že teden dni odeta v žalost. Vzrok zanjo je znan nemara slehernemu prebivalcu Slovenije in mnogim po svetu, saj so iz Po-
savja glas o grozoviti tragediji na reki Savi, v kateri je hkrati izgubilo življenje 13 ljudi, na naslovnih straneh prenesli številni domači in 
tuji mediji. V uredništvu Posavskega obzornika pa smo se odločili, da poleg povzetka dogajanja, s katerim bomo trajno ohranili spomin 
na ta dogodek brez primere, na naslednjih straneh zapišemo tudi nekaj podrobnosti, saj smo bili priča začetku tega usodnega izleta.

Sava	jih	je	zvabila	v	smrt

Prvi	dan,	četrtek,	
3.7.2008
Četrtek, 3. julija, okoli četr-
te ure popoldan, je bil s son-
cem obsijan. Na obrežju Save 
v Sevnici so se začeli zbirati 
udeleženci Zadnjega spusta, 
kakor ga je poimenoval orga-
nizator in gostitelj sevniški žu-
pan Kristijan Janc in kar je do-
bro uro in pol kasneje dobilo 
zlovešč prizvok. A takrat ni nič 
kazalo na to, prav nasprotno, 
na mestu izplavljanja čolnov 
je bila zbrana družba še do-
bro razpoložena, raztovarjali 
in pripravljali so čolne, se po-
menkovali in prešerno smeja-
li. 

Na spust po reki se udeležen-
ci odpravijo v štirih čolnih, v 
katerih je na začetku sedelo 
štirikrat po sedem veslačev. V 
prvih dveh so poleg sevniške-
ga župana Janca in podžupana 
Rudija Dobnika tudi vsi drugi 
predstavniki sevniške občin-
ske uprave, občinskega sveta, 
krajevnih skupnosti in javne-
ga podjetja Infra. Ko posadki 
sevniških čolnov že zaveslata 
po reki, izplujeta v dveh čol-
nih še krški posadki, ki jima je 
delal družbo kot edini iz Sev-
nice podžupan Srečko Ocvirk. 
V prvem na čelu sedi krški žu-
pan Franc Bogovič, v drugem 
pa direktor Kostaka Božo Re-
snik, štirim čolnom sledi še 
gasilski čoln, v katerem sedi-
jo novinar Goran Rovan, nje-
gov nečak Tomi Naglič in dva 
prostovoljna gasilca.
Ko se sevniški župan obrne in 
še zadnjič pomaha iz svoje-

ga čolna opazovalcem na oba-
li, kazalci na uri kažejo 16. in 
20 minut. 

Drugi krški čoln kmalu po iz-
plutju močan savski tok zane-
se bočno v most na Radni, za-
radi česar se čoln zlomi. Prva 
krška ekipa takoj priskoči na 
pomoč drugi, katere člani iz-
plavajo na obalo, čolnarjenje 
na Savi pa zaradi tega nada-
ljujejo v spremenjeni sesta-
vi in samo še v enem čolnu z 
županom Francijem Bogovi-
čem na čelu. Od skupno 28 jih 
nadaljuje pot samo 21 ter šti-
ričlanska ekipa v spremljajo-
čem gasilskem čolnu.

Pri Blanci se edini krški čoln 
usmeri na kopno v skladu s 
predhodnim dogovorom, da 
se preko gradbišča hidroelek-
trarne ne peljejo, temveč po-
sadke po kopnem prenesejo 

nesreča. Prevrnila sta se dva 
čolna, na katerih je bilo več 
ljudi. V enem od čolnov naj bi 
bil tudi župan občine Sevnica 
Kristijan Janc. Pogrešali naj bi 
najmanj šest ljudi. 

Dobre štiri ure kasneje je Ge-
neralna policijska uprava iz 
Ljubljane poročala, da poteka 
na območju Posavja intenziv-
na iskalna akcija za ponesre-
čenimi. Po podatkih policije je 
pogrešanih 11 oseb (od teh so 
bile tri najdene mrtve, za ka-
tere trenutno poteka identi-
fikacija), tri osebe pa so bile 
odpeljane v bolnišnico. Iskal-
no akcijo koordinira operativ-

ni štab na Policijski upravi Kr-
ško. V iskanje je vključenih 35 
policistov iz PU Krško in iz so-
sednjih PU, pripadniki poseb-
ne policijske enote, specialne 
policijske enote, vodniki služ-
benih psov ter policijski heli-
kopter. Iskanje bo z enako in-
tenziteto potekalo vso noč. 
V iskalno akcijo so vključene 
tudi sile za zaščito in reševa-
nje. Na kraju sta tudi dežurni 
preiskovalni sodnik in dežurni 
okrožni državni tožilec ter kri-
minalisti in kriminalistični teh-
niki, ki opravljajo ogled kraja 
nesreče.

Že v poznih nočnih urah so na 
prizorišče nesreče prihiteli tudi 
najvišji predstavniki države in 
nekaterih političnih strank, 
prvi med njimi predsednik Slo-
venije Danilo Türk, nato pred-
sednik Vlade Janez Janša z 
ministri Dragutinom Matejem 
in Andrejem Vizjakom, pa 
predsednica LDS Katarina Kre-
sal ter nekateri drugi.

Drugi	dan,	petek,	
4.7.2008
Kot so povedali na prvi redni 
jutranji novinarski konferen-
ci, so reševalci v noči s četrtka 
na petek našli tri trupla pone-
srečenih udeležencev spusta, 
med njjimi tudi pokojnega žu-

Kratka	kronika	tragedije	na	Savi

Črni	teden	v	Sevnici
Tragedija na Savi je z vsa-
ko novo vestjo vedno zno-
va pretresla tudi ekipo 
naše medijske hiše.
V usodnih čolnih so vesla-
li ljudje, ki so bili tudi naši 
sodelavci. Če je za nacio-
nalne medije v tej trage-
diji razumljivo v ospred-
ju predvsem informativna 
vloga, smo v uredništvu do
mačega časopisa želeli, da 
z osebnejšo noto osvetli-
mo dogodke, ki so iz naših 
poti kruto iztrgali trinajst 
izjemno aktivnih in srčnih 
ljudi, katerih delo je utr-
lo nove poti za mnoge ge-
neracije. Naj bodo strani, 
posvečene nesreči ob HE 
Blanca, dokument časa.

Iskreno sožalje vsem,
Uredništvo

Novinarska konferenca ob nesreči na Savi v petek, 4. julija 2008

Čoln s Kristijanom Jancem vesla proti HE Blanca...

Speedway ostaja 
promocija 
in spektakel
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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
Epošta: 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
Epošta: 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
Epošta: marketing@posavje.info

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
Epošta: 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, epošti 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 (15/2008) bo izšla v 
četrtek, 24. julija 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
16. julij.

SOŽALJA IN IZJAVE OB NESREČI
PUM-POSAVSKA UNIJA MLADIH izraža iskena sožalja vsem svoj-
cem in prijateljem preminulih v največji vodni nesreči v Slove-
niji, ki je pretresla Slovenijo in svet. Gospoda Kristijana Janca 
bomo ohranjali v lepem spominu, kot človeka, ki je živel za Sev-
nico in Posavje ter je spodbujal gospodarski in ekonomski razvoj 
Posavja. Vsi preminuli so bili pomembni posamezniki, ki so s svo-
jim delom gradili prihodnost Posavja. Ohranili jih bomo v traj-
nem spominu.

PUM- Posavska unija mladih

•
Spoštovani,
pri Socialnih demokratih Krško smo močno pretreseni ob tragični 
nesreči, ki je iz naše srede iztrgala g. Kristijana Janca ter ostale 
vidne predstavnike javnega in gospodarskega življenja ne le Sev-
nice ampak celotne Slovenije. Žalostno je, da je bil usoden pro-
jekt, za katerega so preminuli tako ali drugače živeli zadnjih de-
set let. Nesreča je globoko pretresla celotno Posavje ter pustila 
veliko praznino. Ob tej priložnosti izražamo iskrena sožalja svoj-
cem in ostalim prizadetim v tej tragediji. Ohranili jih bomo v le-
pem spominu.

Predsednik OO SD Krško, Bojan Lavrenčič

•
Spoštovani, v imenu Območne organizacije Socialnih demokra-
tov izrekam iskreno sožalje za izgubljenimi prijatelji. Upam, da 
ga ne boste obravnavali kot priložnost za politično promocijo, 
temveč kot iskreno slovo in spomin na tragično preminule so-
krajane.

Željko Nikezić, predsednik OO SD Brežice

•
Ob tragični nesreči poslanskega kolega in župana g. Kristijana 
Janca, podžupana g. Rudija Dobnika, občinskih svetnikov, pred-
sednikov krajevnih skupnosti, zaposlenih v podjetju INFRA in 
drugih ponesrečencev, vsem svojcem, prijateljem in znancem iz-
rekam iskreno sožalje.

Poslanec DZ-RS Bojan Rugelj

•
Iskrene sožalje vsem svojcem, prijateljem in znancem ponesre-
čenih v tragični nesreči na gradbišču HE Blanca.

Občinski svetniki SDS in OOSDS Sevnica

nadaljevanje s 1. strani

pana Kristijana Janca, nada-
ljujejo pa z iskanjem petih po-
grešanih. V Državnem zboru 
RS so odpovedali vse aktivno-
sti, v preddverju velike dvora-
ne v parlamentu pa so odprli 
tudi žalno knjigo. Zaradi ža-
lovanja so odpovedane  prire-
ditve v Sevnici, zaprti so tudi 
kulturna dvorana, kino, bazen, 
športni dom, športna dvorana 
in mladinski center. Odpove-
dane so prireditve v občini Kr-
ško in praznovanje občinske-
ga praznika v Škocjanu.  Na 
novinarski konferenci ob 13. 
uri lahko le ponovijo, da je 
osem oseb v včerajšnji nesre-
či umrlo, pet jih še vedno po-
grešajo, ni pa poročil o no-
vih najdbah ponesrečencev. 
Ob 15. uri se v sejni sobi občine 
Sevnica začne novinarska kon-
ferenca, na kateri podžupanja 
Breda Drenek Sotošek, ude-
leženec spusta podžupan Sreč-
ko Ocvirk in direktor občinske 
uprave Zvone Košmerl izreče-
jo sožalje svojcem ponesreče-
nih in podajo prve informaci-
je o delovanju občine v novih 
razmerah ter pripravah proto-
kolarnih aktivnosti za dostojno 
slovo od preminulih.  

Tretji	dan,	sobota,	
5.7.2008
V sejni sobi Občine Sevnica je 
od 8. ure zjutraj odprta žalna 
knjiga ob tragični nesreči žu-
pana Kristijana Janca in dru-
gih udeležencev spusta po reki 
Savi.Vse večje število reševal-
cev preiskuje Savo in njene 
bregove, vendar za zdaj brez 
uspeha. Ker želijo ponovno 
pregledati bazen pod gradbi-
ščem HE Blanca začnejo z ne-
katerimi  gradbenih deli spre-
minjati tok reke Save. Zaradi 
možnosti, da je trupla odpla-
vilo na hrvaško stran, povelj-
stvo Civilne zaščite RS prosi 
za pomoč Hrvaško. Prvi rezul-
tat iskanja se pokaže nekaj po 
20. uri zvečer, ko pri HE Blan-
ca najdejo prvega od še petih 
pogrešancev.

Četrti	dan,	
nedelja,	6.7.2008
Reševalci nadaljujejo z iska-
njem pogrešanih in zjutraj 
najdejo tri pogrešane osebe, 
od katerih dva v bližini elek-
trarne, tretjega pa s pomo-
čjo policijskega helikopterja 
in rafterjev v rečni strugi blizu 

Kristijan Janc   
1960 - 2008

Kristijan Janc se je rodil na Studencu, 8. julija 1960, 
kot najstarejši v številčni družini na domačiji, ki je bila 
hkrati kmetija in gostilna. Po osnovni šoli je obisko-
val strojno tehnično šolo v Krškem in nato Fakulteto za 
šport v Ljubljani, kjer je leta 1984 tudi diplomiral. Naj-
prej je služboval kot vodja kopališča v Sevnici. Od leta 
1990 do leta 2002 je bil direktor Gostinskega podjetja 
Sevnica. Predanost vsakemu ter delo in občutek za so-
ljudi sta pripomogla, da je bil leta 1998 prvič izvoljen za 
župana občine Sevnica in nato prepričljivo še dvakrat. 
Leta 2004 je bil na listi Slovenske ljudske stranke z naj-
višjim doseženim rezultatom med vsemi kandidati Slo-
venske ljudske stranke izvoljen za poslanca Državnega 
zbora Republike Slovenije. Kot župan in kot poslanec je 
prepričljivo, dosledno in uspešno zastopal interese Sev-
nice in celotnega Posavja s prizadevanjem za decentra-
lizacijo in skladnejši regionalni razvoj pa je deloval tudi 
v interesih drugih delov Slovenije. V parlamentu je bil 
član dveh komisij in treh odborov, deloval je tudi v pe-
tih skupinah prijateljstva z različnimi državami. 

Kristijan je bil tudi veteran vojne za Slovenijo. O tem 
priča tudi spominska tabla na njihovi domačiji, saj je 
bila tam v času osamosvojitvene vojne postojanka v ka-
teri so hranili orožje. Tudi to kaže na zaupanje, komu 
lahko verjameš v najtežjih trenutkih
Podedoval je zidanico in jo opremil po svojem okusu. 
Kot je sam večkrat dejal, je zidanica kotiček, kjer je 
rad preživel čas pred sprejemanjem zahtevnih odloči-
tev, v tem prostoru pa je imel tudi pogovore s kole-
gi, prijatelji in drugimi, ki so se iskali odgovore na po-
membna vprašanja. 

Vedno je iskreno priznal, da knjigo premalokrat vzame v 
roke, kar je v prvi vrsti posledica pomanjkanja prostega 
časa. Ves prosti čas, ki ga je imel je namenjal aktivne-
mu preživljanju časa z družino. Radi so kolesarili, plava-
li, smučali in hodili v hribe. Velika Kristijanova ljubezen 
je bilo tudi igranje tenisa. Nikoli si ni znal predstavlja-
ti, kako bi izpadlo v praksi, če bi imel mesec dni dopu-
sta. Prepričan je namreč bil, da ne bi zdržal, saj je bil 
preveč zaposlen z delom in izzivi, ki si jih je zastavil za 
prihodnost. Bil je navdušen oboževalec evropskih mest – 
še posebej Londona, ki ga je želel obiskati skupaj z dru-
žino v času letošnjega poletnega dopusta. 

Ljubezen do svojih najbližjih je izkazoval na poseben 
in ljubeč način, kar mu je vlivalo dodatno energijo za 
opravljanje službenih obveznosti. Tako je Kristijan ve-
ljal za zelo skrbnega očeta Gregorja in Davida ljubeče-
ga moža žene Ane in dragega sina mame Danice ter po-
kojnega  očeta, po katerem je tudi sam nosil ime (tudi 
oče je bil Kristjan namreč)

Zavzeto je deloval pri pripravi in izvedbi številnih ra-
zvojnih projektov Sevnice in Posavja, zagotovo pa ima 
med vsemi posebno mesto projekt izgradnje verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi. Bil je vnet zagovornik in 
eden glavnih nosilcev tega projekta, za katerega se je 
zavedal, da ni le velik slovenski energetski projekt, am-
pak tudi vsestranska razvojna priložnost za Posavje. Ob 
podpori takratnega kabineta podpredsednika vlade Mar-
jana Podobnika je skupaj z županskim kolegom iz Krške-
ga Francijem Bogovičem in še nekaterimi odločilno pri-
pomogel, da se projekt izvaja kot slovensko energetsko 
– razvojni projekt. Za dosego tega je bilo potrebno ve-
liko vztrajnosti in energije, saj je obstajala nevarnost, 
da bi prišlo do izvedbe, ki bi bila v nasprotju s posavski-
mi in slovenskimi interesi. Zato je bil Kristijan še toli-
ko bolj vesel uspešnega napredovanja pri gradnji verige 
hidroelektrarn. Enega od mejnikov te gradnje je želel 
obeležiti tudi s spustom po reki, ki se je končal s trage-
dijo, ki je v črno zavila 13 družin, Sevnico, Posavje in 
vso Slovenijo. 

Kristijan je imel veliko število prijateljev, tako iz vrst 
politike, gospodarstva, športa in povsem preprostih lju-
di. Veljal je za zvestega prijatelja, venomer pripravlje-
nega prisluhniti in pomagati ljudem.

Tu  se konča življenjepis človeka, ki je s svojo osebno-
stjo, delom in zagnanostjo globoko in neizbrisno zazna-
moval občino Sevnica in celotno Posavje. Kristijan Janc 
je odšel na višku svoje ustvarjalnosti. Svojim nasledni-
kom je pustil visoke standarde prizadevanja za dobro-
bit svoje občine, občanov in širše skupnosti. Pokazal je 
pot, ki je lahko vzor.

(Vir: Občina Krško)

Eno izmed prelivnih polj na HE Blanca v času gradnje. 
Večji posnetek prikazuje polje v smeri proti toku reke, 
izrez pa v smeri toka Save. Puščici označujeta smer 
plovbe kanujev. Foto: arhiv PO

Brestanice. Po teh najdbah je 
reševalcem ostane še iskanje 
zadnjega ponesrečenca oziro-
ma trinajste žrtve tragedije 
na reki Savi.

Peti	dan,	
ponedeljek,	
7.7.2008

Ves 33 kilometrov dolg odsek 
Save od HE Blance do meje s 
Hrvaško še enkrat pregledu-
jejo s policijskim helikopter-
jem, vse do jedrske elektrar-
ne reko opazujejo raftarji in 
kajakaši. Iz Hrvaške pride ob-
vestilo, da je njihova Policija 
prejšnji večer v Savi med Za-
prešičem in Samoborjem na-
šla moško truplo. Ni znano, ali 
gre za zadnjega pogrešanega, 
njegovo identiteto bodo naj-
kasneje v 48 urah potrdili ali 
ovrgli z DNK analizo. Glede na 
kraj in čas najdbe ter neka-
tere lastnosti trupla, kot sta 
višina, teža in stanje, je po 
oceni poveljnika intervencije 
in vodje potapljačev Antona 
Travnerja velika verjetnost, 
da gre za truplo pogrešane-
ga, a dokler identiteta trupla 
ni znana, na slovenski strani 
nadaljujejo z iskanjem vsi ra-
zen potapljačev, ki so do ta-
krat preiskali že 90 odstokov 
vodne površine pod jezom.
V kulturni dvorani Gasilskega 
doma v Sevnici se ob 18. uri 
začne žalna seja za umrlimi, 
katere so se poleg svojcev po-
kojnih ter članov sevniškega 
Občinskega sveta udeležili še 
premier Janez Janša, predse-
dnik DZ dr. France Cukjati, 

delegacija Državnega zbora 
RS, ministri, župani sosednjih 
občin, vodilni nekaterih pod-
jetij, predstavniki društev in 
medijev. Po minuti tišine v 
spomin pokojnim spregovori 
podžupan Srečko Ocvirk.

Šesti	dan,	torek,	
8.7.2008
Iz Hrvaške je prišla potrditev, 
da so tudi s pomočjo DNK ana-
lize ugotovili, da je bilo pri 
Samoboru najdeno truplo za-
dnjega ponesrečenca Marjana 

Kogovška.V Sloveniji je dan 
žalovanja v spomin na žrtve 
tragedije pri hidroelektrar-
ni Blanca. Na gradbišču HE 
Blanca ob 13. uri poteka za-
dnja novinarska konferenca, 
na kateri potrdijo, da je naj-
denih vseh 13 žrtev četrtkove 
nesreče na Savi. Na pokopali-
ščih v njihovih domačih krajih  
pokopljejo Matejo Konajzler, 
Bojana Lipovška, Mitjo Špi-
leka. Zvečer pa v domačem 
kraju Studencu pokojnega žu-
pana Kristijana Janca.

S.M. in B.M.

Skupinska slika pred odhodom na Zadnji spust po Savi v četrtek, 3. julija 2008
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»Spoštovani,
četrtek, 3. julija, je bil lep, sončen poletni dan kot ustvarjen za po-
letne radosti v družbi prijateljev, sodelavcev in poslovnih partnerjev, 
ki so se s polno zadovoljstva zbrali na obali reke Save.

Spust s čolni po naravni strugi reke naj bi bilo simbolno dejanje za-
hvale vsem, ki so veliko svojih ustvarjalnih moči usmerili v uspeh iz-
gradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi. Vsak na svoj način so 
bili vpeti v verigo, ki je tega dne popustila zaradi igre usode, ki je 
hotela drugače. 

Zgodba, ki bi rojevala nove zgodbe, se je nepojmljivo tragično kon-
čala. S tesnobo v srcu in grozljivimi občutki smo čakali na novice. V 
vseh nas je tlelo upanje, vendar nas je dan, poln optimizma in zdra-
ve pozitivne energije v večernih urah oblil s solzami. 

Začeli smo se zavedati, da smo za vedno izgubili ljudi, osebnosti, 
ki so zaznamovale življenje v občini Sevnica v zadnjih letih, spošto-
vane v lokalnem okolju, uspešne v poslovnem svetu in nepogrešlji-
ve družinske člane.

Zato smo danes tukaj, spoštovani svojci, spoštovani gospod predse-
dnik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, spoštovani gospod pred-
sednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. France Cukjati in de-
legacija Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani gospodje 
ministri Vlade Republike Slovenije, poslanci Državnega zbora Repu-
blike Slovenije, župani sosednjih in prijateljskih občin, podžupanja, 
svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Sevnica, predsedniki, 
svetnice in svetniki svetov Krajevnih skupnosti, odgovorni za izgra-
dnjo verige elektrarn na spodnji Savi, uslužbenci Občinske uprave, 
predstavniki parlamentarnih političnih strank, novinarji, ostali pri-
sotni.

Počastiti hočemo spomin na župana Občine Sevnica Kristijana Janca, 
podžupana in občinskega svetnika Občine Sevnica Rudija Dobnika, 
uslužbenko Občine Sevnica, koordinatorko projekta izgradnje verige 
hidroelektrarn Matejo Konajzler, direktorja Javnega podjetja Komu-
nala Sevnica in predsednika KS Sevnica Bojana Lipovška, predsedni-
ka KS Blanca Slavka Peklarja, občinskega svetnika in predsednika KS 
Boštanj, pogrešanega Marjana Kogovška, predsednika KS Studenec 
Miha Metelka, pogodbenega sodelavca Javnega podjetja Infra Janija 
Zemljaka, uslužbenca Javnega podjetja Infra Vojko Alif in Mirana Ri-
biča, predsednika Ribiške družine Sevnica Branka Safiča in spremlje-
valca na čolnih Aleša Logarja in Mitjo Špileka.  

Tragedija na vodi, kateri ni para v sodobni slovenski zgodovini, nam 
je vzela 13 ljudi, ki smo jih spoštovali in cenili. V nesreči smo izgu-
bili ljudi, s katerimi smo skupaj gradili sedanje pridobitve in podobo 
prihodnosti, ne samo Občine Sevnica, temveč tudi slovenske druž-
be kot celote. S svojimi idejami in deli so spreminjali življenje v 
tem okolju. 

Soustvarjali so projekte, ki bodo za nas in za naše bodoče rodove 
spremenili naš prostor na boljše. Dajali so jim pečat in tudi zato 
bodo za vedno ostali v našem spominu in naših srcih. Živeli in dela-
li so za dobrobit vseh naših občank in občanov. Velikokrat so bili sku-
paj v trenutkih pomembnih odločitev, žal so bili skupaj tudi na nji-
hovi zadnji poti. 

Povezani kot sodelavci pri projektu izgradnje hidroelektrarne Bo-
štanj in Blanca, smo se udeležili tega simbolnega čolnarjenja. Misel, 
da ta projekt prinaša veliko dobrega, svežega in pozitivnega v našo 
okolico, nas je družila in osrečevala. 

Vsak posameznik je imel pomembno vlogo v tej veliki celoti. Župan 
Občine Sevnica, podžupan, odgovorne osebe projekta, sodelujoči v 
projektu, aktivni posamezniki v ožjih delih lokalne skupnosti. Vsi so 
si prizadevali čimbolj učinkovito reševati probleme in težave in se-
stavljati kvalitetno celoto tega resnično zgodovinskega projekta. Z 
njim so v veliki meri živeli in z njim so nazadnje tudi skupaj odšli. 

Vrlina vseh je bila odgovornost do dela in do sočloveka, znali so tim-
sko sodelovati, delati, povezovati ideje in možnosti in se skupaj ve-
seliti dosežkov celotne ekipe. To je bil njihov ključ do uspeha, ne 
samo na poslovni, ampak tudi na osebni ravni. Velikokrat so se pri 
svojem delu za širšo skupnost srečevali z neprijetnimi situacijami in 
nesoglasji, katerih reševanje jih je še bolj povezovalo in jih naredi-
lo še bolj učinkovite. 

Kljub veliki izgubi moramo nadaljevati poslanstvo, ki nam je zaupa-
no. S trdim delom in koordiniranimi projekti se Občina Sevnica tudi 
po zaslugi preminulih, vzpenja po letvici razvitosti slovenskih občin. 
V tem trenutku mnogi čutimo tesnobo in negotovost, vendar mora-
mo znati obdržati smer za nadaljnji uspešen razvoj naše občine, za 
katerega smo odgovorni. Razvoj ni sam po sebi umeven, ampak ga je 
potrebno načrtovati, graditi in usmerjati. Potrebna je skupna moč, 
skupna volja, znanje in sodelovanje, ki nam bo pomagalo v prihaja-
jočem času, s katerimi bomo kos zahtevam, ki jih pred nas postav
lja jutrišnji dan. 

Spoštovani svetniki, skrb za uspešno nadaljevanje začetih projektov, 
prijazno in kvalitetno bivalno okolje – to je naša primarna naloga. 
Zato moramo znati stopiti skupaj in ljudem in našim občanom zago-
toviti tisto, kar si zaslužijo. 

Izgubljene funkcije bomo nadomestili, tako kot nam je predpisano. 
Le kdo pa bi lahko nadomestil tudi može, očete, žene, matere, hče-
re, sinove in prijatelje, ki nam jih je vzela ta tragedija. Nihče ne 
more povrniti teh dobrih duš, ki sedaj opazujejo svet iz druge per-
spektive. Njihovi najbližji in mi smo tisti, ki lahko zagotovimo izpol-

nitev njihovih idej. 

Življenje je kot velika, neizprosna reka, ki teče in premaguje ovire v 
svoji mogočnosti. Premagovanje ovir nas krepi, nam kaže nove poti 
in nam ponuja nov smisel življenja. Potrudimo se, da bi oviro, ki se 
nam v teh težkih trenutkih zdi nepremagljiva, znali premagati in čez 
njo prišli še močnejši. Ustvarimo skupaj vez, ki nas bo povezovala 
in krepila, nam dajala moč in upanje. Posloviti se moramo od 13 po-
membnih ljudi, ki so od nas odšli na vrhuncu svojih moči in na višku 
svojega ustvarjanja. Skupaj smo se veselili dosežkov celotne ekipe.

Spremljali smo njihovo delo in življenje, ki je našemu okolju daja-
lo smisel in ga zapolnjevalo. Živeli so polni optimizma in prepriča-
nja v boljši jutri. Verjeli so v razvoj teh krajev in regije, predvsem 
pa so verjeli in zaupali v ljudi, s katerimi so živeli in delali. Bili so in 
bodo naš vzor in se jih bomo za vedno spominjali. Njihove dobre mi-
sli in dela bomo spoštovali, jih širili in dopolnjevali, njihovo moč kre-
pili in poglabljali. 

Spoštovani, 
vsi si želimo, da se tragični dogodek, ki ga ni mogoče pozabiti, ne bi 
nikoli zgodil. Vendar se je tragedija zgodila našim najbližnjim, prija-
teljem in znancem, zato jim ponudimo roko pomoči, razumevanja in 
sočutja. Pustimo času, da delno zaceli rane, ki nam jih je ta dogodek 
zadal. Ozrimo se v prihodnost, kajti prepričan sem, da bi oni želeli, 
da bi nadaljevali njihovo delo in ustvarjali življenje s polno optimiz-
ma in dobre volje. Pustimo, da se njihove želje uresničijo.

Vsak človek je osebnost zase, je nekaj posebnega in nosi v sebi raz-
lična sporočila, iz katerih moramo znati razbrati tista prava, ki nam 
bodo pomagala, da vsi skupaj postanemo še boljši ljudje, da poskrbi-
mo za lepo prihodnost naših občanov in za občino kot celoto.   

Zahvaljujem se vsem službam, ki so se z nadčloveškimi napori trudi-
le pri reševanju in iskanju naših sodelavcev in prijateljev in vsem, ki 
nam v teh dneh izražate ustna in pisna sožalja.

Z globokim spoštovanjem se spominjajmo vseh, ki so nas mnogo pre-
zgodaj zapustili. Naj živijo dalje z nami. Vsem svojcem v teh težkih 
trenutkih izrekam besede iskrenega sožalja v imenu občank in obča-
nov občine Sevnica in v svojem imenu. 

Ob 20.00 uri bo žalna sveta maša v sevniški župnijski cerkvi, v sejni 
sobi Občine pa je do takrat odprta žalna knjiga.

Slava njihovemu spominu!«

Spoštovani,
Življenje je odteklo skozi reko…
Glas se je stišal in umiril, misel je obstala pred nerešljivo skrivno-
stjo. 
Kako težko je v besedo ujeti dušo plemenitega človeka, izpostavi-
ti vse dobro, kar bomo za vedno nosili s seboj tisti, ki smo Kristja-
na poznali… Kako se posloviti od tebe, dragi kolega, prijatelj; kako 
doumeti to nerazumljivo težko tišino, ki se je vsilila v živo in pol-
no življenje?

Bila sva še zelo mlada, ko je usoda prepletla najine poti. Skorajda 
sorodstvene vezi sva počasi okronala s skupnimi cilji in druženjem. 
Pred 25  timi leti sva se polna mladostne moči pomerjala vsak s svo-
jo ekipo v nogometu na tekmah na Studencu, ko še nisva slutila, da 
so pred nama velike naloge, ki ne bodo povezale le najini družini, 
ampak veliko ljudi, ki bodo delili svojo usodo v sedanjih posavskih 
občinah.

Postala sva dobra sodelavca, že od doma vajena trdega dela in ra-
zumskih odločitev. Skupaj sva vstopila na politično pot in desetletje 
družno županovala čudovitim ljudem sosednjih občin. Kristjan je ve-
dno sledil svojim vizijam. Pri delu je bil neutruden, med prijatelji in 
sodelavci pošten in nesebičen. Delila sva skrbi in iskreno radost ob 
uspehih obeh ali kdaj le enega od naju. 
In v meni ostaja neizmerna hvaležnost za obojestransko zaupanje, 
za tvojo večno odgovornost za izgovorjeno besedo, za vse dobro, kar 
je iz tvojega življenja kanilo v moje, v tvoje, v naše. 

Žalost se je tistega nerazumljivega četrtka močno zarezala tudi v 
srce in dušo članic in članov Slovenske ljudske stranke, ki je izgubila 
dragocenega človeka, tvojo srčnost, tvojo neizprosno borbenost za 
boljše življenje. Slovenski ljudski stranki, kjer si bil leta 2004 z naj-
višjim doseženim rezultatom med vsemi kandidati stranke izvoljen 
za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, si s svojim poseb-
nim političnim slogom dodal izreden pečat.

Svoje sanje si uresničil, ko si z idejo o elektrarnah na spodnji Savi 
prodrl v gospodarski in politični vrh naše države. Bil si idejni oče ve-
likega projekta, ki je povezal izobražene, modre in izkušene sode-
lavce. Nastal je uspešen tim, ki ga je oblikovalo znanje, delo in ne-
nazadnje prijateljstvo. 

Prijateljstvo. Spomin na tvoje prijateljstvo mi lomi besede; srce 
imam v pljučih, da ne morejo do zraka… Bil si kot drevo, ki daje za-
vetje. Kje je danes tvoja senca, da bi potolažila obup, da bi lahko 
srce spet prekipelo od veselja, ki si ga izžareval? A nekaj vem: niti, 
ki smo jih spletli, govorim v imenu vseh prijateljev, ne more pretr-
gati nihče in nič. 

V zadnjem popoldnevu svojega življenja si želel z nami deliti radost 
ob pogledu na mogočen jez elektrarne, nihče ni slutil, da bo prav ta 
jez postal večna in premočna meja, ki nas bo ločila za vedno. 

Bil je trenutek obupa, ko smo se zavedli, da te nam je vzela Sava, 
da si nemočen ti in tvoji prijatelji na čolnih in da smo nemočni mi, 
ki smo lahko nemo opazovali kako, na prvi pogled nič hudega obeta-
joča reka, trga niti mladih in močnih življenj. 

Ostala bodo vprašanja brez odgovorov, sanje, ki se niso uresničile, 
ljubezni, ki so poniknile v razpokah življenja, solze brez tolažbe in 
spoznanje, da ste za vedno odšli. Ni razumske razlage zato, kar se 
je zgodilo. Usoda in Sava sta bili močnejši in nikoli ne bomo vede-
li zakaj. 

Elektrarne na Savi sedaj stojijo. A najbolj kruto je, da nam je prav 
ta reka vzela življenja snovalcev in njihovega vizionarja. Kot bi se 
razjezila proti vsem, ki smo posegli v njen tisočletni tok; kot bi ho-
tela povedati, da je narava neustrašna in človek v boju z njo maj-
hen in neznaten. 

Dragi Kristjan, v svojem imenu in v imenu sodelavcev, ki nam je bilo 
namenjeno ostati, obljubljam, da bomo nadaljevali tvoje delo in čr-
pali iz vzora neutrudnosti, ki ti je bila tako domača. Kot Posavje, v 
katerega smo mnogi enotno polagali upanja in načrte, oblikovali sku-
pen in ljubi dom, katerega del je tudi tvoja najlepša občina na sve-
tu, kot si tolikokrat dejal. Negovali bomo vinsko trto in se ob vsakem 
utrganem grozdu spomnili tvojega ponosa, ko si ime cvička ponesel 
tudi v parlament. Ohranjali bomo spomin na tvoja velika dela, tvoje 
dobro ime, na iskrenega in zvestega prijatelja in sodelavca. Ohranili 
bomo spomin na prijatelje, ki so z reko odšli za vedno. 

Vsem družinam, posebno družini Janc: tebi draga Ana, Gregor in Da-
vid, mama Danica, sestra Mojca, brata Darko in Silvo z družinama, 
ostalim sorodnikom, prijateljem in znancem, občanom in občankam 
Občine Sevnica izrekam svoje najgloblje sožalje.

Dragi Kristjan, zaprem oči, in te vidim… prijatelj. A na oni strani le 
mir in tišina. Bila je tragedija, udar usode z jasnega. Kjer je bilo 
srce, je zdaj rana. Imel sem te rad in nič ne more spremeniti tega, 
da te še vedno imam. Pretočil se boš v sonce in se zlil z večnostjo. Ko 
bom čutil toplo senco na svojem hrbtu, bom vedel, da siješ ti. 

V tem je naše upanje, naša tolažba. In zato lahko tudi jaz rečem: 
verujem. Verujem, da je nekje nekdo, ki ve zakaj, nekdo, ki nam bo 
pomagal brisati solze, ki tečejo in tiste, ki ne morejo več…

SEVNICA – V prostorih Občine Sevnica so v soboto, 6. julija, ob 
8. uri zjutraj odprli žalno knjigo, v katero so se vse do torka, 
do pogreba sevniškega župana in poslanca v Državnem zboru RS 
Kristijana Janca, vpisovali vsi, ki so se želeli posloviti od tra-
gično umrlih v zadnjem spustu po reki Savi. Leta se je nesreč-

no končal za 13 oseb  med njimi je bila tudi nekdanja dolgole-
tna sodelavka Radia Sevnica in kasneje Radia Brežice Vojka Alif, 
zaposlena v podjetju Infra. Njeni bivši radijski kolegi (s katerimi 
je še vedno vzdrževala stike) so bili ob novici močno pretreseni; 
vpis v žalno knjigo pa je opravil tudi vidno pretreseni Goran Ro-
van, novinar in dopisnik TV Slovenija ter eden izmed udeležen-
cev spusta po Savi, z ženo Damjano.

Smilja Radi, Foto: Tanja Grabrijan

Žalna	knjiga

Govor	župana	občine	Krško,	predsednika	
Kluba	županov	SLS	in	prijatelja	Franca	
Bogoviča	na	pogrebu	župana	občine	Sevnica	
in	poslanca	v	DZ	RS	Kristjana	Janca

Življenje	je	odteklo	
skozi	reko…

Verjeli	so	v	razvoj	teh	krajev	in	regije
Govor	Srečka	Ocvirka,	podžupana	občine	Sevnica	in	predsednika	občinskega	odbora	SLS	
Sevnica	na	žalni	seji,	v	ponedeljek,	7.	julija	2008,	ob	18.	uri	v	Kulturni	dvorani	Sevnica

Spoštovani!
V teh dneh, ko nas usodno združujeta velika bolečina in 
globoko sočutje, vsem svojcem tragično preminulih iz-
rekamo globoko sožalje.

Občina Sevnica
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V tistem trenutku pride do 
naju Jože in nejevoljno za-
brunda, da on s kamero ne 
gre v vodo. Prideta Vojka in 
Mateja, klepetam še z nji-
ma, tuhtata, kam naj z nah-
rbtnikoma, v katerem imata 
dokumente in mobitele, na-
kar se spomnita, da jih bosta 
naložili na kombi, ki gre pro-
ti Blanci in Brestanici. Fran-

„Če mi sedaj na licu mes-
ta daš pet ali šest tisoč ev-
rov, potem bom sama porin-
ila Jožeta s kamero vred 
v vodo, da si bomo lahko 
nabavili novo opremo!“
„Pa, Bojana, saj veš, da mi 
nimamo denarja, nič se ne 
bo zgodilo kameri. Ti boš pri 
meni, Jože pa bo zadaj pri 
Goranu v gasilskem čolnu!“

Z očesom spremljam Jožeta, 
ki se prestavlja s kamero 
po obrežju v eni in v drugi 
smeri ter iz različnih smeri 
snema udeležence spusta 
in priprave, kako razlaga-
jo čolne in kako prešerno je 
razpoložena druščina. Kristi-
jan še ne odneha, zato nad-
aljujem s tem, kar ponava-
di zaleže:

“difovc” ali ne, toliko pa že 
znam plavati, da bom tebe 
ven potegnil. Še jopič ti 
bomo priskrbeli!“
„Ne in ne, Kristijan!“
To je bil najin že ustaljeni 
način zbadanja, nič nove-
ga. Ping pong žogica od ene-
ga do drugega, ki ga domala 
vsi, ki toliko let delajo v na-
šem poslu, že poznajo. 

V četrtek, 3. julija 2008, se 
ob 15.15 pri gostišču Pečnik 
ob brestaniškem mostu zbe-
rejo udeleženci spusta iz kr-
ške občine: Edi Zidarič, To-
nika in Tone Zakšek, Simona 
Lubšina, Franc in Bojana Bo-
govič ter njun najmlajši sin, 
Melita Čopar in Albina Bez-
jak ter zakonca Metka in Bo-
židar Resnik, kasneje se nam 
pridruži Jože Slivšek.

Srečna	številka	13
Na tamkajšnjem parkirišču 
sva bila dogovorjena tudi z 
Jožetom, ki je prišel s Se-
novega. Ko se hočeva že od-
peljati proti Sevnici, pride k 
najinemu avtu Tone Zakšek 
in vpraša, kam vendar hiti-
va, naj greva še na pijačo, 
saj je časa še dovolj. K mizi 
prisede še Božo in mi pra-
vi, da se še ni povsem odlo-
čil, ali naj gre ali ne, nosi pa 
oranžno majico, na kateri je 
napisana številka 13. Sama 
pri sebi, ker imam sina in 
nečaka rojena na 13. dan v 
mesecu in mi je ta številka v 
primerjavi z mnogimi drugi-
mi ljuba, si pravim, ah, to je 
vendar srečna številka. 

Tone me dreza, češ, ali grem 
takale, v krilu na čoln, pa  
mu povem, da midva z Jo-
žetom ne greva. Pa pravi, 
dajta no... Tone nato odi-
de z Jamnikom, ki je pripe-
ljal čolne, do obrežja pod 
gostiščem, da še preverijo, 
kje točno bodo pristali. Tam 
je tudi del raftarske ekipe. 
Tone se vrne in reče: “Dru-
ščina, čas je, gremo!” Nakar 
skupaj vstajamo od mize. 
Opremljena s fotoaparatom 
okoli vratu pograbim še tor-
bo in v tistem na mizi pre-
vrnem prazen kozarec. Ob 
tem eden izmed raftarjev 
reče, da je to slab znak, da 
to prinaša nesrečo. Ostali 
se temu nasmejijo in nekdo 
med smehom pravi, naj ven-
dar pograbim kozarec in ga 
pošteno razbijem. Čemur se 
kajpak ponovno smejimo.
Med bolj molčečimi in že ta-
krat ne preveč navdušeni-
mi nad veslanjem po Savi 
sta Melita in Albina, pri sle-
dnji se kljub nasmeškom na 
obrazu izrazito vidi nelagod-
je.

Dogovorjeno je bilo, da se 
udeleženci spusta odpelje-
jo v Sevnico z osebnimi av-
tomobili, po spustu pa jih 
v Brestanici pričaka avto-
bus, da se bodo lahko vrni-
li v Sevnico po svoje avto-
mobile. Zato Zakšek pride 
k Jožetovemu avtomobilu in 
pravi, če lahko kdo prisede. 
Kajpak! Z nama do Sevnice 
se peljejo Tone, Tonika in 
Edi, za nami pa vsi ostali, 
vključno s kombijem, ki ima 
prikolico s čolni. Vso pot do 
Sevnice opazujemo in ko-
mentiramo strugo Save, Edi, 
sicer tudi ribič, pravi, da bo 

Kaj	se	je	dogajalo	pred	začetkom	Zadnjega	spusta	po	Savi?

Navdušenje	in	optimizem	sta	prevladala	
nad	strahom	pred	reko	in	slutnjami
Na tako imenovani zadnji spust po reki Savi od Blance do mostu pri Brestanici smo bili povabljeni tudi novinarji iz Zavoda Neviodunum. Na redakciji, ki je 
tokrat potekala v nekoliko okrnjeni zasedbi, saj so se začeli letni dopusti, smo se dogovorili, da greva dogodek pokrit spodaj podpisana novinarka Posavskega 
obzornika oziroma TV Krško in naš glavni snemalec Jože Macur. Ker nama je odgovorni urednik naročil, da naj spremljava odpravo z brega, sem na sevniško 
Občino sporočila, da ne potrebujeva avtobusnega prevoza za povratek v Sevnico, od koder naj bi krenili po Savi navzdol. Prišlo je tudi do za kasnejše doga-
janje pomembne spremembe, saj nama je urednik predlagal, naj počakava čolne nekje pri Blanci in jih spremljava do zaključka v Brestanici, vendar je na 
predlog Jožeta, češ, da ne vemo, kako dolgo bo vse skupaj trajalo, naposled privolil, da greva na start in posnameva začetek njihove plovbe po Savi.

odsek od Blance do Krškega 
najdaljša ribolovna steza v 
Evropi, jaz rečem, da me je 
rek strah, češ, le poglejte, 
prav deroča je na nekat-
erih mestih. Tone pravi, da 
bo potrebno najti še druge 
primerne vsebine in da se 
ne sme dovoliti, da bi post-
ala Sava poligon za fantičke, 
ki divjajo s skuterji. Edi in 
Tonika imata pogovor o tem, 
kako je Edijeva žena Jel-
ka naročila Toniki, naj pazi 
na Edija, da mora imeti ta 
obvezno reševalni jopič na 
sebi. On pa ji z nasmehom 
odvrne, oh, saj vem, saj 
vem, da ti je naročila...  

(Kasneje, v nočnih urah, v 
pogovoru s simpatično in 
vidno pretresenim dekle-
tom, ki nas streže pri Pečni-
ku, sem izvedela, da je Jel-
ka nekaj časa zatem, ko smo 
se odpeljali, nemirna prišla 
v gostišče preverit, če je šlo 
vse brez težav. Dekle mi je 
pravilo, da je bila zelo za-
skrbljena, kot bi čutila, da 
bo nekaj narobe. V tistem 
so se že oglasile sirene in 
mimo gostišča po glavni ce-
sti so drvela reševalna vozila 
in gasilci. Ko je Jelka videla 
opremljena gasilska vozila, 
je pokomentirala, da ji je 
nekoliko lažje, ker je goto-
vo prišlo do kakšne prome-
tne nesreče na cesti...)

V Sevnici prevozimo most s 
kranjske na štajersko stran 
in zavijemo po kolovozni 
poti do Save. Na moje začu-
denje pred tem celo stojimo 
pred spuščenimi zapornica-
mi, zato rečem, da na tem 
prehodu stojim šele drugič 
v življenju. Edi pravi, da je 
tu nekoč, ko je hodil zara-
di nekih obveznosti v Sevni-
co, čakal tako pogosto, da 
je poznal točen razpored 
vlakov, četudi so na tej re-
laciji Novo mesto – Sevnica 
redki. Zbirališče je bilo pod 
železniškim mostom, kjer se 
je zbrala že tudi vsa ekipa 
veslačev iz Sevnice. Z Boja-
nom Lipovškom se prisrčno 
pozdraviva s stiskom rok, vi-
dela se nisva že nekaj časa, 
drug drugemu nameniva ne-
kaj besed: Kako si? Ja, gre.

Županovo	
poslednje	vabilo
Medtem pa župan Kristijan 
Janc že od daleč maha z ro-
kami in začne se dialog:
„Bojana, takole pražnje 
oblečena greš v čoln?” 
“Ne, Kristijan, niti pod ra-
zno ne grem z vami.“
„Seveda greš. Imajo naše 
ženske gotovo kaj za preo-
bleč.”
„Ne grem in pika.“
„Pa tebe je strah“, se mi 
smeji. „Pa kaj te bo strah, 
četudi se prevrnemo, ti si 
tako lahka, da te bo kot plo-
vec nosilo po vodi. Pa men-
da ne dvomiš vame? Sem 

Krčani so se zbrali pred gostiščem Pečnik V dobrem razpoloženju

Prva sevniška ekipa nosi čoln v vodo Druga sevniška ekipa med pripravami

Prva sevniška ekipa med vkrcavanjem. Tik pred odhodom, v ospredju gasilski čoln

Zadnji posvet krških ekip Prvo krški čoln vrtinec najprej obrne v nasprotno smer.
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sonce ožgalo, vse pa je ne-
kako povezano z reko in za-
dnjim spustom po Savi, ka-
kor ga je imenoval Kristijan 
in je dobilo le dobro uro ka-
sneje tako zlovešč prizvok.

Bojana Mavsar

kraj pameti ne 
pade, da bi šel 
v čoln. Ne gle-
de na razpolo-
ženo druščino, 
ki je pravkar 
odveslala na 
pot in kate-
re vzdušje je 
bilo res spro-
ščeno, me vse-
eno prevzema 
nelagodje, ko 
gledam reko. 
Z mesta vkrcanja se odpe-
ljeva zadnja, a še med po-
tjo govoriva o reki. Kako ji 
utrjujejo nasipe, kako bo 
povsem drugačen krajinski 
izgled, kako bi morale biti 
ženske na čolnih v Savi veli-
ko bolj namazane, ker jih bo 

„Ideja se je porodila v trenutku, ko se po-
časi zapira prehodnost Save na Blanci in 
da bi skupaj z občino Krško in tistimi, ki so 
vpeti v ta prostor pri tem velikem projek-
tu, Holding, Infra, občina Sevnica, občina 
Krško, skupaj se družili in pokazali, da se 
znamo tudi imeti prijetno z zadnjim spu-
stom od Boštanja do Brestanice in to je 
nekako simbolično dejanje, kajti po tem 
dogodku nekako počasi bo ta bariera pre-
velika in tega spusta več ne bo več mogo-
če, kot bo danes.

Preposto gre zato, da nekako pokažemo 
tudi vsem ostalim, da sta občini Krško in 
občina Sevnica pri tem projektu partner-
ja, da moramo skupaj držati... Tega se 
veselim, veselim se, da so se vsi odzvali 
temu povabilu, pričakujem, da bo danes 

prav prijetno, kajti tudi sam se bom danes 
prvič spustil, se dal po Savi dol prepeljati, 
doslej tega še nisem počel...“

cijeva Bojana se namaže s 
kremo, gledam tudi Meli-
tine drobne svetle roke in 
reèem: „Joj, kako vas bo 
sonce ožgalo!“ Tisti hip ima 
edina na sebi velik, rume-
nofluorescenten reševalni 
jopič le Albina. (Kasneje iz-
vem, da ji Edi dal svoje-
ga.) „Hja, kako si ti pamet-
na, Albina“, ji rečem. „Že 
tako grem nerada“, mi pra-
vi, „brez tega pa sploh ne 
grem!“ Albina je še vedno 
med tistimi, ki ji gre nasmeh 
težko od ust, tudi Melita ne 
kaže nobenega vzhičenja in 
je videti med ostalimi kar 
nekako izgubljena. 

Zadnja	izjava	za	
TV
Sevničani komentirajo to 
in ono, veliko je smeha, 
razpoloženje je na višku, 
adrenalina zadostna zaloga 
za plovbo po Savi navzdol. 
Midva nato s Kristijanom 

posnameva izjavo o namenu 
tega podviga po Savi, ne 
sluteč, da bo to čisto zadn-
ja izjava sevniškega župana 
in poslanca Kristijana Janca 
izmed nekaj deset dosedan-
jih za našo TV in tisočih za 
razne medije. Takrat pride 
mimo Simona in Kristijan ji 
reče: „No, Simona, kje pa si 
sedaj?“ Simona pa sprejme 
igro in s smehom odvrne: „V 
drugi najlepši občini!“ Spet 
se krohotamo, kajti vsi poz-
namo Kristijanovo veselje, 
ko  Krčane pozdravlja: „Poz-
dravljeni ali dobrodošli v 
najlepši občini.“ Simona ga 
tokrat prehiti in res se od 
srca smejimo. 

Kristijan me še kar prepri-
čuje, naj vendar greva z Jo-
žetom poleg in ne vem kdo, 
toda nekdo mu reče: „Daj, 
no, odnehaj Kristijan, če 
se ne počuti dobro, je ne 
sili!“ „ Saj je ne silim,“ pra-
vi, „samo, da ona še ne ve, 

kaj je lepo, pa ji bomo mi, 
Sevničani, pokazali, kako to 
gre, ker Franci tega ne zna, 
pa mora zato priti v Sevni-
co!“ In spet krohot. 
„No, Kristijan, sedaj pa do-
volj“, pravim, „daj ti zberi 
vso posadko skupaj, da na-
redim eno gasilsko sliko!“ In 
res, Kristijan pokliče vse na 
kup: „Gremo, ljudje, gremo 
še skupaj fotografijo nare-
dit, preden odrinemo!“ 

Preslišano	
opozorilo
(Medtem je bilo v krogu 
zbrane družbe zelo razločno 
dvakrat, a mislim, da sem 
slišala trikrat, rečeno: „Na 
Blanci se ustavimo, gremo 
ven s čolni na kopno, potem 
po drugi strani izza jezu spet 
nadaljujemo spust!“ Vem, 
da sem slišala, da jih nekdo 
pri jezu čaka, bila sem malo 
dlje in nisem ulovila imena. 
Danes vem, da je bil to di-
rektor HESS Bogdan Barbič). 

Kristijan zbere druščino na 
kup in me pred fotografi-
ranjem še naprej nekaj zba-
da, češ, da ni vedel, da sem 
tako strahopetna, jaz pa mu 
odvrnem v njegovem sti-
lu: „Dajmo, slikajmo se, da 
bomo potem videli, če koga 
s slike ne bo na cilju...“ Vsi 
se glasno zasmejejo, saj ni 
bilo nič privoščljivega v mo-
jih besedah, bile so zgolj od-
govor na neprestano Kristi-
janovo zbadanje, ki seveda 
tudi ni bilo zlonamerno.

Izpluje prvi sevniški čoln, po 
drugi strani kroži drugi sevni-
ški čoln, krški ekipi se še na-
tovarjata. Še nekaj rešilnih 
jopičev je, slišim, a ni jih za 
vse, vsaj ne vidim jih in tudi 
nimajo jih vsi na sebi. Mor-
da so res ostali v avtomobi-
lu, a nekako dvomim, začu-
dena sem. Čoln, v katerem je 
Franci Bogovič, že pri izpla-
vljanju obrne majhen vrtinec 
čisto pri obrežju in vsi pogra-

bijo vesla, da ga, ker se je 
s prvim delom obrnil v smer 
proti Celju, obrnejo v sme-
ri Blance. Nato krenejo drug 
za drugim, med čolni je od 10 
do 20 metrov razlike. Za nji-
mi krenejo v majhnem gasil-
skem čolnu še Goran Rovan, 
njegov nečak Tomi Naglič in 
dva gasilca. Ta čoln je maj-
hen in registriran za štiri. Pa-
vle Perc mi pravi, da bi šel on 
z veseljem z njimi, da mu je 
žal, ker ne gre, a nekaj nuj-
nega je prišlo vmes, mislim, 
da je omenil pot v Ljubljano. 
Kristijan nam s čolna še en-
krat pomaha v slovo.

Zadnji	posnetki	v	
slovo
Posloviva se še z novinarko 
Branko Drnovšek ter hčer-
ko Nade Černič Cvetanovs-
ki, ki prav tako fotografi-
ra udeležence. Jože še 
posname njihov odhod, nato 
se odpraviva nazaj proti 
Krškem. Morda jih bova kas-
neje pričakala pri Pečniku. 
Kot mi je povedal Tone, gre 
za traso v dolžini približno 15 
km, ki jo bodo preveslali v 
dveh urah in pol ali v treh. Se 
pravi, če so krenili ob 16.20, 
jih pred pol osmo zvečer ver-
jetno ne bo. 

Jože v avtomobilu še en-
krat zabrunda, da mu še na 

Potem ko sva pri brestani-
škem mostu šla z Jožetom 
vsak svojo pot, sem  oko-
li pete ure popoldan prišla k 
sestri in svaku, da nekaj po-
jem, saj tisti dan še nisem 
dala grižljaja v usta, in v 
družbi svojih izkoristim uro 
in pol časa,  kolikor sem jo 
imela do naslednje priredi-
tve v Leskovcu. Ustavim se 
še pri pri kolegu in njegovi 
soprogi na kavi, pri tem pa 
pustim, kar sicer ni moja na-
vada, mobitel v avtomobi-
lu. Ko se že odpravljam, za-
slišim noro zavijanje siren, 
v avtu pa me čakajo števil-
ni neodgovorjeni klici. Naj-
prej sledijo jezna vprašanja 
urednika, zakaj se vendar 
ne oglasim na telefon?! Kje 
vendar hodim?! Medtem je 
namreč slišal novico o neki 
nesreči na Blanci in zaskr-
belo ga je, da bi lahko bilo 
kaj narobe, saj sem znana 
kot človek akcije in nena-
dnih odločitev, zato bi ne-
mara vendarle lahko bila na 
čolnu. 

Obrne me nazaj proti Blan-
ci, naj pogledam, kaj se je 
zgodilo. Takoj pokličem Re-
gijski center za obveščanje, 
na katerem mi veliko bolj 
skopo kot ponavadi povedo, 
da gre za nesrečo na vodi in 
naj se za vse dodatne infor-
macije obrnem na Policijo. 
Niti ne vem več, kako sem 
se lahko pripeljala do grad-

Sava	pa	teče	naprej...
Nekaj	spominov	na	trenutke	po	nesreči

bišča hidroelektrarne: sti-
ska je bila nepopisna, hkrati 
misel na vse moje in čudno 
olajšanje, da se vendarle ni-
sem pustila prepričati, naj 
se jim pridružim na tem za-
dnjem, zloveščem spustu. 

Vhod na gradbišče je zapr-
la  policija, a nekako izvem, 
da gre za nesrečo dveh čol-
nov, ki naj bi šla čez prelivno 
polje. Kako vendar? Saj je 
bilo rečeno, glasno in jasno, 
pred HE Blanca se ustavimo 
in gremo na kopno! Mimo HE 
Blanca se ne peljemo! Le ko-
rak stran nemirno hodi sem 
in tja vidno pretresen in ob-
jokan moj stanovski kolega, 
ki mu nekako uspe izjeclja-
ti, da je med pogrešanimi 
njegov prijatelj Miran. Za-
gledam tudi Gorana, ki je 
sledil prevrnjenim čolnom 
v gasilskem čolnu in od nje-
ga, čeprav je ves pretresen 
in v šoku, le nekako izvem, 
da gre za dva sevniška čol-
na in da se je krški, potem 
ko se je nekoliko zamenja-
la prvotna zasedba v čolnu, 
saj je imel eden izmed čol-
nov nesrečo že v Sevnici, pri 
HE Blanca pravilno usmeril 
na kopno. Tisti iz ponesreče-
nega čolna so odšli v kombi 
in se odpeljali do gradbišča, 
da bi tam počakali, da bodo 
vsi čolni in posadke prispeli 
na kopno. 

Počasi se začne večeriti, 

pred vhodom na gradbišče 
HE Blanca se zbira čedalje 
več sorodnikov in znancev 
pogrešanih, izza policijske 
zapore so že na delu reše-
valci. Toda mi smo zunaj in 
povsem odrezani od infor-
macij. Policisti jih ne daje-
jo, nihče drug se ne zmeni 
za uboge ljudi, ki tam jo-
čejo, stočejo, trepečejo za 
življenja svojcev. Zbirajo 
se tudi novinarji, vsi skuša-
mo dobiti svoja uredništva 
in povedati, kaj se dogaja, 
vendar je signal za zvezo 
zelo slab, le korak se prema-
kneš in veza je prekinjena. 
Agonija se povečuje. 

Zajočem od olajšanja, ko v 
daljavi izza varnostnega tra-
ku zagledam glavo Bojane 
ter njenega sina in ko se ne-
močna in brez besed obja-
meva z Edijem. Tedaj se mi 
skozi glavo zopet zavrti po-
govor Tonike in Edija o Jelki-
ni skrbi, da bo vendar oble-
kel rešilni jopič. Vidim še 
Božota in se skoraj sramu-
jem olajšanja, ki me spre-
leti ob dejstvu, da so vsi ti, 
s katerimi sem pripotovala v 
Sevnico, nekje tu. A spodaj v 
soju žarometov, ki tipajo po 
njej, zlovešče šumi Sava...

Zatem vidim tudi zaprepa-
den obraz sevniške podžu-
panje Brede. Za tamkaj pri-
sotno grozo tako ali tako ni 
besed. Ponovno ulovim tele-

Kristijan Janc daje izjavo za TV Krško

In še zadnji županov pozdrav...

„Doslej	tega	še	nisem	počel...“
Tik preden je zdaj že pokojni sevniški župan Kristijan Janc vstopil v čoln, 
je dal svojo zadnjo izjavo za medije, in sicer prav ekipi posavske televizi-
je - TV Krško. Izjavo je posnel Jože Macur, na vprašanje novinarke Boja-
ne Mavsar o namenu tega spusta pa je odgovoril: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Sevničani v drugem čolnu 
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na eni številki, bi bilo nedvo-
mno lažje koordinirati tudi to-
vrstne akcije, predvsem pa v 
prvih urah, ko na območju ne-
sreče še niso v celoti vzposta-
vljeni krizni ali regijski štabi.  
Ob tej nesreči se lahko tudi 
vprašamo, kako smo pripra-
vljeni na večje nesreče glede 

začasnega shranjevanja tru-
pel, saj v bližnjih bolnišnicah 
že v tem primeru niso imeli 
dovolj primernega prostora.

Prav nikomur ne gre odrekati 
prizanja za požrtvovalno delo, 
za prečute noči in dneve, ven-
dar pa je tudi tudi ta tragedi-
ja na Savi, v kateri je ugasnilo 

kar trinajst življenj, pokazala, 
da na krizna reševanja nismo 
v celoti pripravljeni ali pa bi 
bilo mogoče sistem še izbolj-
šati oziroma ga narediti v pra-
ksi fleksibilnejšega. Tudi glede 
na objekte, ki v našem okolju 
že delujejo ali pa jih šele na-
črtujemo, bi pričakovali, da 
bodo ta kruta izkušnja in žrtve 
tragedije na reki Savi vzpod-
budile vse odgovorne, da bodo 
organiziranosti in opremljeno-
sti za primer različnih nesreč 
posvetili še več pozornosti.

Bojana Mavsar

Med mojimi, še enkrat pona-
vljam, nestrokovnimi ugoto-
vitvami, bi morda na prvem 
mestu izpostavila, da je re-
ševanje steklo hitro. Da se je 
uspelo v praksi in ob nesreči 
takšnih razsežnosti prvič te-
sno povezati Policiji in Upravi 
za zaščito in reševanje. Da se 
je v kratkem času formiral Re-
gijski štab CZ kot koordinator 
oziroma v vlogi tistega pove-
zovalnega člena, znotraj kate-
rega delujejo ne le pripadniki 
CZ, temveč od tudi od njega 
popolnoma neodvisne služ-
be, organi in institucije, ki pa 

imajo točno določena poobla-
stila, pristojnosti in naloge, 
kot so npr. zdravstvena služ-
ba, policija, centri za socialno 
delo, pogrebna služba ipd. Za 
kako veliko in obsežno koordi-
nacijo gre, pove že podatek, 
da se je v dneh iskanja pogre-
šanih v dnevnih in nočnih akci-
jah iskanja zvrstilo vsega blizu 
okoli 1100 ljudi. 

Potapljači	
na	zahtevni	
preizkušnji	

Med sodelujočimi v iskanju ve-
lja še posebno izpostaviti po-
tapljače. Ti so opravljali naj-
bolj zahtevno in za njihova 
življenja tudi tvegano iska-
nje. Delujejo sicer pod narav-
nost mizernimi pogoji v svojih 
klubih, ki so oziroma pretežno 
niso deležni sredstev iz naslo-
va lokalnih skupnosti, kakor 
tudi ne iz države. Ob tem tudi 
ne gre spregledati dejstva, da 
so bili mnogi potapljači iz raz-
ličnih koncev Slovenije, kakor 
tudi iz dveh krških potaplja-
ških klubov ter kluba iz Krške 
vasi, prvič postavljeni pred 
dejstvo, da se ne potaplja-

Žal	tokrat	ni	šlo	samo	za	vajo,	
a	izkušnje	bodo	dragocene

jo v vlogi ljubiteljev potaplja-
nja in opazovalcev morskega 
ali rečnega življa, in tudi ne 
v vlogi potapljačev, ki v reč-
nih strugah pogosto označuje-
jo in odkrivajo še neeksplodi-
rana ubojna sredstva, temveč 
da iščejo, hitro je bilo jasno – 
ne več preživele, temveč tru-
pla. Kakor so mi mnogi izmed 
njih opisali iskanje, so se mo-
rali upirati močnim rečnih to-
kovom in vrtincem, zaradi do-
mala konstantne motnosti 
vode so pogosto videli le po 20 
centimetrov pred seboj, zara-
di česar so v takšnih primerih 

bolj tipali pod vodo kot pa gle-
dali. 

Seveda ne bi želela niti v naj-
manjši meri zanemariti po-
mena in prispevka vseh osta-
lih sodelujočih v reševanju in 
iskanju, od raftarjev, kajaka-
šev, prostovoljnih in poklic-
nih gasilcev, pripadnikov po-
licije in specialnih policijskih 
enot, kakor tudi ne vztrajne-
ga preletavanja policijske-
ga helikopterja, pa kinologov 
ter vse ostale  logistične pod-
pore te zahtevne akcije. Ne 
gre tudi pozabiti velikega pri-
spevka in sodelovanja HESS in 
NEK, ki je obratovala zaradi 
tega z nižjo obratovalno mo-
čjo, HESS pa je na že zgraje-
nem objektu opravil več grad-
benih posegov, s katerimi je 
omogočil boljšo dostopnost 
reševalcem.

Izkušnje	naj	
vzpodbudijo	
odgovorne

Toda, če se vrnem na začetek, 
moram ugotoviti, da je v ta-
kšni logistični razvejanosti in 
koordinaciji tolikšnega števi-

la ljudi tudi kaj zatajilo. Kot 
na primer, že omenjeno obve-
ščanje svojcev prvega dne ne-
sreče, ki ga v regijskem štabu 
niso organizirali. Vsaj ne pra-
vočasno. Žal je na svojem ob-
močju spričo znanih dejstev 
v prvih urah zatajila sevniška 
občinska uprava, ki je bila ra-
njena in v šoku. Ta bi namreč, 
če izvzamemo preživele ude-
ležence spusta po Savi, ki so 
kot prvi reševali in bili tudi 
sami v največji meri pod stre-
som in prizadeti, edina lahko 
posredovala podatke o ude-
ležencih spusta, kolikšno šte-
vilo jih je bilo oziroma poi-
menski seznam prijavljenih. 
Očitno šokirani zaradi trage-
dije se v prvih urah po nesre-
či niso najbolj znašli niti v Ob-
činskem štabu CZ Sevnica, na 
kar je verjetno bistveno vpli-
vala tudi odsotnost nekaj nji-
hovih pomembnih članov, ali 
pa jih Regijski štab ni pravo-
časno vključil v vodenje akci-
je, ki je potekala na njihovem 
območju.

V akciji se je pokazala še ena 
pomanjkljivost, ki pa sicer k 
sreči ni vplivala na sam potek 
reševanja. Gre za po mojem 
mnenju vendarle neustrezno 
rešeno delovanje dveh kriznih 

centrov, to sta Regijski center 
za obveščanje in Obveščeval-
ni komunikacijski center Po-
licije, ki tudi ob kriznem vo-
denju delujeta ločeno in le v 
okviru svojih pristojnosti in 
pooblastil. Najrazličnejša ob-
vestila prihajajo namreč v oba 
centra ločeno, četudi se na-
našajo na isto krizno situaci-
jo, kakor tudi potujejo povra-
tne informacije iz številk 112 
in 113 povsem ločeno. Po vzo-
ru zahodnih držav, ki imajo in-
formacije za potrebe ekip re-
ševanja in policije združene 

Počasi se prebujam iz prvotne prizadetosti in kasnejše otopelosti, med spremljanjem dela reševalcev 
na vodi, na obrežjih in v zraku razbiram tudi jasnejšo podobo o organiziranosti tokratne reševalne ak-
cije, ki žal ni bila vaja. Razmišljam laično, a vseeno kot ena tistih, ki so spremljali domala vse narav-
ne nesreče v Posavju in njihovo sanacijo v zadnjih petnajstih letih. Kot novinarka sem spremljala razne 
vaje v primeru izpusta klora iz Celuloze in morebitne nesreče v NEK, pa delo Civilne zaščite in njenih 
pripadnikov, prostovoljnih in poklicnih gasilcev, videla sem tudi precej načrtov za zaščito in reševanje 
v primeru posameznih nesreč. Ob teh sem včasih skoraj z obupom ugotavljala, kako neživljenjski so in 
kako jih neizvedljive v praksi sprejemajo tisti, ki živijo dobrih 100 kilometrov stran od nas.

fonski signal in pomirim pre-
strašeno kolegico, ki ji je 
bila prva misel, da bi utegni-
la biti na čolnu tudi jaz. Dru-
ga kolegica, obupana, ker 
me ni mogla priklicati, po-
kliče mojo sestro, kjer izve, 
da sem živa in zdrava, a na 
Blanci. Dejstvo je, da nas je 
bilo na ta spust povabljenih 
precej več, kakor tudi, da bi 
se morda ob večjem števi-
lu čolnov vse zasukalo dru-
gače. 

Ograje pri gradbišču se obu-
pano oklepa in med jokom 
tolče z glavo v mrežo ne-
znan moški. Mož ali oče, ne-
mara brat. Tudi ženska poleg 
njega ga ne more potolažiti. 
Berta, ki jo poznam kot nek-
danjo ravnateljico in občin-
sko svetnico, obupana hodi 
sem in tja, roti in prosi po-
liciste, naj ji vendar nekdo 
že pove, kje je njen Aleš, 
ali je med pogrešanimi, kaj 
se je sploh zgodilo, da ima 
kot mati pravico izvedeti, 
kaj je z njenin sinom edin-
cem, edinim, ki ga še ima od 
treh otrok! A na drugi strani 
še vedno molk. 

Prvi, sicer nepooblašče-
ni, a tisti, ki se zaveda, kaj 
prestaja vse večja množi-
ca pred vhodom, je Goran. 
Komaj še stoji na nogah in s 
tresočim glasom novinarjem 
našteva imena pogrešanih in 
tudi to, da je zaenkrat ja-
sno le, da je edina prežive-
la le Ana, županova žena. To 
sicer med obrazi, zbranimi 
okoli Gorana, še prižge iskro 
upanja, da vendarle utegne-
jo najti še koga preživelega, 
četudi je noč vse bolj gosta 
in upanje vse manjše. Priza-

deti svojci dobijo nekaj več 
informacij šele na zahte-
vo predsednika Vlade Jane-
za Janše, ki tako kot pred-
sednik države dr. Danilo Turk 
prihiti na prizorišče te do-
slej največje nesreče na slo-
venskih vodah.

Ne vem, koliko je ura, ko se 
pripeljem domov. Ne upam 
zapreti oči. Tudi ne, ko je 
dan. Tudi ne, ko grem v služ-
bo, od koder me kmalu po-
šljejo domov, naj si poskušam 
odpočiti, vsaj malo zaspati 
in zbrati. Moje roke pa niso 
tako velike, da bi lahko vsaj 
s kretnjami pokazala, kako 
velika je bolečina. Z delom 
ponovno pričnem šele v so-
boto. Z vračanjem na prizo-
rišče tragedije, na tiskovne 
konference, ki so dvakrat na 
dan. 
 
Tako bo prav gotovo tudi v 
prihodnje. Vračali se bomo k 
reki, saj se številni projekti 
na njej in ob njenih bregovih 
zaradi te tragedije ne bodo 
zaustavili.  Kot se ne bo zau-
stavila reka Sava, ki ves čas 
teče naprej. Žal pa si mora-
mo, hoteli ali ne, s še tako 
težkim srcem, saj gre za po-
večini nam dobro znane lju-
di, s katerimi smo se pogo-
sto srečevali in sodelovali, 
tudi priznati, da so bile vse 
žrtve povsem nepotrebne 
in da je do njih prišlo zara-
di človeške nepremišljenosti 
in zanesenosti tistih, ki so to 
tudi sami plačali s svojim ži-
vljenjem. In kar je še mnogo 
huje: brez staršev je ostalo 
več kot dvajset otrok...

Bojana Mavsar

Opazovanje z novega mostu 
nad Krškim

Pregledovanje rečnega obrežja

Ena izmed reševalnih ekip, med njimi tudi domačini

Reševalci iz raznih delov Slovenije po zaključku akcije v soboto

Policijski helikopter vrtiči vodno gladino 

Reševalci pred novo akcijo
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ni člani občinske uprave Bran-
ko Blaževič, Anica Laznik in 
Nuša Hribar znaša preko 30 
milijonov evrov.

Med najpomembnejše breži-
ške investicije, katerih glavna 
skupna značilnost naj bi bila 
dvig življenjskega standarda 
občanov in skrb za lepše oko-
lje, sodijo čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Brežice, 
čistilna naprava in sekundar-
no omrežje Globoko, sekun-
darna kanalizacija Dobova, 
ureditev starega mestnega je-
dra Brežic, komunalna uredi-
tev Industrijsko poslovne cone 
Brezina na področju komunal-
ne infrastrukture. Na podro-
čju družbenih dejavnosti pa 
že izvajajo obnovo osnovne 
šole Brežice, prvo fazo celovi-
te obnove Gradu Brežice, po-
tekajo pa priprave na gradnjo 

„Človeku je predvsem prije-
tno in po svoje zanimivo, če 
se ga drugi spomnijo na tak 
način ter mu dajo svojevr-
stno priznanje,“ je poudaril 
Avsenak. Veliko svojega časa 
je skozi mnoga leta med dru-
gim posvetil predvsem pro-
blematiki obnove rajhenbur-
škega gradu. „Kot domačina 
me je ta stvar začela zani-
mati že pred davnimi leti, še 
posebej, ko sem bil član tu-
rističnega društva,“ razlaga 
Avsenak. Društvo je bilo sicer 
ustanovljeno leta 1964. 

Predsednik društva je postal 
leta 1972, problem obnove 
gradu pa je takrat vzel še po-
sebej resno ter začel razmiš
ljati, na kak način se zadeve 
lotiti. „Stvari so se začele ta-
krat dokaj ugodno razvijati, 
saj smo z obnovo vzbudili več
ji interes pri obiskovalcih,“ je 
pojasnil. Ti so se namreč za-
čeli v večji meri zanimati za 
ta objekt. „Obenem smo ugo-
tovili, da je v gradu, ki ima 
tudi status spomenika držav-
nega pomena, veliko prazne-
ga prostora, ki bi ga lahko za-
polnili,“ še dodaja Avsenak. 
Kot predsednik Odbora za za-
ščito in obnovo rajhenburške-
ga gradu je namreč bil velik 
pobudnik za uvrstitev gradu 
med kulturne spomenike na-
cionalnega pomena ter pred-
vsem za njegovo družbeno 
oživitev. 

Svoje prostore v gradu je 
dobilo tudi Društvo politič-
nih zapornikov in interniran-
cev Slovenije, nekdanji borci 
pa so obljubili znatna sred-
stva. Tako se je začela teme-
ljitejša obnova tega objekta, 
v katerem so za kraj posta-
vili tudi pomembno muzejsko 
zbirko. Avsenak je tudi soav-
tor stalne razstave Brestani-
ca skozi čas. Dostop do gradu 
pa je postal še lažji s položi-
tvijo asfalta. „Tako je v meni 
ostala želja, da bi še naprej 

Mirko	Avsenak,	letošnji	dobitnik	Velikega	znaka	občine	Krško

Avsenak:	„Kulturo	je	treba	
delati	s	srcem.“
BRESTANICA – Mirko Avsenak, dobitnik letošnjega priznanja Veliki znak občine Krško za življenjske dosežke 
in ustvarjalno delo na področju kulture in turizma, pravi, da mu to priznanje veliko pomeni. Potrjuje nje-
govo dolgoletno delovanje in prizadevanje za kulturno in turistično delovanje v Brestanici in tudi širše. Na-
grade sicer ni pričakoval, kot pa pojasnjuje, so ga predlagali in pri tem podprli njegovi kolegi oz. prijatelji.

sodeloval pri tem procesu,“ 
razlaga Avsenak. Po njego-
vem mnenju pa je bilo zanj 
zelo pomembno sodelovanje 
oziroma podpora njegovih 
kolegov, prijateljev in somi-

šljenikov.
Pomembno vlogo pri obnovi 
gradu je imela in še ima tudi 
občina, čeprav je javni denar 
vse težje zagotoviti, obenem 
pa je bilo tudi sredstev raz-
ličnih sponzorjev, predvsem 
večjih podjetij, skozi leta 
vse manj. „Tudi tistega entu-
ziazma, kot je bil včasih, je 
danes vse manj,“ pravi Avse-
nak. 

Njegovo dolgoletno dejav-
nost je zaznamovalo pred-
vsem lokalno turistično dru-
štvo in s tem družbeni razvoj 
kraja. Kot predsednik turi-
stičnega društva si je tako 
skozi mnoga leta prizadeval 
za večjo prepoznavnost Bre-
stanice v širšem okolju. Pred-
sednik društva je bil do lan-
skega leta, ko je to funkcijo 
predal naprej. 

Po njegovem mnenju je za 
Brestanico zelo pomemben 
tudi Petrov sejem, ki ga za-
znamuje pridih preteklosti in 
je bil med ljudmi tudi vedno 
dobro sprejet. Tamkajšnje 

turistično društvo ga vsako 
leto v starem trškem jedru 
Brestanice organizira kot po-
sebno turistično – kmetijsko 
prireditev.  Avsenak pri orga-
nizaciji te prireditve veliko 
priznanje daje predsednici 
Kulturnega društva Brestani-
ca Margareti Marjetič. „Tudi 
ta sejem pa je skozi leta do 
danes izgubil svoj nekdanji 
sijaj,“ meni Avsenak.

Letošnji občinski nagraje-
nec je svoje delovanje v lo-
kalnem okolju v veliki meri 
namenil področju kulture in 
osveščanju ljudi. Med odmev-
nejše prireditve, ki so sko-
zi leta zaznamovale njego-
vo življenje, je tudi Poletje 
na gradu Rajhenburg, ki Bre-
stanico kulturno bogati tudi 
v letošnjem poletju. „Veliko 
sem vložil v kulturo, vendar 

mi ni žal. V tem sem namreč 
videl poseben čar,“ ob tem 
poudarja Avsenak. Kot doda-
ja, mora biti vsaka kulturna 
prireditev kvalitetno pripra-
vljena, da bi pritegnila ljudi. 
„Danes pa je bolj pomemb-
no tisto, kar je trenutno mo-
dno, ljudje pa pri tem posta-
jajo tudi vse bolj zahtevni,“ 
še poudarja. Kot dodaja, pa 
je težko reči, ali je za kultu-
ro danes več ali manj zani-
manja, saj ji vsaka generaci-
ja nudi svoj prispevek. „Ni pa 
več tistega pristnega veselja 
in navdušenja pri ljudeh,“ še 
izpostavlja Avsenak.

Kot še pravi, so si včasih lju-
dje bolj želeli druženja ka-
kor danes, obenem pa sedaj 
tudi kulturi niso pripravljeni 
več nameniti toliko denarja. 
Po njegovem mnenju je lju-
di bolj prevzela televizija in 
ostali mediji. Kulturna dejav-
nost je, po njegovem mne-
nju, sedaj tako v nekakšnem 
kritičnem obdobju, saj je de-
narja na občinski kot tudi na 
državni ravni vse manj. Obe-
nem pa tudi vse večje ad-
ministrativne ovire krhajo 
motivacijo oziroma pripra-
vljenost ljudi za organizacijo 
kulturnih prireditev. „Kultu-
ro pa moraš delati s srcem,“ 
je pri tem svojevrstna oseb-
na Avsenakova misel.

Avsenakovo življenje zazna-
muje predvsem njegovo ve-
liko zanimanje za narodno 
dediščino, kulturo in zgodo-
vino ter vse, kar je s tem po-
vezano. Kot poudarja, pa ni 
kulturne prireditve, ki bi jo 
skozi leta lahko izpostavil 
kot pomembnejšo od osta-
lih, ampak je družbi vsaka 
dala svojevrsten pridih v ne-
kem konkretnem obdobju. 
„Vsaka prireditev pa mora 
biti dobra, treba jo je nare-
diti z dušo,“ ob tem še doda-
ja Avsenak. 

Martin Kerin

Mirko Avsenak

BREŽICE - Ponedeljkova 13. redna seja brežiškega občin-
skega sveta se je pričela z minuto molka v spomin na žrtve 
četrtkove tragične nesreče pri Hidroelektrarni Blanca. 

V nadaljevanju seje, ki jo je najprej vodil brežiški župan 
Ivan Molan, nato pa v njegovi odsotnosti, zaradi udeležbe na 
sevniški žalni seji za preminule, podžupanja Patricia Čular, 
so svetniki med drugim potrdili Dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta, ki zajema ureditev brežiškega stare-
ga mestnega jedra v znesku nekaj več kot 2,5 milijona evrov 

ter predstavlja obnovo tako Ulice stare pravde, ulico Pod 
obzidjem, območje pri Zdravstvenem domu, Černelčevo ce-
sto, Levstikovo ulico, nadvoz na Bizeljski cesti kot še izved-
bo razsvetljave in pločnik, notranjo fasado na mestni hiši, 
med drugim pa tudi ureditev Grajskega parka, na območju 
osnovne šole pa talno in vertikalno signalizacijo. 

Prerazporedili so proračunska sredstva za izgradnjo pločni-
ka v Artičah, sprejeli Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve za odpravo posledic neurja v minulem maju in juni-
ju v višini 30.000 evrov, brez razprave pa tudi Odlok o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske 
Cholewa. Svetniki in svetnice so se seznanili z Državnim pro-
storskim načrtom za gradnjo državne ceste med avtocesto 
A1 Maribor – Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje 
pri Novem mestu, vendar bodo proučili predstavljeno študi-
jo variant in predlog najustreznejše variante ter bo pred-
met obravnave na eni izmed naslednjih sej. Rešili so še ne-
kaj kadrovskomandatnih, pa tudi nepremičninskih zadev 
ter nekaj brežiških cerkva razglasili za kulturni spomenik lo-
kalnega pomena. 

M. Kalčič M.

Še	2,5	milijona	evrov	za	
ureditev	mestnega	jedra

NAŠ POGOVOR, AKTUALNO

Brežiška ulica Pod obzidjem dobiva novo podobo

KRŠKO – Na 23. seji Občinskega sveta občine Krško, ki 
bo najverjetneje zadnja pred počitnicami, bodo sve-
tnice in svetniki obravnavali 15 točk dnevnega reda. 
Med drugim naj bi dali soglasje k sistemizaciji delov-
nih mest v vseh vrtcih krške občine, sprejeli odlok o pro-
storsko ureditvenih pogojih občine Krško in osnutek odlo-
ka o ustanovitvi Zavoda za podjetništvo in turizem Krško. 
V upravni odbor JZ Valvasorjev raziskovalni center Krško naj 
bi imenovali predstavnico občine Krško in predstavnico za-
interesirane javnosti, spremenili naj bi tudi sestavo delovne 
skupine za spremljanje zapiranja Rudnika Senovo ter ime-
novali pogajalsko skupino za dokapitalizacijo podjetja Ru-
dar Senovo. Po sprejemu poročila o izvršitvi proračuna v pr-
vem polletju naj bi sprejeli tudi spremembe proračuna za 
letošnje leto.

V	Krškem	o	spremembi	
proračuna	za	2008

V	Brežicah	predstavili	največje	investicije

Pomen	partnerstva	med	občino	in	državo
BREŽICE - V brežiški knjižnici je v začetku meseca potekala javna predstavitev večjih investicij, ki jih v 
občini Brežice že izvajajo ali pa jih bodo dokončali v naslednjih dveh letih.

večnamenske dvorane v Bre-
žicah. Skupna vrednost inve-
sticij, ki so jih predstavili za 
posamezna področja odgovor-

Nekdanji brežiški župan in 
sedanji minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Viz-
jak, ki je predstavil dva veli-
ka državna projekta, ki bosta 
posegla na območje občine 
Brežice, in sicer izgradnja 
hidroelektrarn na spodnji 
Savi in gospodarsko sredi-
šče Feniks, je opozoril na 
pomen dobrega sodelovanja 
med občino in državo. De-
jal je, da občine same s svo-
jimi proračuni ne morejo za-
gotoviti večjega razvoja, če 
pa jih oplemenitijo z držav-
nimi in evropskimi sredstvi, 
je mogoče bistveno hitreje 
priti do novih pridobitev. Pri 
tem pa je pomembno dobro 

sodelovanje med različnimi 
dejavniki v občini že v fazi 
priprave projektov. Sedanji 
brežiški razvojni program je 
v povezavi z državnimi pro-
jekti na območju občine in 
regije naravnost vizionarski.  
Župan Ivan Molan pa je med 
drugim poudaril, da pri na-
črtovanju teh investicij ves 
čas računajo tudi na lokalne 

podjetnike, ki pa so največ-
krat premajhni za samostoj-
no izvajanje del, zato naj bi 
se čim bolj povezovali.
V krajši razpravi po predsta-
vitvi je bilo ob pohvalah sli-
šati tudi nekaj kritičnih pri-
pomb, predvsem očitek, da 
naj bi občina še premalo iz-
tržila na račun velikih držav-
nih projektov.   S.M.

Na predstavitvi so se zbrali predvsem direktorji javnih 
zavodov in predstavniki krajevnih skupnosti.

Predstavniki občinske uprave z ministrom in županom
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Zatem…
Po tednu dni zatem, ko je Sava 
oziroma voda trinajstim Posav-
cem pri HE Blanca vzela življenje, 
najbrž ni tistih čisto pravih odgo-
vorov na pogojnike »če bi…«, »kaj, 
ko bi…«. Najbrž jih tudi nikoli ne 
bo. In jih nima smisla niti iskati. 
Sedaj res ne več. Ker se je zgodilo, 
kar se je. Eden najbolj temačnih 
četrtkov v zgodovini Posavja. Ob pogovorih in analizah 
laikov in strokovnjakov ostajam nekje drugje, onstran…

Nekje drugje, kakor želimo izraziti svojo srečo na poti 
k morju, k reki, k jezeru, pa se potem potopiti v njihovo 
modrino, v zelenilo, v svežino. Na poti h gori, na goro, k 
malo višjemu vrhu, se povzpeti nanj in zajeti svežino ki-
sika. Med druge energije z dvo ali večkolesniki dva ali 
več sto kilometrov proč od vsakdanjosti in zadušljive obi-
čajnosti. Zdravit nakopičen adrenalin peš v nekoliko od-
daljen gozd. Ali travnik. Kdo upa dati zagotovilo, da 
bodo sreče vedno do konca srečne?

Ko sproščaš svojo srečo zaradi česar koli, ko opravljaš 
svoje načrtovane življenjske poti, najbrž ne razmišljaš o 
tem, da bi se moralo zgoditi nekaj potuhnjenega, dokonč-
nega. Pa se zgodi. Družinam na poti na počitnice, poho-
dnikom v gore, tudi kadar so do skrajnosti pozorni, le-
talcem in potnikom v avionih, otroku, ki teče na cesto za 
žogo in vidi samo njo, ceste pa ne, jadralcu, padalki pod 
nebom, pazniku v živalskem vrtu, potapljaču, krovcu, 
novinarjem na bojiščih, razredom na končnih izletih.

Brezosebno, prazno naštevanje primerov. Ki postane bo-
leče osebno, ko se v nesreči pojavijo osebnosti z imeni, ki 
so bili neprecenljiv del življenj svojcev, prijateljev, znan-
cev, sosedov, someščanov. V našem primeru trinajstih Po-
savcev. V sproščanju svoje sreče, uspehov, darovanju do-
brote, v iskanju doživetja nedoživetega, morda, morda 
v prevrtljivi moči nečesa nadrealističnega, so pokopali 
svoje sanje ter sanje in srečo bližnjih. Nehote, prepričani 
v nov dan…ne misleč na dokončnost.

Pa kakšna življenja bi živeli, če bi nam bila znana vsa 
naša pota? Izidi naših poti? Kako bi živeli, če si ne bi 
upali živeti in imeti krila? Nenazadnje, upali tvegati? 
Imeli vse sešteto, odšteto, pomnoženo, podeljeno – skratka 
preračunano in pod nadzorom? Kako bi živeli z nami in 
ob nas vsi tisti, s katerimi križamo svoje poti? Vendar pa 
pri samospraševanju nikakor ne gre za namigovanje k 
podcenjevanju previdnosti in k nespoštovanju življenja.

Naši trinajsterici, ki nas je obogatila z razmišljanji, za 
onkraj:
Senada Smajić: Spočij se. / Spočij se, kamorkoli že greš. 
/ Pot je dolga le toliko, kolikor je potrebno, da prideš do 
konca. / Spočij se, kamorkoli že greš. Tudi če tečeš, od 
konca dalje ne moreš nikamor več./

In je žalost. Ki ji ni videti konca. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

KRŠKO/LIBNA  S tradicionalno prireditvijo Kresna noč na 
Libni so v torek, 24. junija zvečer, občanke in občani obči-
ne Krško ter organizatorji – Planinsko društvo Videm, Obči-
na Krško in Krajevna skupnost mesta Krško družno obeleži-
li največji slovenski praznik – dan državnosti, spomin na 25. 

junij leta 1991, ko je tedanja Skupščina Republike Sloveni-
je razglasila neodvisnost in prevzela nadzor nad celovitostjo 
svojih ozemeljskih meja. 

Na najpomembnejše odločitve in dogodke v 17letni zgodo-
vini slovenske države se je navezal slavnostni govornik kr-
ški župan Franc Bogovič, ki je ob tem poudaril, da za vse-
mi odločitvami, ki so prispevale k napredku Slovenije, po 
pomembnosti tudi ne zaostaja referendumska odločitev Po-
savcev, da si zarišejo znotraj države meje svojega ozemlja, 
s katerim bodo gospodarili kot dober gospodar. V uradnem 
delu so prireditev s kulturnim programom popestrili pevci 
MPZ iz Brestanice, harmonikarji iz OŠ Jurija Dalmatina ter 
krški godbeniki, zatem pa je za razpoloženje „kresovalcev“ 
vse do zgodnjih jutranjih ur skrbel sestav Orion.  B. M.

Na	Libni	tradicionalno	
počastili	največji	slovenski	
praznik

Člani Planinskega društva Videm so poskrbeli za hitro 
postrežbo

DOBRAVA - Na dan državnosti je Lovska družina Brežice 
pri svoji lovski koči v Dobravi organizirala že 8. memori-
al Jerneja Molana, ki je padel v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo. 

Na spominski slovesnosti je zbrane nagovoril gospodarski 
minister mag. Andrej Vizjak, ki je ob tem izrazil tudi zahva-
lo družini ter med drugim dejal, da je preteklost tako po-

membna, da bi se morali iz nje marsičesa naučiti ter bi mo-
rala biti vsem spodbuda, da bi gradili še lepšo prihodnost. 
Brežiški župan Ivan Molan pa je med drugim dejal, da smo 
lahko ponosni na svojo državo in uresničitev naših želja po 
samostojnosti, kar pa so nekateri morali plačati tudi z ži-
vljenjem, med njimi je bil Jernej Molan. 
Starešina LD Brežice Drago Vimpolšek je ob tem dogodku 
povedal, da je bil padli Molan član brežiške lovske druži-
ne, dober človek in izreden tovariš, zato bodo tudi v bodo-
če nanj na tak način ohranjali spomin. Pozdravne besede sta 
zbranim namenila tudi predsednik Krajevne skupnosti Buko-
šekTrnjeZakot Marko Hercigonja in predsednik Posavske 
lovske zveze Miha Molan. Kulturni program so s petjem po-
pestrili pevci pišeškega okteta Orlica. V nadaljevanju pa je 
sledilo tekmovanje v streljanju na glinaste golobe in dru-
žabno srečanje ob lovskem golažu. 

M. Kalčič M.

SEVNICA – V  Sevnici se je 1. julija na prvi seji po 15. gasil-
skem kongresu v Krškem sestal Upravni odbor Gasilske zve-
ze Slovenije, ki je izvolil organe, svete in delovne komisije za 
naslednje petletno obdobje. Najožje vodstvo 133.000članske 
gasilske organizacije sestavljajo predsednik Anton Koren iz 
Sevnice, poveljnik Matjaž Klarič, namestnik predsednika Vili 
Bržan, namestnik poveljnika Jože Berlec, dva podpredsedni-
ka sta Janez Merc in Janko Turnšek ter podpoveljnika Janez 
Groboljšek in Leon Behin. Člani UO so pregledali tudi opra-
vljeno delo v prvem polletju letošnjega leta in začeli s pripra-
vami na dva najpomembnejša dogodka v prihodnjem letu, ko 
bodo gasilci v Metliki in drugod obeležili 140letnico organizi-
ranega gasilstva na Slovenskem ter se udeležili gasilskih olim-
pijskih iger v Ostravi na Češkem.  B. M.

V	spomin	pripravili	strelsko	
tekmovanje

Otvoritev strelskega tekmovanja so pričeli (z leve) 
Teo Hrvoje Oršanič, Andrej Vizjak, Ivan Molan, Darko 
Bukovinski in Marko Hercigonja.

KRŠKO, - 30. junija 2008, na dan, ko je prenovljena LDS 
beležila svojo prvo obletnico, sta Krško obiskali pred-
sednica in podpredsednica stranke – Katarina Kresal in 
Zdenka Cerar. Ob tej priložnosti so se predstavili tudi tri-
je posavski kandidati za jesenske državnozborske volitve 
in med njimi tudi mag. Damjan Lah.

Srečanje članov in simpati-
zerjev stranke je potekalo v 
vzdušju enoletnega obdobja 
novega vodstva. Mag. Vojko 
Sotošek, predsednik LDS Kr-
ško, je uvodoma prepustil be-
sedo predsednici Kresalovi. Ta 
je v glavnih potezah predsta-
vila obsežen in pregleden pro-
gram stranke, v katerem so 
predvsem prikazane konkre-
tne rešitve na številna vpra-
šanja, ki jih sedanja oblast ne 
zna in ne more rešiti. Dodala 
je, da od državljank in drža-
vljanov na sedež stranke pre-
jema številna dobra mnenja in koristne predloge. Hkrati je 
predstavila aktualen slogan stranke, po katerem LDS pome-
ni: LJUDJE – DEMOKRACIJA – SVOBODA. To so vrednote, za 
katere se bo stranka zavzemala.
V nadaljevanju so se predstavili trije posavski kandidati 
stranke LDS. 
Mag. Damjana Laha v volilni bitki spremlja LDS Krško. Kan-
didat Lah je v svojem nagovoru med drugim predstavil šte-
vilne lokalne in širše probleme; zavzemal se bo za posame-
znika ne le skozi zagotavljanje osebne blaginje, ampak tudi 
s težnjo po spreminjanju načina odločanja. Po njegovem je 
potrebno onemogočiti totalitarne težnje oblasti, zavarovati 
javno šolstvo in zdravstvo, vrniti svobodo medijem. Poudaril 
je, da so potrebne odločitve »od spodaj navzgor« in spreje-
te ob popolnem soglasju s prebivalstvom. To naj še posebej 
velja za Posavje in Krško, kjer v zadnjih letih nastaja najve-
čji slovenski energetski bazen. Kandidat Lah je doslej opra-
vljal visoke in odgovorne funkcije v več ministrstvih, bil je 
tudi direktor urada predsednika prejšnje vlade, pred tem pa 
je bil direktor Uprave za obrambo v Posavju. 
Srečanje se je zaključilo s sproščenim druženjem članov in 
simpatizerjev stranke v prostorih Hotela City Krško. 

I.M.

Mag.	Damjan	Lah	–	kandidat	
LDS	Krško

Mag. Damjan Lah

Gasilska	organizacija	z	novimi	
organi

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Zlato jabolko ali kranjska lilija je ena od treh 
predstavnikov iz rodu lilij, ki raste v Sloveniji. Na 
vrhu daljšega stebla s spiralno razporejenimi listi je 
navadno en sam oranžen kimast cvet, ki ima v začetku 
enako obliko kot cvetovi vseh drugih lilij, kmalu pa se 
čašni cvetovi zavihajo nazaj, vse do stebla, in cvet 
dobi značilno obliko, po kateri je roža dobila tudi svoje 
ime. Cveti od konca maja do sredine junija, vonj te 
cvetlice pa ni prijeten. Od leta 1947 je kranjska lilija v 
Sloveniji zavarovana. (Foto: Ljubo Motore)

KOPRIVNICA  Na toplo sobotno jutro, 28.06.2008, so se pre-
bivalci Mrčnih sel pri Koprivnici dobre volje odpravili na tra-
dicionalno srečanje krajev z imenom Sela, Sele, Selo, ki je 
potekalo v Selah pri Žirovnici. Avtobus je ob 7. uri napol-
nilo 44 Selanov in ob 10. uri so v Žirovnici že sodelovali pri 
predstavitvi vseh krajev. Po predstavitvi je bil organiziran 
avtobusni prevoz za ogled Vrbe, Prešernove in Čopove do-
mačije.

Organiziran je bil tudi pohod, popoldne pa je potekal dru-
žabni del s plesom. Organizatorji so  pripravili nagrado, sli-
ko v vrednosti 400 EUR, v spomin na njihov kraj, ki so jo 
podelili s pomočjo žreba. In ravno naša Mrčna sela  so ime-
la srečno roko in s to sliko odpotovala domov. Vračali so se 
v poznih večernih urah in bili zadovoljni s srečanjem, saj 
je njegov namen spoznavanje naše lepe Slovenije in dru-
ženje Selanov med seboj. Drugo leto bo srečanje poteka-
lo »skoraj doma«, v Selah pri Dobovi, zato se pridružite, ne 
bo Vam žal.

Sonja Bračun

Vaščani	Mrčnih	sel	na	
srečanju	Selanov

Odprava iz Mrčnih sel
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KOSTANJEVICA NA KRKI - Osrednja slovesnost ob dnevu dr-
žavnosti v občini Kostanjevica na Krki je bila združena z že 
14. po vrsti promenadnim koncertom tamkajšnjega pihal-
nega orkestra na dvorišču Lamutovega likovnega salona.

Pihalni orkester Kostanjevica na Krki pod vodstvom dirigen-
ta Tonija Homana je kar precejšnjemu številu poslušalcev 
zaigral osem skladb, med njimi znano melodijo iz filma o 

boksarju Rockyju, Šostakovičev valček, Wagnerjevo bojno 
koračnico in venček slovenskih popevk. Poleg orkestra je v 
programu nastopila še vokalna zasedba Mavrica iz Podbočja, 
ki jo sestavlja deset mladih pevk pod vodstvom Katarine 
Štefanič. Program je izvrstno povezovala Melita Skušek.
Slavnostni govornik na praznični prireditvi je bil minister za 
gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, ki je poudaril, da kljub 
zazrtosti v prihodnost ne smemo pozabiti na pretekle do-
godke, ki so nas pripeljali do samostojne in uspešne države. 
Udeležence prireditve je nagovoril tudi župan Mojmir Pu-
stoslemšek.  P.P.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V ponedeljek, 9. junija, 
je potekala akcija ureditve parkirnih prostorov in 
varne poti pred VVE Centralni vrtec Leskovec pri 
Krškem. V kolektivu vrtca se zahvaljujejo CGP-ju 
in predstavnikoma sveta staršev Rudiju Vrščaju in 
Matjažu Bračunu za uspešno izvedbo akcije.

Koncert	ob	dnevu	državnosti	

Prizorišče prazničnega koncerta pred Lamutovim 
likovnim salonom

BREŽICE - Brežiška knjižnica je zadnji petek in soboto v 
juniju v sodelovanju s slovensko Zvezo bibliotekarskih 
društev – Sekcijo za potujoče knjižnice pripravila stro-
kovno srečanje in festival knjižnic, ki so ga poimenovali 
Na pragu novih izzivov. 

Potujoče knjižnice, ki jih je v Sloveniji 12, od tega 10 bibili-
obusov in dva kombija, so bili obiskovalcem na ogled na av-

tobusni postaji pred brežiško gimnazijo, obiskali pa so tudi 
Čateške Toplice, kjer je sledila vožnja z brodom preko reke 
Save. V soboto so organizirali tudi panoramsko vožnjo po 
brežiških mestnih ulicah, srečanje pa zaključili z ogledom 
Jovsov. 
V prostorih knjižnice je potekalo strokovno predavanje z 
različnimi temami, ki so se ga udeležili tudi knjižničarji iz 
Finske in sosednje Hrvaške. Najprej je prisotne pozdravila 
direktorica Tea Bemkoč, uspešno delo jim je zaželela breži-
ška podžupanja Patricia Čular, nekaj pozdravnih misli je ob 
tej priložnosti spregovorila tudi predsednica Zveze bibliote-
karskih društev Slovenije dr. Melita Ambrožič, za kulturni 
program pa so poskrbeli učenci brežiške Glasbene šole pod 
mentorstvom Staneta Cetina. 

M. Kalčič Mirtič 

Zbrane so ob tej priložnosti 
pozdravili direktor PU Krško 
Andrej Zbašnik, ki je v svo-
jem nagovoru izpostavil uspe-
šno delo pri vključitvi v dru-
žino schengenskih držav ter 
dodal, da je delo policistov 
dobro tudi v lokalnem oko-
lju ter so občani počutijo var-
ne. „Zaradi schengenskega 
režima se je precej poveča-
lo tudi število policistov, zato 
je zelo pomembno, da svo-
je delo opravljajo strokovno 
in s pravo mero,“ je zaključil 
Zbašnik. Bojan Počinel z Ge-
neralne policijske uprave je 
spregovoril o posodobitvah v 
voznem parku policije in de-
jal, da slovenska policija za-
ključuje največji investicijski 
ciklus, za katerega so črpali 
tudi evropska sredstva. Nave-
del je še, da so izvedli 36 pro-
jektov in zanje porabili preko 
60 milijonov evrov. Posavskim 
policistom pa je čestital ob 
njihovem prazniku. Dogod-
ku so prisostvovali tudi bre-

Festival	potujočih	knjižnic

Bibliobusi so pripeljali v Brežice.

Dobro	sodelovanje	policije		
z	lokalno	skupnostjo
BREŽICE - V petek, 27. junija, je Policijska uprava Krško v novih prostorih brežiške policije pripravila 
proslavo ob dnevu policije. 

žiški župan Ivan Molan, sev-
niški župan Kristijan Janc in 
krška podžupanja Ana Nuša 
Somrak, ki so poudarili, da je 
sodelovanje policije z lokalno 
skupnostjo dobro, delo polici-
stov pa odgovorno, saj mora-
jo na eni strani upoštevati za-
kone, na drugi pa se od njih 
pričakuje, da čim bolj upo-
števajo tudi človeka. 

V kulturnem programu je 
nastopil kvartet policijskega 
orkestra. Prireditev je vodil 
Rober Perc. Na slovesnosti 
so podelili tudi priznanja Mi-
nistrstva za notranje zadeve 
in Policije. Najvišje prizna-
nje zlati ščit je prejel Mar-
jan Hartl, srebrni ščit so po-
delili Milanu Božiču, Igorju 
Petelincu in Ivanu Kostanj-

šku. Bronaste ščite so preje-
li Aleksander Barbo, Jožef 
Bežan, Duško Jevtič, Jo-
žek Kodrič, Matej Močnik, 
Robert Perc, Martina Pirc, 
Tadej Popelar in Andrej 
Radi. Priznanja Policije za 
desetletno delo pa so dobili 
Viktor Blatnik, Antonija Bo-
žič, Petra Cerovšek, Robert 
Gorenc, Janez Goršin, Jože 
Jereb, Robert Juh, Jože 
Klobasa, Peter Molan, Slav-
ko Preskar, Aleš Petelinc in 
Bojan Popelar. Priznanja ob 
20letnici dela v policiji pa 
Bojan Bogovič, Zdenko Jer-
man, Vilibald Krajnc, Bo-
ris Andrej Škrabar, Rudolf 
Štojs, Anton Vodopivec in 
Franc Volčanšek. 

V avli pa sta svoja slikarska 
dela postavili na ogled Eli-
zabeta, ki je prav tako poli-
cistka in njena sestra dvojči-
ca Natalija Dugandžija. 

M. Kalčič M.

S slovesnosti ob dnevu policije

BIZELJSKO – Kar 45 domačih otrok se je zbralo na že 6. orato-
riju. Zanje je pod vodstvom domačega župnika Vlada Lesko-
varja in Andreje Špeljak skrbelo kar 15 animatorjev domači-
nov, eden pa je bil gost, kitarist Filip iz Šoštanja. Prvo julijsko 
nedeljo so udeleženci pri sveti maši dobili majčke, nato pa tri 
dni ustvarjali pri farni cerkvi sv. Lovrenca na Hribčku.
Na temo »odpri oči« so spoznali svetopisemsko zgodbo o apo-

stolu Pavlu, njegovo spreobrnjenje in misijonsko delo. Tako so 
vsako jutro ob 9. uri najprej opravili jutranjo molitev in dvi-
gnili zastavo, ki je nastala pod spretnimi rokami mentorice 
Denise. Sledila je igra na temo o apostolu Pavlu, nato pa de-
lavnice, v katerih so izdelovali šotore iz trstike in bambusa ter 
jih opremili z grbi, prav tako so si udeleženci ob priskrbljeni 
malici in kosilu drugi dan oratorija zamesili in spekli preste. 
Po molitvi in kosilu so imeli spet zanimive igre na temo gesla 
oratorija. Zaključni dan so se v duhu pridružili vsem sloven-
skim oratorijcem in so ob 20. obletnici oratorija v državi sku-
paj pisali papežu, zase za spomin pa izdelali kazala za Sveto 
pismo. Ponavadi se zadnji dan odpravijo na romarsko pot, to-
krat so si v bližnji Bistrici ob Sotli ogledali kip apostolov Petra 
in Pavla, v podružnični cerkvi Sv. Križa pa se poslovili še z za-
ključno mašo.  S.Vahtarič

Oratorij	»Odpri	oči«

Ob prepevanju pesmi s kitaristom Filipom

BREŽICE – Pri Društvu upokojencev Brežice deluje tretjo sezono 
Delavnica ročnih del, udeleženke delavnice pa se zbero vsak to-
rek med 16. in 18. uro v učilnici Prosvetnega doma. 

Skupino vodi Nada Kranjc, ki pove, da so kandidatke že na pr-
vem delovnem srečanju prinesle neverjetno veliko že narejenih 
različnih ročnih del za vzorec, prisotne pa so ob tem ugotovile, 
da znajo splesti in skvačkati kape, šale, rokavice, nogavice, co-
pate, jope, puloverje, obleke, krila, brezrokavnike, ogrinjala, 
plašče, tunike, pa tudi razne vezene in skekljane prte, prtičke, 

zavese, okraske za božična drevesca, velikonočne pirhe, zajč-
ke, ptičke, sicer pa bi bilo verigo ustvarjalnosti še moč našte-
vati. Nekatere udeleženke prihajajo redno, druge občasno, saj 
imajo vse še veliko drugih družinskih obveznosti, a iz ustvarjal-
nih srečanj vedno odhajajo dobre volje in polne optimizma. Ob 
vsej svoji ustvarjalni volji pa si močno želijo svoje izdelke poka-
zati tudi širši javnosti na razstavi, lahko tudi vzporedno ob ka-
kšnem drugem kulturnem dogodku, vendar bi rabile ob tem šir-
šo pomoč  pa tudi razumevanje.  N.J.S.

Pletejo	in	kvačkajo...

Anica Gorišek, Ljudmila Golobič, Marija Vogrinc, Zofka 
Kramarič, Dragica Lorber in Nada Kranjc

MALENCE PRI KOSTANJEVICI – Na dan državnosti so bila v 
tem kraju zaključena dela na obnovi spomenika, ki je posta-
vljen na mestu, kjer so bili 21. oktobra 1943 ustreljeni talci 

iz Kostanjevice na Krki. Pobudnik in organizator obnove je 
bila krajevna organizacija kostanjeviške Zveze borcev.

Foto: Nataša Junko

Obnovljen	spomenik	talcev

BREŽICE - Pri Pečnikovih na Cankarjevi ulici v Brežicah 
je letos s pravcatimi grozdi plodov presenetila prava 
pišečka marelica. Med spomladansko mrzaljo so jo 
pokrili s folijo in tako verjetno rešili vse plodove, 
kakršnih dotlej še niso videli. A.P.
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VIHRE - Ljudski pevci »Pšenični klas Vihre«, smo v soboto, 
28.06.2008, priredili koncert z naslovom, Zapojmo, da nam 
bo lepo. In res nam je bilo lepo. 

Skoraj v polni dvorani gasilskega doma je bilo zares veselo. Po-
leg nas domačih pevcev so še nastopile Mlade žurerke, ki so s 
svojim plesom kankan, dodobra nasmejale občinstvo. 

Nato so nam zapeli ljudski pev-
ci Florjani iz Ordra, Podgorjan-
ski prijatelji iz Novega mesta 
in ljudske pevke iz Telč. Veselo 
druženje so popestrili in nas do-
dobra nasmejali s svojim igra-
njem na domače inštrumente 
in s svojim humorjem Bučen-
ski rumplači. Na frajtonarico je 
zaigral Matic Kozole s Senove-
ga in nas razveselil s svojim iz-
vajanjem.

Na koncu koncerta smo vsi na-
stopajoči skupaj zapeli V do-
lini tihi in Veš o Marija, kar je 
bil čudovit zaključek. Vse pa ne 
bi bilo tako ljudsko in prisrčno, 
če ne bi domiselno in zabavno 
program povezovala gospodič-
na Saša Kralj iz Tržišča in smo ji 
hvaležni, da je koncert potekal, 
kot smo si zamislili. Za zaklju-
ček pa je bilo veselo še dolgo v 
noč ob dobri hrani in pijači.

Hermina Žičkar

PRUŠNJA VAS – V nedeljo, 29. junija, ko so se na Dunaju 
za naslov evropskega prvaka v nogometu spopadli Španci in 
Nemci, so v Prušnji vasi, gorjanski vasici v KS Podbočje, pri-
pravili otvoritev novega nogometnega igrišča na travi.

Vaščani in vaščanke so igrišče uredili v dolini na koncu vasi, v 
pripravo pa so vložili veliko delovnih ur in truda. Brez pomoči 

številnih sponzorjev in Krajevne skupnosti Podbočje seveda na 
bi šlo, je ob otvoritvi povedal pobudnik ureditve igrišča in sve-
tnik KS Podbočje Ivan Stopar. Slednjemu so se za novo igrišče, 
ki jim bo omogočilo pestrejše preživljanje prostega časa, pri-
srčno zahvalili vaški otroci, pri rezanju otvoritvenega traku pa 
sta mu pomagala predsednik sveta KS Podbočje Darko Kodrič 
in najstarejši krajan Prušnje vasi Jože Sintič - Jurčina. Nato 
so se na otvoritvenem turnirju poleg domače ekipe pomerile 
še ekipe iz Mladja, Gradnja in Šutne. Kako pomembna pridobi-
tev za življenje v teh krajih je novo igrišče, so s svojo udelež-
bo na otvoritvi, ki je prerasla v pravo veselico, dokazali števil-
ni krajani tako Prušnje vasi kot okoliških krajev.  P.P.

Tudi	v	Gorjancih	igrajo	
nogomet

Novo igrišče sta z otvoritveno tekmo »krstili« ekipi 
Prušnje vasi in Šutne.

ČATEŽ OB SAVI – Ljudske pevke Žejno in Kulturno društvo An-
ton Kreč Čatež ob Savi sta tretjič zapored pripravila srečanje 
ljudskih pevcev, ki je potekalo v čateškem kulturnem domu. 
Prireditev je potekala pod nazivom „Pa se sliš'“. Pesem je to-
krat združila Ljudske pevke Žejno, ki delujejo pod okriljem 

KD Anton Kreč, organizirajo srečanja ob ljudskih napevih in 
se uspešno predstavljajo po Sloveniji in v zamejstvu, Pev-
ke ljudskih pesmi KUD Kebelj iz Oplotnice, Pevke treh vasi iz 
Šempetra v Savinjski dolini, Pevce izpod Boča, Ljudske god-
ce KD Alojz Žuran Podgorci, Ljudske pevke s Telč, Globoške 
pevce iz Globokega, KUD Žumberčani iz Hrvaške ter gostujoči 
MePZ KUD Anton Kreč s Čateža. Vsi udeleženci so po domače 
zapeli še skupno pesem Pod to goro zeleno, k domačnosti pa 
je z besedo in povezovanjem prispevala moderatorka veče-
ra Katarina Sedeljšak. Pevce, ki ohranjajo kulturno dedišči-
no, je spremljala etnologinja in kulturna antropologinja Ve-
sna Sever, zvest spremljevalec ljudskih pesmi pa je bil tudi 
čateški župnik Jože Pacek.  N.J.S.

Zapeli	so	po	domače

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V Trubarjevem domu v Loki pri 
Zidanem Mostu je potekala v sredo, 25. junija, predstavitev 
vsebine zbornika Obsavska stoletja, ki je izšel ob 800letnici 
loške fare, župnije in cerkve sv. Helene. Vsebinsko je zbor-
nik razdeljen na dva dela – prvi del seznanja bralca z Loko 
in bližnjo okolico v prostoru in času vse od antike do dana-
šnjih dni; drugi del je namenjen predstavitvi historiata žu-

pnije sv. Helene. Pri vsebinski sestavi zbornika je sodelovalo 
16 avtorjev, strokovnjakov z različnih področij, a večino pi-
snega gradiva je zbrala domačinka Dora Čobanovič. Bogato 
slikovno gradivo za zbornik, ki ga je uredil v pregledno celo-
to Oskar Zoran Zelič (tudi eden izmed avtorjev), sta prispe-
vala Ljubo Motore in Bojan Dremelj.

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Obsavska	stoletja

Skupina avtorjev zbornika Obsavska stoletja

POROČILI
SO SE

Gregor Filipič, Vrhnika in 
Jerneja Veber, Orešje nad 
Sevnico,
Aleš Sirk, Loka pri Zida-
nem Mostu in Senta Nunić, 
Sevnica,
Vinko Božič in Mateja 
Kralj, oba iz Celine,
Tomaž Ploj in Katja Žarn, 
oba iz Kostanjevice na 
Krki,
Janez Škofljanec in Va-
nja Pavlovič, oba iz Dolnje 
Prekope,
Tomaž Godler, Brežice in 
Erika Marn, Log pri Bre-
zovici,
Drago Kozole, Sremič in 
Monika Lajkovič, Črešnji-
ce pri Cerkljah,
Danijel Kraševec, Sela 
pri Dolenjskih Toplicah in 
Maja Štrucl, Krško,
Boštjan Voglar, Brezovska 
Gora in Sabina Cerovšek, 
Smednik,
Damir Horvat in Klaudija 
Šavrič, oba iz Dobove,
Davor Maršič in Karmen 
Markončič, oba iz Kopra,
James Gras Samuel, ZDA 
in Anuška Lisec, Ljublja-
na.

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tatjana Zorko Pesrl, Stra-
ža pri Krškem – dečka,
Tina Kodrič, Župeča vas – 
deklico,
Metka Krajnc, Brestanica 
– dečka,
Kristina Jelčić, Krško – de-
klico, 
Simona Oblak, Leskovec 
pri Krškem – dečka, 
Tanja Jarkovič, Podbočje 
 deklico,
Ksenija Vintar, Krško – de-
klico,
Božena Pangerčič , Breži-
ce – deklico,
Estera Cetin, Krško – de-
klico,
Urška Petkovšek , Lesko-
vec pri Krškem – dečka,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Metka Krošelj Molan, Ka-
pele – deklico,
Marijana Vaš, Brestanica – 
deklico,
Kristina Jeršič, Pišece – 
dečka,
Andreja Bajc, Raka – dečka,
Damjana Jalovec , Podbo-
čje – deklico,
Urška Veber, Loka pri Žu-
smu – dečka,
Vida Strašek Čokl, Prista-
va pri Mestinji – dečka,
Sabina Simončič, Senovo 
– dečka,
Olja Špiranec, Kozje – 
dečka,
Branka Abram, Senovo – 
dečka,
Urška Gregl, Bistrica ob 
Sotli – dečka,
Tatjana Gašperin, Brežice 
– dečka,
Aleksandra Resnik, Bre-
stanica – dečka,
Heike Borštnar, Osredek 
pri Krmelju – deklico,
Mojca Bervar, Radeče – 
dečka,
Jasmina Bosnić, Šmarje 
pri Jelšah – deklico,
Mojca Lenarčič, Sevnica – 
deklico,
Tina Čuber, Brestanica – 
dečka,
Maja Blaznik, Boštanj – 
deklico,
Katja Planinc, Krško – 
dečka,
Vladislava Planinc, Krško 
– dečka,
Simona Žnidaršič, Črešnji-
ce – deklico,
Arnela Mušić, Senovo – de-
klico,
Petra Kastrevc, Hrastje – 
deklico,
Suzana Pintarić, Senovo – 
deklico,
Tadeja Zupančič, Vrh pri 
Boštanju – deklico,
Marijana Levak, Vrhje – 
deklico,
Darja Novak, Zgornji 
Obrež – dečka,
Nataša Kovač, Zasap – 
dečka,
Irena Košak, Draga pri 
Šentrupertu – dekico,
Barbara Mihevc, Radeče – 
dečka,
Darinka Mavsar, Krško – 
dečka.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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KAPELE  V soboto, 28.junija, je Pihalni orkester Kapele go-
stil že 6. maraton pihalnih orkestrov. Tradicionalna prire-
ditev se je odvijala pod šotorom, poleg Pihalnega orkestra 
Kapele pa so živahne ritme širili še Kraška pihalna godba iz 

Sežane, Mestna godba Metlika in Godba Dobropolje. Ob pri-
hodu godb v naše kraje so jih pogostili tudi v Pišecah, Ka-
pelah in Podčetrtku. Pred samim nastopom v Kapelah so jih 
z domačimi dobrotami pričakale članice Društva za razvoj 
podeželja iz Kapel, za zabavo na prireditvi so poskrbeli še 
ansambel Zdravica in harmonikarji Tonija Sotoška. Organi-
zatorji prireditve, Pihalni orkester Kapele, ter izvajalci pri-
reditve iz  zavod Primat, so pohvalili vzdušje in si zaželeli še 
več podobnih, glasbeno obarvanih dogodkov.

M.M.

Šesti	maraton	pihalnih	
orkestrov

Zapojmo,	da	nam	bo	lepo...
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Že drugič žalujem ob Savi. Pred 
več kot dvajsetimi leti je v Savi 
utonil moj devetletni bratranec 
Marko. S prijateljem si je podajal 
frizbi, ki je padel v reko. Šel ga 
je iskat, zakorakal v vodo, ne 
globoko. Medse ga je vzel vrtinec 
in ga ni izpustil. Našli so ga čez 
pet dni. Žalost je bila neopisljiva. 
Nasmejani fant, z iskrivimi očmi. 
Z majhno sestrico. Mamo. Očetom. 
Sorodniki. Prijatelji. Imela sem 12 
let in sem komaj dihala. Spomnim se vsake podrobnosti. 
Občutij, tesnobe. In let, ki so sledila. 

Že drugič žalujem ob Savi. Te dni. Skozi noči in jutra 
imam pred seboj sliko popoldanske reke in mehkih, 
toplih poletnih senc. In prijateljev ob vodi. Klepetajo, si 
segajo v roke, se šalijo. Skupinska fotografija, poljubček 
za sina, moža. Vse je videti kot lepo uokvirjena 
fotografija, ki jo imamo v stanovanju, da postojimo 
pred njo. Se nasmehnemo, obudimo spomine. Zdrsimo 
s pogledom po njej, da nas poboža po srcu. Taista slika 
danes zareže v srce. V zavedanje neizrekljive tragedije.

Četrtkovega večera sem bila doma. Kopala najmlajšo, 
pripravljala večerjo za najstarejšo. Pri meni je 
bila moja mami in slišala novico o tragediji v moji 
informativni oddaji. Nisem dojela, kaj mi razlaga. 
Mislila sem, da so izginili, da nihče ne ve, kje so. V 
mislih sem videla prijatelje, ki gredo s čolnom po reki, 
vmes zasidrajo in gredo na kakšno pivo. Bodo že nazaj. 
Še pravi čas, da bodo ušli jezi najbližjih. Opravičili se 
bodo, da so naredili postanek in dali izjavo za medije. 
Natančno tako sem si zamislila. Mami me je le gledala. 
Ko so o novici poročali drugič, sem obstala. In tako 
stojim še danes. Onemela. Obmolkla. Pretresena. 

Obrazi, imena, njihove zgodbe. Zgodbe tistih, ki so ušli. 
Iz gotovega objema. Zgodbe tistih, ki so bili poleg in so 
občutili pridih večnosti. Ki jih je zaobjel z mogočnimi 
rokami in šepetal. Besede, ki jih ne bodo nikoli pozabili. 
Njihov notranji glas je dobil podobo. Videla in slišala 
sem jih, ko so pripovedovali, kaj in kako se je zgodilo. 
Bili so, meni tako znani in ljubi ljudje, ki pa so se 
le postavili v telo tistih, ki sem jih poznala. Bili so 
spremenjeni. Drugačni. Ob veličini vsemogočne moči. 
Razgaljeni. Prepihani. 

Oči svojcev, prijateljev. Skozi najglobji dan v njihovem 
življenju. Ki jim je povsem spremenil tok. 

Reka, ki sem jo vsak dan gledala, ko sem prečkala most. 
Dolga, široka, umazana in počasna reka. Ob nedeljah 
za odtenek lepša. Bolj podobna barvi reke. Reka, ki sem 
jo spremljala na poti v Ljubljano in nazaj. Vlak mi je 
ponujal pogled nanjo. V Hrastniku sem vedno pomislila 
na Marka. Spremljala reko do točke, kjer so ga našli. In 
pogledala stran. 

Reka, ki zaznamuje mesto, mu nudi močan pridih, 
utrip. Reka razdeli na dva dela, levi in desni. Od četrtka 
naprej ni več bregov, ni ločnic. Vse je eno. En utrip, eno 
srce. 

Ob takšnih trenutkih se zatečem k veri. Moji lastni. 
Ne zapovedani. Iščem nit, ki bi povezala vse skupaj. 
Da bi razumela. Moram razumeti. Moram dojeti. 
Preganjajo me znani obrazi umrlih, bolečina in pogledi 
svojcev. Zgodbe. Prižigam svečko v ljubljanskih nočeh 
in postojim pred njo. Upam na moč in milost tistih, ki 
žalujejo. Mislim na reko. 

Ki se je odločila za trinajst ljudi. Za trinajst parov oči. 
Za trinajst usod. In za mnogo več tistih, ki so izgubili. 
Za mesto, pokrajino, državo tistih, ki danes žalujemo. 
Ne doumemo. Ne razberemo. 

Videla sem posnetek odhajajočih. Tik pred katastrofo. 
V njihovih očeh nisem videla slovesa. Nisem slišala 
odhajanja. Videla sem poletne, mehke, radostne obraze 
prijateljev. 

Že drugič žalujem ob Savi. Nisem sama in čutim, 
da smo vsi povezani v eno. V en breg. Ene mogočne, 
široke, dolge reke. Reke, ki nas bo držala povezane. 
V neizrekljivi, najgljobji in najtežji preizkušnji. 
Žalovanju. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Ljudje so navdušeno zaplo-
skali tudi enemu najred-
kejših letal na svetu znam-
ke Polikarpov PO2 iz leta 
1937, osupnili so ob prele-
tu reaktivnega letala, naj-
večjo mero adrenalina pa so 
gledalcem po žilah pognale 
akrobatske vragolije češke 
akrobatske skupine Flying 
Bulls, ki so po mnenju obi-
skovalcev tudi s tokratni-
mi nastopi več kot upravičili 
svoj naslov svetovnih prva-
kov. 

Dogodek, ki je potekal v so-
organizaciji Jožeta Cetina 
ter zavoda Primat, so obi-
skovalci, med katerimi je 
bilo kar nekaj tujcev in obi-

Druga	letalska	poslastica		
v	Mihalovcu
DOBOVA - V soboto, 5.julija, je bilo veliko občudujočih pogledov usmerjenih v nebo nad Mihalovcem pri 
Dobovi, kjer je potekal II. mednarodni letalski miting Brežice. Prireditev, ki je bila posvečena začetniku 
slovenskega letalstva Edvardu Rusjanu, je ponudila ljubiteljem letenja in zračnih plovil pester program, 
ki je vključeval modelarje, ultralahka letala, polete letal Slovenske vojske, med njimi tudi znamenitih 
pilatusov (PC-3, PC-9, PC-6), motorne zmaje, svoje spretnosti so prikazali tudi helikopterji, neustrašno 
so proti tlom skočili padalci Letalskega centra Cerklje ob Krki in DO-27. 

skovalcev iz bolj oddaljenih 
slovenskih krajev, označili 
kot „prisrčen, z dobrim pro-
gramom“. Tudi za bralca Po-
savskega obzornika, gospo-

da Jožeta Pirnarja iz Dolnje 
Prekope, je bil v soboto po-
seben dan, saj se je kot izž-
rebanec naše nagradne kri-
žanke udeležil letalskega 

»Leteči biki« iz Češke v akciji (foto: V. Božič)

mitinga na vzletišču Mihalo-
vec pri Dobovi in za nagrado 
prejel polet z letalom Euro-
star EV97. 

M. Mavsar

Nagrajenec našega časopisa, Jože Pirnar (foto: V. Božič) Mlada občudovalka »Letečih bikov« (foto: P. Brenčič)

Akrobatsko skupino vodi 58-letna Radka Machova (foto: 
V. Božič)

Letalo Polikarpov PO-2 je bilo prava atrakcija (foto: V. 
Božič)

Navdušeno občinstvo (foto: V. Božič)

Minister za gospodarstvo kot kopilot (foto: V. Božič)

Reaktivno letalo med nizkim preletom (foto: B. Kovačič)
Veliko pozornosti so pritegnili helikopterji (foto: B. 
Kovačič)
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LJUBLJANA, KRŠKO  Vlada RS je 26. junija namesto dr. Igor-
ja Šalamuna kot člana upravnega odbora Sklada za financi-
ranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
iz NEK imenovala Martina Novšaka, direktorja GEN energije. 
Upravni odbor Sklada sestavljajo predsednik in štirje člani, 
od katerih predsednika in dva člana imenuje Državni zbor RS, 
enega Vlada RS in enega lokalna skupnost, na območju katere 
stoji NEK. Dr. Šalamun je bil za člana upravnega odbora ime-
novan 23. marca lani za obdobje štirih let, 2. junija letos pa 
je podal odstopno izjavo. Novšak bo zastopal interese Vlade 
RS do poteka mandata upravnega odbora.  P.P.

ZPT Brežice ponuja vavčersko svetovanje in usposabljanje
BREŽICE  Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (ZPT Bre-
žice) je z 9. junijem pričel z izvajanjem programa vavčer-
skega svetovanja in usposabljanja. Gre za obliko podjetniške 
svetovalne podpore države, namenjene mikro, malim in sre-
dnje velikim podjetjem in vsem potencialnim podjetnikom, 
ki se odločajo za podjetniško pot. Dostop do programa prek 
izvajalcev programa in svetovalcev, vpisanih v katalog podje-
tniških svetovalcev, zagotavlja Javna agencija RS za podje-
tništvo in tuje investicije. Zavod za podjetništvo in turizem 
Brežice je izvajalec programa na lokalni ravni in ima najdalj-
šo tradicijo izvajanja vavčerskega programa svetovanja v Po-
savju. Ciljni skupini sta delujoča podjetja (tudi samostojni 
podjetniki posamezniki), ki lahko dobijo subvencijo do 50 od-
stotkov neto upravičenih stroškov za svetovalne storitve in do 
45 odstotkov neto upravičenih stroškov za usposabljanje, ter 
potencialni podjetniki, ki lahko dobijo subvencijo do 100 od-
stotkov neto upravičenih stroškov.  P.P.

Novšak	v	upravnem	odboru	
Sklada	NEK

Vavčersko	svetovanje

Odbor regij (Committee of 
the Regions) je organizacija, 
ki ima svetovalno funkcijo in 
je sestavljena iz predstavni-
kov evropskih regionalnih in 

lokalnih organov. Področje 
evropske kohezijske politike 
je odgovorno za koordinacijo 
aktivnosti, usmerjenih v ko-
riščenje sredstev strukturnih 
skladov in kohezijskega skla-
da s ciljem evropskega teri-
torialnega sodelovanja, kajti 
doseganje ciljev na podro-
čju kohezijske politike brez 
teritorialne kohezije ni mo-
goče, zato tudi v Sloveniji 
številne slovenske občine že 
udejanjajo projekte preko 
mejnega sodelovanja. S tem 
ciljem so si predstavniki re-
gionalnih in lokalnih oblasti 
držav članic Evropske unije 
(na neformalni obisk v Sev-
nico so prišli iz približno 10 
evropskih držav) ogledali po-
tek gradnje HE Blanca, ki sta 
jo predstavila Jani Zemljak 
in Andrej Unetič. Podžu-

Obisk	Komisije	za	politiko	
ozemeljske	kohezije	EU	
SEVNICA - V soboto, 28. junija, je bila na obisku v Sevnici Komisija za politiko ozemeljske kohezije COTER 
evropskega Odbora regij iz Bruslja. To srečanje je bilo ena izmed priložnosti za poglobitev stikov s pred-
stavniki lokalnih skupnosti EU in hkrati priložnost za uresničevanje projekta preko mejnega sodelovanja. 

pan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, ki je goste ves čas 
njihovega obiska spremljal, 
jih je seznanil s skupnimi re-
gionalnimi posavskimi pro-

jekti, kot je izgradnja veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi, čiščenje in odvajanje 
odpadnih voda v Posavju, hi-
dravlične izboljšave vodovo-
dnih sistemov, izdelava ka-
tastra gospodarske in javne 
infrastrukture v Posavju ter 
Posavska štipendijska she-
ma. Na Gradu Sevnica je vse 
prisotne pozdravil župan Ob-
čine Sevnica Kristijan Janc, 
podpredsednik Komisije za 
politiko ozemeljske kohezi-
je Peter Osvald pa se je za-
hvalil za možnost ogleda in 
dodal, da podobni projek-
ti potekajo tudi na Češkem, 
od koder prihaja, hkrati pa 
se Češka že pripravlja na 
predsedovanje Svetu EU pri-
hodnje leto. Sledil je ogled 
stalnih muzejskih zbirk, ki 
jih je v angleškem jeziku go-

Članici Aktiva kmečkih žena Sevnica sta pogostili goste 
EU na gradbišču HE Blanca

Člani Komisije za politiko ozemeljske kohezije so z 
zanimanjem prisluhnili predstavitvi poteka gradnje HE 
Blanca

Grof Moscon (Sinjo Jezernik) z grofico (Breda Drenek 
Sotošek) pri vodenju gostov EU v grajske prostore 
sevniškega gradu

stom predstavila Brigita Ko-
šar. Dogajanje na sevniškem 
gradu je popestrila grajska 
gospoda, za še prijetnejši 
zaključek obiska predstavni-
kov Komisije za politiko oze-
meljske kohezije COTER pa 

so z dovršenim glasbenim 
nastop poskrbele članice vo-
kalne skupine Coronke.

Smilja Radi
Foto: Mirko Ognjenovič

Zaradi izgradnje HE Blanca so potrebne ureditve na vplivnem območju, kamor sodita tudi 
lokaciji Drožanjske ceste in Florjanske ulice v samem mestu Sevnica. Izvajala se bodo dela 
rekonstrukcije ulic, meteorne kanalizacije in telekomunikacijskega omrežja, zato so v času 
del možne tudi krajše motnje oz. prekinitve oskrbe. Prebivalce v neposredni bližini del pro-
simo za razumevanje. V sklop gradbenih del sodijo tudi ureditve brežin potokov.

Zaradi rekonstrukcije Drožanjske ceste, uporabnike 
cest obveščamo o cestni zapori na lokaciji spodnje-
ga dela Drožanjske ceste (od odcepa iz državne ceste 
R3679 BregSevnicaBrestanica do križišča Drožanj-
ska cesta  Cesta na grad).
Delna zapora odseka ceste bo potekala od 
01.07.2008 do 31.12.2008, med 7. in 19. uro. Pro-
met bo urejen z ročnim usmerjanjem.
Popolne zapore na sami Drožanjski cesti bodo ne-
kaj metrske in pomične, ki bodo prestavljene v skla-
du s časovnim terminom samih izvajanih del na dolo-
čeni dolžini. Te zapore bodo predvidoma trajale od 
07.07.2008 do 31.08.2008 neprekinjeno 24 ur.
V času urejanja Drožanjske ceste je za potrebe ob-
voza voznikom namenjena Cesta čez Grič in Cesta 
na grad.

Zaradi gradbenih del ob ureditvi Florjanskega po-
toka pa bo potekala polovična zapora državne ce-
ste R3679 BregSevnicaBrestanica od 03.07.2008 
do predvidoma 15.08.2008, v času med 00:00 in 
24:00 uro. 
V času delne zapore bo promet urejen izmenično 
enosmerno s prometno signalizacijo. 

Vsi cestni obvozi bodo ustrezno označeni. Uporabnike cest prosimo, da upoštevate 
spremenjen prometni režim in vas vljudno pozivamo k razumevanju in potrpežljivosti 
v času zahtevnih in obsežnih gradbenih del. 

Pripravila: Vojka Alif, Foto: Arhiv Infra d.o.o.

...in dela na Florjanskem potoku. 

Gradbena dela v izvajanju na 
Drožanjskem potoku…

Obvestilo	o	cestnih	zaporah

PROIZVODNJA – JUNIJ 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

6.389.943 106 29

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 4 ZP - - 79,4 300 0,4 100 - -

PB 5 ZP - - 98,2 300 4,7 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

GARANCIJSKA SHEMA POSAVJE

KREDITI ZA PODJETJA 
PO TRENUTNO NAJUGODNEJŠI OBRESTNI MERI

Regionalna razvojna agencija Posavje je aprila letos ob-
javila Javni razpis za dolgoročne investicijske kredi-
te pod ugodnejšimi pogoji z garancijami Garancijske 
sheme Posavje za leto 2008.

Upravičenci kreditov so mala in srednje velika podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v ob-
činah Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.
Višina kredita znaša od 5.000,00 EUR do 60.000,00 EUR, 
višina garancije pa je od 50 % do 80 % od zneska odo-
brenega kredita.
Obrestna mera za kredit pri banki je 6 mesečni EU-
RIBOR + 0,7 %.

Za vse informacije se lahko obrnete na Tatjano Ibrače-
vić, tel. 074881048,    enaslov: tatjana.ibracevic@
rraposavje.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
spletni strani www.rraposavje.si, pod rubriko »razpisi« 
ter na sedežu RRA Posavje, CKŽ 46, Krško.

•

•

•

Novice iz Posavja
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Dobili	bodo	
elektriko
Elektro Celje se je na povabi-
lo Občine Brežice in TV Pika 
z oddajo Ujemi svoje sanje 
odzvalo in štiričlanski družini 
Zevnik omogočilo dostop do 
električnega priključka. Dru-
žina Zevnik živi v kraju Cer-
klje ob Krki že 14 let v sla-
bih bivalnih razmerah in brez 
električne energije.
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Mladi 10 let - za pokrajino.

Šport naj postane 
vrednota
V Krškem je koncem junija 
zaključila delo v zadnjem 
šolskem letu tudi Otroška 
nogometna šola Posavje. 
Lepo je bilo ob prelepem 
vremenu gledati številne 
»nogobikce«, starosti od 
šest do osem let kako se 
podijo za nogometno žogo, 
padajo, vstajajo, zabijajo 
in prejemajo gole, se pri 
tem veselijo, jezijo ter 
predvsem uživajo in… 
živijo.

Ob tem, ko sem opazoval njihovo življenjsko 
vraževernost so se mi porajale številne misli. Rezultat 
na turnirjih v tej starosti ni v ospredju. Vendarle se 
skozi igro izpostavi nekaj mladeničev, ki izkazujejo 
večjo nadarjenost za šport. Le ti kasneje končajo v 
raznih lokalnih športnih klubih, ki gojijo tekmovalni 
šport. Kaj pa ostali? Preko športa potekata tudi 
vzgoja in izobraževanje. Šport te nauči tudi zdrave 
agresivnosti, agresivnosti, ki je nujno potrebna za 
uspešno življenjsko pot.  

Vendar kaj z manj uspešnimi? Ne želimo si, da bi 
postali naši otroci »sedeči ljudje«. Tudi oni potrebujejo 
šport kot sredstvo za koristno preživljanje prostega 
časa, za ohranjanje zdravja in preventivo pred 
prezgodnjim staranjem. Tu odigrata pomembno vlogo 
družba (šola) in predvsem starši. 

Šola jim ponuja v obdobju trinajstletnega šolanja 
možnost, da pridobijo osnovna znanja za ukvarjanje 
s športi, ki segajo na področje športne rekreacije 
s katerimi se lahko posameznik ukvarja celotno 
življenje. Prav tako jim šola zagotavlja redno 
ukvarjanje s športom dva ali trikrat tedensko. 

Starševska naloga je, da z načrtnim delovanjem 
svojim otrokom privzgojimo zdrav in športno aktiven 
življenjski slog. Tudi tako, da jih spodbujamo pri 
vključevanju v ustrezne in sposobnostim primerne 
športne dejavnosti in jim pri tem pomagamo. Nekdo 
bo slabše igral nogomet ali kak drug šport, vsak pa 
zna teči, se lahko nauči voziti kolo ali osnove igranja 
odbojke le na primeren način mora biti motiviran. 
Delujemo v tej smeri, da otroku privzgojimo 
ukvarjanje s športom kot posebno lastnost, vrlino, 
lahko bi rekli celo vrednoto. 

Žal moram omeniti dejstvo, da motorične sposobnosti 
otrok padajo. Rezultati raziskave na podlagi 
vsedržavnih testiranj za športno vzgojni karton, 
kažejo, da so padle sposobnosti otrok primerljive 
starosti v obdobju od osamosvojitve za deset procentov. 
Podatek, ki je alarmanten in kliče k aktivaciji! Trdim, 
da se je s prehodom v nov družbeni sistem način 
življenja drastično spremenil in s tem posledično vodil 
do sedanjega stanja.

Seveda pa je potrebno biti aktiven v vseh življenjskih 
obdobjih. S koncem šolanja se za marsikoga konča 
obdobje rednega organiziranega ukvarjanja s 
športom. Tu nastopi delo lokalna skupnost z načrtnim 
ustvarjanjem športno obarvanega okolja v katerem bo 
vsak našel interes za ukvarjanje s športno rekreativno 
dejavnostjo v vseh svojih življenjskih obdobjih. 

Živimo v občini Krško in kot taki eni najbogatejših 
občin v Republiki Sloveniji, Ki ustvarja ugodne 
pogoje za ukvarjanje s športno dejavnostjo. Vendarle 
ocenjujem, da obstaja nekaj interesnih skupin, katere 
bi lahko bolj približali k športni dejavnosti z ustreznim 
načrtnim delovanjem. Pa naj nadaljnja razmišljanja 
v tej smeri prepustim tistim, ki so za to poklicani 
ali jih ta tematika zanima ter neizrečene besede 
prihranim za kakšno drugo priložnost.

Piše: Luka Šebek

LJUBLJANA  Mladinski svet Slovenije je 18. junija 2008 v 
Vili Podrožnik izvedel zaključno prireditev natečaja Naj pro-
stovoljka / Naj prostovoljec 2007, na katerem sta prizna-
nje dobili tudi devetošolki Nina Volčanjk in Estera Žibert, 
učenki Osnovne šole Leskovec pri Krškem.

Na letošnji natečaj se je odzvalo 117 organizacij, ki so pri-
javile 111 posameznikov in 43 projektov. Podelili so nazive 
Naj prostovoljec in priznanja za delo na področju prosto-
voljstva. Ključna priznanja sta podelila predsednik RS dr. 
Danilo Türk in ministrica za delo, družino in socialne zade-
ve Marjeta Cotman. „Velika razširjenost prostovoljstva pri 
nas je dokaz, da smo družba svobodnih posameznikov, ki se 
svobodno odločamo za pomoč drugim“, je poudaril predse-
dnik republike in častni pokrovitelj projekta Naj prostovo-
ljec 2007 dr. Danilo Türk.
Nina in Estera sta prejeli priznanje za triletno delo na po-
dročju dela z mladimi, kjer sta velik del prostega časa po-
svetili pripravam in delu z mlajšimi obiskovalci šole in vrtca 
OŠ Leskovec. Aktivnosti so potekale v okviru prostovoljnega 
dela na šoli pod vodstvom mentoric Melite Zagorc – Vegelj 
in Dženi Rostohar.

Naj	prostovoljki	iz	Posavja	

Naj prostovoljki s predsednikom RS dr. Danilom Türkom

BREŽICE  V mesecu maju je 2.A, evropski oddelek Gimnazi-
je Brežice, dobil obisk iz Nemčije, natančneje iz Rendsbur-
ga, ki leži 100 km severno od Hamburga. 
Mi smo pri njih gostovali v aprilu (prvi del obvezne medna-
rodne izmenjave v 2. letniku), naši partnerji pa so nas obi-
skali v tednu od 29. 5 do 5. 6. 2008. Presenetilo jih je vroče 

vreme, saj je v severnem delu Nemčije najvišja tempera-
tura 30 stopinj Celzija. Ves teden njihovega obiska smo po-
tovali po Sloveniji, plavali v toplicah, si ogledovali kultur-
ne spomenike, izmenjevali mnenja v delavnicah ter ob vsem 
tem nadgrajevali znanje angleščine (pa tudi nemščine) in se 
imeli lepo. Izmenjava z Nemci je bila nova izkušnja, iz ka-
tere smo se veliko naučili in tudi ugotovili, da Slovenci le ni-
smo tako majhen narod. Teden, ki smo ga preživeli z Nem-
ci, je bil nepozaben.

Martin Gramc, 2.A, Gimnazija Brežice

Nova	izkušnja	-	mednarodna	
izmenjava	Gimnazije	Brežice

Skupinska slika brežiških gimnazijcev in njihovih 
vrstnikov iz nemškega Rendsburga na ogledu 
kostanjeviške Forma Vive

Odlični so bili trije, in sicer 
Anja Arnšek (s pohvalo), Na-
stja Smrekar in Boštjan Sin-
tič. Spomladanski rok po-
klicne mature je opravljalo 
skupaj 126 kandidatov, od 

Zlata	maturantka	Andreja	
Petan	tudi	naj	dijakinja
BREŽICE - Ekonomska in trgovska šola Brežice je v ponedeljek, 7. 7. 2008, svojim dijakom svečano podelila 
spričevala zaključnega izpita in poklicne mature. Zaključni izpit v programu trgovec je opravljalo 36 kandida-
tov. Med rednimi dijaki je bilo 91 % uspešnih, odrasli udeleženci izobraževanja pa so dosegli kar 100 % uspeh.

tega 102 redna dijaka in 24 
odraslih. Najuspešnejši so 
bili dijaki srednjega strokov-
nega izobraževanja progra-
ma ekonomski tehnik, ki so 

dosegli 88 % uspešnost, sledi-
li so jim dijaki poklicno teh-
niškega programa in odrasli.  
Profesorski zbor pa je najbolj 
ponosen na kar deset odlič-

njakinj, ki bodo svoje široko 
in uporabno znanje uspešno 
izkoristile bodisi pri opra-
vljanju poklica ali pa pri na-
daljnjem študiju, saj so jim 
zdaj vrata visokih šol in fa-
kultet na široko odprta. Naj-
uspešnejša med vsemi je bila 
zlata maturantka Andreja 
Petan, ki je poleg izjemne-
ga rezultata na maturi tudi 
odlična športnica, zmagoval-
ka natečaja za najboljši po-
slovni načrt Posip 2008, ude-
leženka številnih tekmovanj 
in v času šolanja na ETrŠ Bre-
žice dobitnica številnih pri-
znanj. Za vse njene uspehe 
ji je profesorski zbor podelil 
najvišje priznanje šole  kri-
stalno piramido. 

Metka Galič

Andreja Petan (Foto: 
Metka Galič)

Nasmejane odličnjakinje z ravnateljem Martinom 
Šoškom in predstavnico Občine Brežice Milko Benič 
(Foto: Metka Galič)

NOVICE, KRONIKA, ŠPORT, KULTURA, MALI OGLASI, NAPOVEDNIK...

Mladinski kulturni festival (MKF), tradicionalna prireditev Mla-
dinskega centra Krško, naj bi letos že sedmo leto oživljal staro 
mestno jedro Krškega. Vsako leto se je festival na tak ali dru-
gačen način uspešno bojeval s slabim vremenom. Letos pa je 
žal podlegel. S sredine junija smo festival prestavili na sredi-
no julija, natančneje na 12. julij zvečer na Bazenu Brestanica. 
Lahko se bomo smejali domislicam standup komika, posluša-
li lokalno zasedbo, za zaključek pa bo poskrbel Pero Lovšin. 
Skratka, kljub vsem težavam bomo vseeno doživeli že sedmi 
Mladinski kulturni festival.  MC Krško

Mladinski	kulturni	festival	na	
bazenu
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BREŽICE - Za zaključek šolskega leta so v brežiškem 
vrtcu Mavrica pripravili prireditev na temo Varnost 
v cestnem prometu, ob tem so uprizorili tudi lutkovni 
igrici na isto temo, obiskali so jih policisti in jih 
poučili o varnosti na cesti, sledila pa je še otvoritev 
amfiteatra.  M. K. M. 

SEVNICA – V zelo akustični Lutrovski kleti pod sevniškim gra-
dom je v petek, 30. maja, s svojim nastopom navdušil Otro-
ški pevski zbor Cicido Glasbene šole Zagorje, ki ga že nekaj 

let zelo uspešno vodi zborovodkinja Mojca Zupan. Zbor je 
prejel na letošnjem državnem tekmovanju otroških in mla-
dinskih pevskih zborov (potekalo je v mesecu aprilu v Zagor-
ju ob Savi) zlato priznanje z odliko in posebno priznanje za 
najboljši otroški zbor. 

S. R., Foto: Petra Biderman

Koncert	Otroškega	pevskega	
zbora	Cicido	

BLANCA  V torek, 17.6., smo na Osnovni šoli Blanca pripra-
vili tradicionalno zaključno prireditev Praznik črk in številk. 
Učenci 1. in 2. razreda so med šolskim letom pridno spozna-
vali črke in številke. Starše in krajane so popeljali med šolske 
klopi, pa čeprav samo v mislih. Pred težko pričakovanimi po-

čitnicami pa so se posladkali s torto v obliki vodilne črke abe-
cede. Vsem najinim prvošolcem in drugošolcem želiva lepe in 
brezskrbne počitnice.

Učiteljici Ksenija Juh in Majda Stopar

Praznik	črk	in	številk

SEVNICA  Učenke 8. razreda OŠ Blanca so po uspešni predstavi-
tvi priredbe lutkovne igrice Vojana Tihomirja Arharja Medvedko 
Sladkosnedko v šolski knjižnici, kjer so se predstavile učencem 
prve triade naše šole, v petek, 20.6.2008 dopoldne obiskale tudi 

otroke v VVZ Sevnica, enota Kekec. V četrturni predstavi so naj-
mlajši in v drugi predstavi tudi malo starejši vrtičkarji navduše-
no spremljali zgode in nezgode sladkosnednega medvedka, ki na 
koncu spozna, kako pomembno je skrbeti za svoje zobke in vsa-
kodnevno večkrat vzeti v roko zobno ščetko.

Nina Grabenšek-Kadilnik 

Na	obisku	v	vrtcu	Kekec

BREŽICE - V ponedeljek, 23. junija, je brežiška osnovna šola 
v Prosvetnem domu pripravila zaključno prireditev, ki je bila 
letos že osma po vrsti ter so jo poimenovali Od včeraj za jutri 
– Korenine slovenstva in medkulturni dialog.

Zbranim je spregovorila ravnateljica mag. Marija Lubšina No-
vak, ki je svoj nagovor oblikovala z mislimi o prehojeni poti v 
iztekajočem se šolskem letu ter dodala, da so učenci in učenke 
dosegli kar 99,2 odstotni rezultat. Od tega jih je bilo 40 odstot-
kov odličnih, 30 prav dobrih, 24 dobrih, 5 odstotkov zadostnih 
in le dva, ki bosta razred ponavljala. „Osvojili ste kar 30 zlatih 

priznanj iz znanja in športa na različnih državnih tekmovanjih 
ter opravili veliko nastopov na javnih prireditvah in na tak na-
čin promovirali tudi našo šolo,“ je še dejala Lubšina Novakova. 
Izpostavila je tudi, da je šola že četrtič zapovrstjo dobila naziv 
najboljša športna šola v državi in med drugim zaključila, „vsak 
izmed vas je prispeval svoj kamenček v mozaik te zgodbe“.
Program pa so oblikovali Otroška folklorna skupina Kresnice, ki 
je pod mentorstvom Zdenke Dušič nastopila s predstavo Nitke, 
učenci so uprizorili tudi dramsko plesni prizor Martin Krpan, nji-
hovi mentorici sta bili Darinka Ferenčak Agrež in Hedvika Lo-
patič, sledil je nastop pod mentorstvom Zinke Škofca, ki so ga 
poimenovali Od Ribn´ce do Rakitn´ce, kot gosti pa so se pred-
stavili plesalci iz Francije in pod mentorstvom Claire Gattet 
uprizorili Crea dance. 

M. Kalčič M. 

Otroška folklorna skupina Kresnice.

Od	včeraj	za	jutri

LESKOVEC PRI KRŠKEM  V torek, 10. junija, smo v vrtcu Lesko-
vec z avtobusom odšli na obisk Poklicne gasilske enote Krško. 
Tam nas je čakal očka gasilec in nam prijazno razkazal manjša 
in večja gasilna vozila, opremo, ki jo imajo v vozilih, kje ima-
jo spravljene gasilne cevi… Najpogumnejši so si na glavo na-

deli pravo gasilsko čelado, preizkusili smo se v vožnji s čolnom 
po suhem, ogledali smo si premikanje vodnega topa in gašenje 
z vodo. Na koncu smo pod budnim očesom gasilcev lahko se-
dli tudi v pravi gasilni kamion, pred katerim smo naredili ga-
silsko fotografijo. Ker so bili otroci zelo pridni in z zanimanjem 
spremljali dogajanje, so si prislužili sladko darilce, nato pa smo 
se poslovili. Zahvaljujem se prijaznim voznikom Izletnika Celje 
za prevoz, Poklicni gasilski enoti Krško in očku Rudiju za njihov 
trud, prijaznost in lepe spomine.  Janja Furar

Najmlajši	iz	Leskovca	obiskali	
poklicne	gasilce

Skupinska fotografija pred gasilskim vozilom

RADEČE  Na predvečer Dneva državnosti je Prosvetno dru-
štvo Vrhovo v Prosvetnem domu pripravilo osrednjo občin-
sko proslavo. Slavnostni govornik je bil župan občine Radeče  

Matjaž Han, ki je pozdravil navzoče, predvsem odličnjake 
devetih razredov, in vsem čestital ob prazniku. V programu, 
ki ga je pripravila gledališka skupina mladih iz Vrhovega, so 
na hudomušen način prikazali vsakodnevne muke jutranjega 
vstajanja in pestrega dogajanja pri pouku. Pri tekmovanju v 
znanju in spretnostih pa se jim je kot gost pridružil Mešani 
pevski zbor Primož Trubar iz sosednje Loke pri Zidanem mo-
stu. Po izbranem pevskem nastopu je župan 13 od 16 odlič-
njakinj in odličnjakov obdaril s knjigo, ki jih bo spremljala 
še kar nekaj let. Na sliki od leve proti desni: Natalija No-
vak, Timotej Istenič, Kristjan Zahrastnik, Lenart Kmetič, 
Karmen Knez, Sara Damiš, Taja Čajko, Tjaša Kišek, razre-
dničarka Ljiljana Lopatić Legan, Jerica Renko, Jennifer 
Brglez, župan Matjaž Han, Nežika Čulk, Špela Gros, Valen-
tina Novak.   N.Č.

Ob	dnevu	državnosti	nagradili	
odličnjake

KOSTANJEVICA NA KRKI  V letošnji 
poletni delavnici, ki je, kot prvo spre-
mljevalno dogajanje, potekala ob bi-
enalnem kiparskem simpoziju For-
ma viva, smo ustvarjali ob zgodbah, 
ki nam govore o bajnih bitjih, živečih 
v naših krajih. Prostor ob reki Krki, 
predvsem pa gozdnata pobočja Gor-
jancev je pred veliko desetletji obi-
skoval tudi naš pisatelj Janez Trdi-
na. Zapisane zgodbe domačinov so 
mu predstavljale osnovo za pripravo 
knjige Bajke in povesti o Gorjancih. 
Pa ne le zapisane zgodbe, tudi sama zgradba, kjer že desetletja 
domuje Galerija Božidar Jakac, je skozi legende povezana s baj-
nimi bitji, o katerih smo se pogovarjali na začetku delavnice…  
Vse to nam je predstavljalo izhodišče prav posebnega kiparske-
ga ustvarjanja, skozi katerega je udeleženke vodil likovni peda-
gog, zaposlen v OŠ Center Novo mesto, Valter Rabič.
Izdelke, ki so nastali skozi 15urno delo smo razstavili v pritličju 
vzhodnega hodnika Galerije Božidar Jakac in bodo vsem obisko-
valcem naše ustanove na ogled do konca julija. Delavnice se je 
udeležilo devet deklic starih od 9 do 12 let, ki so prihajale iz Lju-
bljane, Novega mesta, Brežic, Krškega, Podbočja in Kostanjevi-
ce na Krki.  Helena Rožman

Ustvarjali	ob	zgodbah

ROK	JUREČIČ	
je svojo glasbeno pot je začel v glasbeni šoli Brežice z urami 
klarineta pri 10 letih. V tem času je igral klarinet pri Ločki god-
bi na pihala, vendar je svojo strast našel šele pred dobrim le-
tom, ko se je srečal s klavirjem. Ljubezen do glasbe, trdo delo 
in izjemen talent so ključne sestavine čudežne formule uspe-
ha. Ure in ure vaje so iz dneva v dan prinašale nove rezultate. 
Danes najraje prebira tipke po notah Jima Brickmana, Maksi-
ma Mrvice pa tudi po notah svojih lastnih skladb. Od samouka 
do izvrstnega pianista je dolga in naporna pot, mnogi bi rekli, 
da je nemogoče, vendar…  V Mestnem atriju bo nastopil z vo-
kalistkama Anjo Žabkar in Nikolino Cindrič

STRUNE	&	SRCA
Zasedbo Strune in srca sestavljajo Nina Iskra (vokal), Matjaž 
Predanič (vokal, klavir, kitara) in Bor Marolt (kitara). Člani 
omenjenega tria bogatijo slovensko glasbeno sceno v skupinah 
Broken Arrow, Whisper, Walk this way, sedaj pa so pripravili dve-
urni program, v katerem odigrajo uspešnice izvajalcev, kot so 
Parni Valjak, Queen, Elvis, Gwen Stefani, Novi Fosili, Eric Clap-
ton itd. Izbor skladb je zelo pester in najde svoje mesto tudi v 
ušesih najbolj zahtevnega poslušalca. Da je tudi izvedba na vi-
sokem nivoju, priča njihova glasbena izobrazba in izkušnje, ki so 
jih pridobili z igranjem v drugih zasedbah. Obisk koncerta sku-
pine Strune in srca ter kapljica dobrega vina bodo vam in vašim 
bližnjim popestrili poletni večer.

Društvo študentov Brežice vabi na

Glasbene večere v Mestnem atriju
v soboto, 12. julija, ob 21.uri: ROK JUREČIČ
v soboto, 26.7. ob 21.uri: STRUNE IN SRCA

•
•
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za splošne knjižnice 

objavljamo literarni nate aj

zgodbe iz knjižnice 
Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? Ste se v knjižnici morda zaljubili? 

Ste odkrili knjigo, ki vas je spremenila? 
Vam je recept iz knjige pomagal, da ste o arali goste doma na ve erji?

Vam je internet pomagal do daljših korakov v svet? 

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice! 
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko ni omejena. Zajemite jo v najve
6000 znakih brez presledkov (dve tipkani strani) in jo posredujte v elektronski obliki na 
naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 2008. V elektronskem pismu navedite svoje 
podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in psevdonim. Zgodbo, 
ki jo boste pripeli v priponko, pa podpišite le s psevdonimom. e nimate možnosti 
elektronske oddaje zgodbe, jo lahko izro ite v pisemski ovojnici Renati ali Alenki osebno v 
Valvasorjevi knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki bodo nagrajene s knjižnimi 
nagradami. Razglasitev bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Najboljše 
zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan knjige, 23. aprila 2009. 

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil. 

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za splošne knjižnice 

objavljamo literarni nate aj

zgodbe iz knjižnice 
Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? Ste se v knjižnici morda zaljubili? 

Ste odkrili knjigo, ki vas je spremenila? 
Vam je recept iz knjige pomagal, da ste o arali goste doma na ve erji?

Vam je internet pomagal do daljših korakov v svet? 

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice! 
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko ni omejena. Zajemite jo v najve
6000 znakih brez presledkov (dve tipkani strani) in jo posredujte v elektronski obliki na 
naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 2008. V elektronskem pismu navedite svoje 
podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in psevdonim. Zgodbo, 
ki jo boste pripeli v priponko, pa podpišite le s psevdonimom. e nimate možnosti 
elektronske oddaje zgodbe, jo lahko izro ite v pisemski ovojnici Renati ali Alenki osebno v 
Valvasorjevi knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, ki bodo nagrajene s knjižnimi 
nagradami. Razglasitev bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Najboljše 
zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan knjige, 23. aprila 2009. 

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil. 

Objavljamo literarni natečaj

Je knjižnica prostor, kjer se je prijetno družiti? 
Ste se v knjižnici morda zaljubili? Ste odkrili 

knjigo, ki vas je spremenila? Vam je recept iz 
knjige pomagal, da ste očarali goste doma na 
večerji? Vam je internet pomagal do daljših 

korakov v svet?

Zaupajte nam svojo zgodbo iz knjižnice!
LAHKO JE TUDI DOMIŠLJIJSKA.

K sodelovanju so vabljene vse generacije. Vsebina žanrsko 
ni omejena. Zajemite jo v največ 6000 znakih brez pre-
sledkov (dve tipkane strani) in jo posredujte v elektronski 
obliki na naslov renata@knjiznica-krsko.si do 6. oktobra 
2008. V elektronskem pismu navedite svoje podatke (ime 
in priimek, naslov, telefonska številka), naslov zgodbe in 
psevdonim. Zgodbo, ki jo boste pripeli v priponko, pa pod-
pišite le s psevdonimom. Če nimate možnosti elektronske 
oddaje zgodbe, jo lahko izročite v pisemski ovojnici Rena-
ti Vidic ali Alenki Žugič Jakovina osebno v Valvasorjevi 
knjižnici. Skupaj bomo naredili nadaljnje korake.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najbolj-
še, ki bodo nagrajene s knjižnimi nagradami. Razglasitev 
bo 20. novembra, na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Naj-
boljše zgodbe bodo izšle tudi v knjigi, ki bo izšla na Svetovni dan 
knjige, 23. aprila 2009.

Avtorji odstopajo pravico do objave besedil.

STRŽIŠČE, SEVNICA – V soboto, 28. junija, sta praznovala 
petdesetletnico skupnega življenja Marija in Karel Žveglič 
iz vasice Stržišče pri Sevnici. Cerkvenemu obredu v cerkvi 
sv. Nikolaja v Sevnici, ki ga je opravil župnik Vinko Štrucelj, 

je sledil na turistični kmetiji Grobelnik v Podvrhu pri Sevni-
ci še obred civilne poroke, ki ga je opravil župan Kristijan 
Janc. Poročni priči sta bila vnukinja Maša Žveglič in vnuk 
Niki Žveglič, ki sta veliko svojih najzgodnejših otroških let 
skupaj s starejšim bratom Tonijem preživela na kmetiji pri 
babici in dedku.

Smilja Radi

Zlata	poroka	zakoncev	Žveglič

Zlatoporočenca Marija in Karel Žveglič iz Stržišča 
pri Sevnici z vnukom Nikijem in vnukinjo Mašo pred 
cerkvijo sv. Nikolaja v Sevnici.
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BIZELJSKO –Marsikateri dolgo-
letni ribič je ob ogledu foto-
grafije lahko zavisten ob ulo-
vu mladega Marka Šekoranje, 
člana Ribiške družine Brežice, 
ki se sicer vihti med gosti zna-
ne domače gostilne. Njegov 
kapitalec je velik 155 centi-
metrov in tehta čez 20 kilo-
gramov. »Prijel« je 2. julija 
ob prvem mraku na Savi pri 
Dobovi. Za ribiče povejmo, 
da je zagrizel umetno ribico, 
woblerja. In če bi radi ribiško 
zgodbo, ste se ušteli. Sicer ob 
prvem tako velikem ulovu na-
smejani Marko pravi, da se je 
ujel v prvem poskusu, ko sta 
s prijateljem Borisom Kelharjem šla na soma. Približno 20 
minut sta potrebovala, da sta ga dobila na suho. Kje bo som 
končal, mladi ribič ob našem obisku še ni znal povedati, vse-
kakor pa ga bo dovolj za celo žlahto. 

S.V. 

Markov	„kapitalec“

Rekorden	zajček
BLANCA  Te dni je Šošterič 
Jože iz Brestanice na obmo-
čju Pokleka nad Blanco našel 
gobo imenovano zajček, ki je 
tehtala kar 7,5 kilogramov! 
Kaj se je z rekordno gobo zgo-
dilo, nam ni zaupal, želimo pa 
mu še veliko gobarske sreče!

BREŽICE  V brežiški enoti dru-
štva Ozara je potekala pred-
stavitev knjige Dialog v meni, 
ki jo je napisala Krčanka Lilja-
na Tomažin. „V njej odstira 
življenje z diagnozo shizofre-
nije, saj s svojo neposredno-
stjo in zapisanim doživljanjem 
veliko doprinaša k boljšemu 
poznavanju in razumevanju 
ljudi, ki se soočajo s to bole-
znijo,“ je ob tem dogodku po-
jasnila vodja enote Katarina 
Vodeb. Obenem opozarja tudi 
na težek materialno–socialni 
položaj ljudi s to boleznijo, ki 
po besedah Vodebove, še ve-
dno ni enakopravno urejen v 
družbi. V kulturnem progra-
mu so sodelovali učenci breži-
ške glasbene šole Nika Stopin-
šek, Sara Ćosić, Hana Ćosić 
na flavti ob spremljavi profe-
sorjev na kitari Berislava Ce-
rinskega in Martina Stipiča. 

Dialog	v	meni

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

DOBOVA - Že v maju so člani ansambla Dobovskih 5 v do-
bovskem Prosvetnem domu proslavili 50-letnico. V pol 
stoletja dolgem delovanju, čeprav ansambel ne nastopa 
že 17 let, so ustvarili mnoge uspešnice doma in na festi-
valih narodno-zabavne glasbe v tujini in na včasih naj-
bolj prestižnem festivalu na Ptuju. V dobovski dvorani 
so se zbrali vsi ansamblovi prijatelji in oboževalci, na 
odru pa je nastopila zadnja zasedba, ki je delovala sku-
paj – Stanko Kežman, še edini ustanovni član, Vinko Ba-
škovč, Zoran Pašič, Martin Rostohar in Franc Jurečič. 

M. K. M.
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BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je v pro-
storu Upravne enote Brežice pripravila otvoritev likovne raz-
stave izločenih del iz razpisa JSKD na temo »tudi črna je bar-
va«. Na regijsko razstavo so bila sicer izbrana dela Vesne 
Davidović in Lidije Hogač; v likovni družini pa so se odločili za 

tehniko slikanja z akrilnimi barvami, črno barvo so uporabili za 
izhodišče, jo družili z ostalo pestro paleto barv, jo pretvarjali 
v sive tone in jo pripeljali do bele, pretvarjanje pa je vsakega 
avtorja na svoj način pripeljalo v njegov lastni likovni svet in 
v vprašanja, »kaj črna barva je«, je pojasnila mentorica Ruža 
Prahin. Poleg treh že omenjenih tokrat v počastitev 10letnice 
likovne družine razstavljajo še Andreja Balja, Branko Bosina, 
Rosina Curhalek, Anica Krulc, Andrej Pinterič, Jožef Rada-
novič, Mateja Rožman in Svjetlana Skorupan, načelnik Dar-
ko Bukovinski je ponudil nov ustvarjalni svet v prostorih UE, 
ki sta ga dopolnila še violinistka Anka Hotko s Hassejevim Bo-
urreejem in Aljaž Božič s tematsko impresivno pesmijo v pro-
zi Charlesa Baudelaira.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v galerijskem pro-
storu Mestne hiše Brežice pripravilo študijsko likovno razsta-
vo del, ki so nastala v štirih likovnih delavnicah: osnove risan
ja, osnovno znanje o barvah, akril in olje, ki so potekale pod 
strokovnim vodstvom dolgoletnega mentorja Vlada Cedilni-
ka. Avtorji in razstavljal-
ci Olga Piltaver, Andre-
ja Lapuh, Milena Gramc, 
Anton Zorko, Suzana 
Zupančič, Branka Ereš, 
Snežana Predanič, Zvo-
nimir Blažević, Tatjana 
Potokar, Ljiljana Hornik, 
Branka Benje, Emilija 
Grubar, Meta Kuplenik, Ljudmila Omerzu, Jože Šterk, Dar-
ko Oštrbenk, Marjana Kržan, Marija Kukovica, Tilka Binkov-
ski, Irena Hribšek-Bitenc, Dora Jurečič in Ana Mamilovič se s 
hvaležnostjo spominjajo delavnic, kjer so, kot je dejala Mami-
lovičeva, risali, brisali, se učili, dopolnjevali, se izpopolnjeva-
li, nanašali barve, prepoznavali pravo svetlobo, dobre kote in 
nianse, kar je enim bolj in drugim manj vendarle lepo uspeva-
lo pod pozornim očesom Vlada Cedilnika. Ob tem je povedala 
še, da so se nekateri člani udeležili tudi keramične delavnice z 
Nevenko Rušković in ob pomoči Rajka Čubra.
Spremljevalni glasbeni program je pripravila kitaristka Marti-
na Stipič pod mentorstvom prof. Berislava Cerinskega iz GŠ 
Brežice (na fotografiji). N.J.S.

Petič	za	desetletnico

Z otvoritve 

Risali	so,	brisali…

Predvidena dela obnove na 
osnovni šoli Brežice so: sana-
cija tlakov, sanacija fasade, 
objekt se toplotno izolira, 
sanacija sanitarij, zamenja-
va vrat in oken, v celoti se 
obnovijo elektro in strojne 
inštalacije, preureditev se-
danjih garderob pri telova-

Napredovanje	obnovitvenih	
del	na	OŠ	Brežice
Občina Brežice je pričela z rekonstrukcijo OŠ Brežice, ki naj bi bila po načrtih končana do 16. septembra 2008. 
Trenutno na stavbi šole potekajo vsa predvidena rušitvena dela, sanacija tlakov in sanitarij, obnavlja se elektro 
in strojne inštalacije,  poteka zamenjava vseh obstoječih lesenih parapetov, izdeluje se fasada, izvajajo se vsa 
potrebna zidarska dela, vgrajuje se stavbno pohištvo, urejajo se vodovodne inštalacije in kanalizacija.

dnici, atriji se zaprejo, pre-
ureditev upravnih prostorov, 
nova ureditev zobne ordi-
nacije, ureditev prostora 
za strojno obdelavo v teh-
ničnih učilnicah, razširitev 
knjižnice, zamenjava vseh 
obstoječih lesenih parape-
tov, zamenjava lesenih stro-

pov, trakti se ločijo s požar-
no odpornimi vrati, na strehi 
se vgradijo kupole za odvod 
dima in toplote v primeru 
požara, v vsakem traktu se 
zgradijo požarne stopnice, 
uredi se prometni režim ob 
šoli, razširi se avtobusno po-
stajališče, uredi se odstav-

ni prostor za osebna vozila 
na Šolski in Levstikovi ulici, 
uredi se prostor za odpadke, 
odstrani se prostor za shra-
njevanje plinskih jeklenk, v 
celoti se obnovi kuhinja ter 
nabavi zanjo nova oprema.

Sanacija inštalacij- tlakov Priprava na sanacijo sanitarij

Šola dobiva novo podoboRazred

O organiziranem zborovskem 
prepevanju v Pišecah viri pri-
povedujejo, da to sega v leto 
1909, ko je bilo v Pišecah usta-
novljeno Prosvetno društvo, ki 
je predhodnik zdajšnjega KD 
Orlica, seveda pa se je v Piše-
cah prepevalo že prej. Neizbri-
sni pečat zborovskemu petju v 
kraju je dal organist Karel Ga-
ber, ki je v Pišece prišel 1923 
in je tu s svojim močnim in le-
pim tenorjem kot organist in 
zborovodja deloval 50 let. Po 
II. sv. vojni je kmalu pričel de-
lovati M in Ž PZ z zborovodjem 
Stankom Ostreličem, ravna-
teljem OŠ v Pišecah, nato je 
krajši čas zborovodja obeh 
zborov postal Karel Gaber 
ml., od leta 1985 do 1991 je 
deloval še Lovski PZ, vodil ga 
je Vinko Žerjav, 1986 pa je bil 
ustanovljen ŽPZ, ki pod njego-
vim vodstvom uspešno deluje 
še zdaj.

Na pobudo vztrajnih pevcev 
MPZ je jeseni 1978 začel de-

Jubilej	Okteta	Orlica	Pišece
BREŽICE – Maja je v Viteški dvorani Posavskega muzeja ob 30-letnici delovanja Okteta Orlica Pišece iz-
zvenel mogočen koncert, h kateremu so pripomogli še glasovi gostujočega Slovenskega okteta, ki so 
koncertno sodelovali že ob 10. in 15. obletnici pišeškega okteta. Podžupanja Patricija Čular je jubilan-
tu v imenu Občine Brežice izročila Plaketo Občine Brežice ter jim izrazila čestitke za to, kar so z ljube-
znijo delali, Andrej Vizjak z zahvalo, da življenje mnogih bogatijo s pesmijo, enako Simona Rožman Str-
nad, Alenka Černelič Krošelj, KS Pišece ter drugi predstavniki zborov.

lovati v Pišecah oktet, nji-
hov prvi umetniški vodja je 
bil legenda zborovskega pe-
tja, lani preminuli Franc Ba-
škovič iz Brežic, ki ga nasledil 
prof. Jurica Grakalić, nato 
pa je sprva začasno vodenje 
okteta januarja 1994 prevzel 
Franci Kene. Pod njegovim 
vodstvom je oktet pripravil 
kar nekaj uspešnih koncertov 
in nastopov, dober glas okteta 
doma in v tujini pa širijo pev-
ci: Vlado Hotko, Franci Pa-
vlija, Ivan Radanovič, Miran 
Vogrinc (prejemnik srebrne 
jub. značke), Janko Podgor-
šek (prejemnik srebrne jub. 
značke), Jože Dirnbek, Mi-

ran Černelič (prejemnik zlate 
jub. značke) in Franci Kene, 
ki v oktetu tudi sam prepeva 
kot baritonist.

Slovenski oktet je nastal na 
spodbudo slovenskih izseljen-
cev v ZDA, kajti ti so želeli 
svojo slovensko zavest v tu-
jini utrditi in oplemenititi z 
domačo pesmijo »iz starega 
kraja«, svoje več kot 50le-
tno poslanstvo pa je sloven-
sko pevsko kulturo dvignil na 
najvišjo raven, ki jo je z lju-
beznijo in predanostjo pone-
sel na vseh pet celin sveta, 
saj beležijo preko 5000 samo-
stojnih koncertov, zavidlji-

vo število plošč, TV oddaj in 
filmov. Je dobitnik zasluže-
nih prestižnih nagrad. Nje-
gova nova pot se je začela s 
pomembno prenovo ansam-
bla 1996, ko se je oktet prav-
no ustanovil kot KD Slovenski 
oktet. Umetniško vodstvo an-
sambla je leta 2000 prevzel 
dr. Mirko Cuderman, glaso-
vi, ki dvigajo duha pa Andrej 
Ropas, Vladimir Čadež, Ja-
nez Triler, Rajko Meserko, 
Jože Vidic, Primož Dekleva, 
Matej Voje in domačin Janko 
Volčanšek. Moderatorka ve-
čera je bila Janja Rostohar.

N. Jenko S.

RIGONCE – Ob dnevu državnosti je pri spomeniku v Rigoncah 
potekalo tradicionalno obujanje spomina na prvo bitko pripad
nikov Teritorialne enote(TE) Brežice z enotami JLA, kjer je ne-
daleč od današnejga spomenika 27. junija 1991 padel pripad
nik TE Brežice Jernej Molan. Slovesnost je spremljal kulturni 
program, ki so ga v ta namen darovali učenci OŠ Dobova, člani 

MePZ in člani literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobo-
va ter Gasilski pihalni orkester Loče. Prisotni so z minuto tiši-
ne počastili spomin na Jerneja Molana, soborci so mu pod po-
veljstvom Antona Marolta izrazili častni pozdrav, predstavniki 
občinskega sveta so k spomeniku položili venec, župan Občine 
Brežice Ivan Molan pa je v nagovoru spomnil na zasluge pripa-
dnikov TE za svobodno in samostojno državo Slovenijo ter pri 
tem izpostavil, da se morda danes premalo zavedamo pomena 
in cene bitk pripadnikov enot, ki so branili odločitev državlja-
nov, da hočejo živeti v samostojni državi, kjer bodo sami odlo-
čali o svoji prihodnosti. N.J.S.

Bilo	je	pred	sedemnajstimi	leti

Družina Jerneja Molana ob spomeniku

Oktet Orlica med nastopom na proslavi v gozdu Dobrava
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Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

Občina Krško objavlja

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih 

sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v 

občini Krško za leto 2008

Razpisana so nepovratna finančna sredstva za uresničeva-
nje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2008, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije 
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2008.

Vloge bodo obravnavane na podlagi pogojev in meril, ki so 
navedeni pri posameznih ukrepih v razpisni dokumentaciji. 
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:

petka, 18.07.2008, za ukrep: varstvo tradicionalne kra-
jine in stavb
petka, 12.09.2008, za ukrepe: zavarovanje, arondacije, 
naložbe v DD, prevzemnik kmetije.

na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan obči-
ne Krško. Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene 
na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Javno odpira-
nje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju jav-
nega razpisa.

Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila 
resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih ne-
resničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen na-
men odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja 
proračunskih sredstev za naslednjih pet let.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008, 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvigne-
jo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije po-
sreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, email: magdale-
na.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

•

•

Občina Krško tako že šesto 
leto pristopa k urejanju sta-
rega mestnega jedra, ki vse 
bolj postaja kulturno, izo-
braževalno in upravno sre-
dišče. Na razpis se lahko 
prijavijo lastniki zgradb v 
predelu starega mesta Kr-
ško od vhoda s Pijavške stra-
ni do mostu čez reko Savo, 
tisti, ki so ali bodo do konca 
razpisa pripravili dokumen-
tacijo za obnovo ali celo 
dela že izvedli. Na razpis se 
lahko prijavijo fizične ose-
be ali humanitarne organi-
zacije, ki so dela izvedle na 
osnovi veljavnega dovolje-
nja in pridobljenega soglas-
ja Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, predložiti je 
potrebno tudi ustrezne ra-
čune za izvedena dela do 

Svetnik Posavske unije mladih Boštjan Arh je na 20. seji Občin-
skega sveta Občine Krško opozoril na razpis za obnovo infrastruk-
ture regijskih mladinskih centrov iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in izrazil skrb nad onemogočanjem razvoja MC 
Krško zaradi leto dni trajajočega imenovanja vodstva s strani sve-
tnikov občinskega sveta. 
Kar zadeva razpis, Občina Krško pojasnjuje, da se bo nanj javi-
la skupaj z Mladinskim centrom Krško, ob tem pa mora za kandi-
diranje za Evropska sredstva izpolnjevati določene pogoje. Ugo-
toviti mora prostorske potrebe v skladu z razvojnimi načrti MC, 
določiti vsebine objekta, ki ga ne zaseda s svojo sedanjo dejav-
nostjo, zagotoviti sofinanciranje potrebnega deleža, saj evropska 
sredstva ne pokrivajo 100 % vseh stroškov, in zagotoviti normalne 
pogoje za delo mladinskega centra, saj priprava evropskih razpi-
sov terja izjemno veliko časa in energije, prav tako pa tudi vode-
nje vseh postopkov v primeru pridobitve sredstev.
Vzpostavitev mreže regionalnih centrov v obdobju 20072013, ki 
bodo poleg prostorov za izvajanje mladinskih programov omogo-
čili tudi nastanitev, bo omogočila izvajanje večdnevnih oziroma 
dolgoročnih programov. Ob izteku programa je tako pričakovati 
mrežo vsaj desetih centrov z ustrezno opremljenimi prostori za 
izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi 
ležišči. Investicijski projekti bodo sofinancirani s sredstvi Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega progra-
ma krepitve razvoja regionalnih razvojnih potencialov. Vodstvo 
MC Krško je sodelovalo pri idejni in vsebinski pripravi projektov 
na področju mladinske infrastrukture. Mladinski center Krško je v 
okviru informativne ankete glede mladinske infrastrukture Urada 
za mladino v letu 2007 tudi že izrazil interes za vzpostavitev regi-
onalnega mladinskega centra.
Veliko truda in energije je bilo prav tako vloženega v proces pre-
nosa lastništva objekta na Občino Krško, kar naj bi v prihodno-
sti omogočilo prijavo na tovrsten razpis. Prenos lastništva objek-
ta Dom Milke Kerin je bil urejen konec leta 2007. Vzporedno so 
tekli pogovori o vsebini objekta. Občina Krško je bila seznanjena 
z opcijo tovrstnih investicijskih sredstev, izvedla pa je tudi infor-
mativno anketo o prostorskih potrebah potencialnih uporabnikov 
prostora (raznovrstna društva s sedežem v Občini Krško).
V letu 2007 je MC Krško pripravil tudi vsebinski načrt obnove 
objekta, ki upošteva smernice razpisa, Občina pa je pričela pri-
pravljati projekt celovite obnove objekta. V letu 2008 so v okvi-
ru proračuna zagotovljena sredstva za del projektne dokumenta-
cije za obnovo.

Vprašanje svetnika stranke PUM Davida Radeja se je nanašalo 
na delovanje Športne zveze Krško; komu je ta namenjena in kako 
Občina Krško nadzoruje njeno delovanje in izvajanje nalog. Ob-
čina Krško pojasnjuje, da je Športna zveza pravna oseba, ustano-
vljena skladno z zakonom o društvih. Zveze ni ustanovila Občina 
Krško, zato je tudi ne more razpustiti in posegati v njeno delo-
vanje. Najvišji organ zveze je skupščina, ki je pred kratkim izvo-
lila novo vodstvo in nove organe. Kar zadeva nadzor nad delova-
njem zveze kot neposrednega finančnega porabnika ter izvajanje 
nalog, za katere je bila zveza ustanovljena, Občina Krško poja-
snjuje, da zakon o športu dovoljuje različne modele organizirano-
sti športa v lokalnih skupnostih. Omogoča ustanovitev zavoda za 
šport, ki ga ustanovi državna ali lokalna skupnost. Naloge s podro-
čja športa lahko opravlja tudi občinska uprava. Še iz preteklosti 
je bil znan model organiziranosti športa, ki so ga v celoti obvla-
dovale občinske športne zveze. V Sloveniji imamo različne mo-
dele organiziranosti športa. Nekatere občine imajo javne zavode 
in športne zveze, nekatere samo zavod ali samo zvezo, v nekate-
rih, predvsem manjših, pa naloge opravljajo na občinskih upra-
vah. Občina Krško se še ni odločila za ustanovitev zavoda, določe-
ne naloge s področja športa je zaenkrat zaupala obstoječi Športni 
zvezi. Ta ima z Občino Krško sklenjeno izvajalsko pogodbo. Na tej 
osnovni Športna zveza Krško skrbi za: interesno športno vzgojo 
predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine (pomoč pri izved-
bi programov Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec; 
predvsem nabava materiala za izvedbo naštetih programov, koor-
dinacija in izvedba vseh osnovnošolskih tekmovanj po programih 
MŠŠ vključno z nabavo pokalov, medalj, diplom, organizacija pre-
vozov s kombiji športne zveze, koordinacija šolskih športnih tek-
movanj nad občinskim nivojem, pomoč pri izvedbi športnih tek-
movanj srednješolcev…), skrbi za strokovno komisijo za šport 
Občine Krško (pomoč pri nalogah, vezanih na letno sofinanci-
ranje izvajalcev športa v občini Krško, kontrola, nadzor in izde-
lava urnikov uporabe športnih objektov, pomoč pri pripravi LPŠ, 
pomoč pri pripravi poročil za MŠŠ…), omogoča prevoz z vozili 
Športne zveze za potrebe športa (izvajanje in organizacija pre-
vozov za potrebe športa skladno z vsemi predpisi, ki veljajo za 
to področje…), ostalo (izvedba rekreativnih tekmovanj, pomoč 
pri prijavi na različne državne razpise…). Občina Krško financira 
bruto plačo poklicnega sekretarja zveze in zagotavlja materialne 
stroške delovanja (pisarniški material, programska oprema, vo-
denje knjigovodstva in vsi stroški, vezani na vzdrževanje in regi-
stracijo kombijev), financira stroške izvedbe šolskih športnih tek-
movanj (pokali, diplome, medalje, prevozi…).
V pogodbi so tudi natančno definirani načini in postopki izplačil 
na račun zveze in kontrolni mehanizmi. Ob zaključku leta je ŠZ 
Krško dolžna izdelati poročilo o delu za preteklo leto. 

Svetnica Liste za prihodnost mladih Vilma Jan Špiler je na 20. 
seji Občinskega sveta občine Krško postavila vprašanje, ki zadeva 
obratovalne stroške oz. podatke o javnih zavodih, ki se navezu-
jejo na Regionalno razvojno agencijo Posavje in Valvasorjev raz-
iskovalni center Krško. RRA Posavje je občinski upravi posredo-
vala sledeč odgovor: Finančno poslovanje RRA Posavje je jasno 
in transparentno in je v letu 2007 potekalo v okviru 8 stroškov-
nih mest na prihodkovni strani in 15 stroškovnih mestih oz. pro-

Sofinanciranje	obnove	starega	
mestnega	jedra	Krško	za	leto	2008
Občina Krško je konec junija na spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje obnove mestne-
ga jedra Krško za leto 2008. Razpisana so sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije za funk-
cionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s 
ciljem funkcionalne izrabe in izgleda. 

konca razpisnega roka in do-
kazilo o plačilu, upravičenci 
pa so poleg omenjenega ti-
sti, ki niso prejeli sredstev 
iz drugih razpisov. 

Okvirna višina sredstev name-
njenih za projekt obnove indi-
vidualnih hiš v mestnih jedrih 
znaša nekaj več kot 27.000 
evrov. Vloge s predpisano do-

kumentacijo pa bo Občina Kr-
ško sprejemala do 17. okto-
bra 2008.
 
O vseh podrobnostih razpisa 
si lahko preberete na spletni 
strani http://www.krsko.si/
obcina.php?page_id=549, kjer 
je objavljena razpisna doku-
mentacija, katero je mogoče 
v času uradnih ur prevzeti tudi 
na oddelku za gospodarske de-
javnosti. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Miloš Kukovičič, ki 
poudarja, da Občina Krško s 
sofinanciranjem obnove pri-
speva k ohranjanju in lepšemu 
izgledu starega mestnega je-
dra hkrati pa omogoča finanč-
no šibkejšim lastnikom večjih 
in zgodovinsko pomembnejših 
zgradb, da le te obnovijo. 

Staro mestno jedro Krškega

jektih na odhodkovni strani. Vsi podatki so vsebinsko in finanč-
no predstavljeni v 40 strani dolgem Letnem poročilu zavoda za 
leto 2007, ki so mu priložene tudi vse finančne priloge. V skladu 
z obveznostmi zavoda je bilo Občini Krško dostavljeno Letno po-
ročilo zavoda RRA Posavje za leto 2007, kjer je delo zavoda po-
drobno vsebinsko in finančno obrazloženo in je v celoti na voljo 
na spletni strani zavoda: http://www.rraposavje.si/. Valvasor-
jev raziskovalni center Krško pa v svojem odgovoru pojasnjuje, 
da je na podlagi proračuna Občine Krško za leto 2007 prejel sred-
stva v višini 39.643,00 €, ki so bila porabljena namensko in gospo-
darno za konkretne projekte, kot je urejanje, dopolnjevanje in 
vzdrževanje baze podatkov raziskovalcev in/ali visokošolskih uči-
teljev v Krškem in Posavju; proučevanje možnosti vključevanja 
gospodarskih subjektov Posavja v logistične verige glede na kon-
cept razvoja logistične platforme Phoenix; sodelovanje pri izved-
bi projektov za civilni del letališča Cerklje in proučitev možnosti 
in izdelava strokovnih podlag za ustanovitev raziskovalnih inštitu-
tov: Inštituta za energetiko in Inštituta za logistiko. V skladu z ob-
veznostmi zavoda je bilo Občini Krško dostavljeno Poslovno poro-
čilo o delu zavoda za leto 2007. 

Svetnik Socialnih demokratov Rajmund Veber je na 20. seji iz-
razil pomislek, ali je Podjetniški center potreben, glede na to, da 
kljub temu, da ga sofinancira Občina Krško, podjetnikom zara-
čunava storitve. Podjetniški center pojasnjuje, da je v Sloveniji 
tako za obstoj kot za razvoj podjetij nujen dvig dodane vredno-
sti. Mala podjetja sama v pogojih visoke konkurence tega ne zmo-
rejo, zato so po vzoru EU v Sloveniji nastale podporne institucije 
podjetništvu. Na lokalnem nivoju to funkcijo izvaja PC Krško. 
V okviru lizbonske strategije se je EU in Slovenija v svojih razvoj-
nih dokumentih zavezala k izboljšanju konkurenčnosti, k izbolj-
šanju podjetniškega okolja in k povečanju inovativnosti. Mikro, 
majhna in srednja podjetja potrebujejo za razvoj oz. konkurenč-
nost svoje dejavnosti hitre, kakovostne in zadostne informacije. 
Večina majhnih podjetij nima razvojnih oddelkov, zato potrebu-
jejo podporno institucijo, ki jih usmerja, informira in nudi ostale 
podporne operativne storitve.
PC Krško ne zaračunava vseh storitev podjetnikom, številne sto-
ritve so brezplačne. Za razliko od drugih javnih zavodov je PC 
Krško prepuščen trgu in nima v proračunu občine Krško pokritih 
plač in materialnih stroškov, kot je to npr. v drugih javnih zavo-
dih. Zato tudi ne more izvajati vseh storitev za konkretne podje-
tnike zastonj in jih tudi ne sme, saj bi to predstavljalo nedovolje-
no državno pomoč podjetnikom. 
Več kot polovico sredstev za delovanje si zavod zagotavlja s tr-
žnimi dejavnostmi, pridobljenimi naročili na razpisih države in 
občine ter po naročilu podjetij. Tisti del storitev, kjer nastane 

konkretni izdelek za konkretni subjekt/podjetje pa PC Krško za-
računava. 
V javnem interesu PC Krško izvaja naslednje brezplačne storitve 
za podjetnike: ustanovitev novega podjetja, preveritev poslov-
ne ideje, izbira statusne oblike, svetovanje pri izdelavi poslov-
nih načrtov, svetovanje o možnostih pridobitve finančnih virov za 
ustanovitev podjetja; brezplačne registracije, spremembe, izbri-
si podjetij preko sistema evem; informiranje podjetnikov o ak-
tualnih razpisih in spremembah zakonodaje; nasveti glede izbora 
vrste razpisa in podrobnosti zahtev prijave na razpise; informira-
nje o vavčerskem svetovanju in izdaja vavčerja; organiziranje iz-
obraževalnih delavnic na temo podjetništva in turizma; promoci-
ja podjetništva in inovativnosti ter turizma v medijih, na sejmih, 
na prireditvah; vnos prireditev in podatkov o podjetnikih na sple-
tne strani www.slovenia.info

Ob tragični nesreči, ki se je 3. julija zgodila pri Hidroelek-
trarni Blanca, Občina Krško vsem svojcem, prijateljem, 
znancem in sodelavcem žrtev izreka iskreno sožalje. Uso-
da je iz naših življenj iztrgala drage ljudi; pretreseni od 
bolečine se zavedamo, da bo njihovo bistvo za vedno 
ostalo med nami. Ostalo bo v naših srcih, v njihovih delih, 
v našem prostoru, ki so ga oblikovali s svojimi načrti, že-
ljami in sanjami. Iskreno sožalje.

Zahvaljujemo se vsem reševalcem, ki ste iz objema Save 
iztrgali ponesrečene. Žrtvovali ste nadčloveške napore, 
da se lahko od svojih najbližjih dostojno poslovimo.

V teh težkih in pretresljivih trenutkih se zahvaljujemo 
tudi vsem, ki ste bili z nami v mislih, ki ste prihiteli na 
pomoč, nas bodrili in nas še vedno. Hvala za vašo skrb in 
človeško toplino.

Franc Bogovič,
župan občine Krško s sodelavci
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V ponedeljek je bila 14. redna 
seja Občinskega sveta Občine 
Sevnica. Svetniki so razpra-
vljali o preselitvi prostorov 
Mladinskega centra Sevnica 
iz prostorov Hotela Ajdovec v 
prostor bivše Knjižnice in od-
ločili, da morajo pobudniki 
pred odločitvijo pridobiti še 
mnenje Krajevne skupnosti 
Sevnica, Doma upokojencev 
in Zdravstvenega doma. Se-
znanili so se tudi o preselitvi 
prostorov Turistično informa-
cijske pisarne v Agencijo Do-
življaj v prostore Mercator-
jevega centra v Boštanju in 
o predlogu investicijskih vla-
ganj v Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca Sev-
nica. Sprejeli so tudi odlok o 
komunalnem prispevku v ob-
čini Sevnica, na osnovi kate-
rega bodo zavezanci plače-
vali enako višino prispevka 
na območju celotne občine, 
odvisno od velikosti in vrste 
objekta, ki ga bodo gradili. 
Prispevek bo nižji kot do se-

Seja	občinskega	sveta

daj. Sprejeli so tudi odlok o 
javni razsvetljavi v občini, ki 
je hkrati tudi koncesijski akt 
na predlog katerega bo Obči-
na Sevnica podeljevala kon-
cesije za vzdrževanje javne 
razsvetljave na celotnem ob-
močju občine. Svetniki so iz-
dali še soglasje k statutu Zdra-
vstvenega doma Sevnica in 
sprejeli kriterije za vpis otrok 
v vrtec pri OŠ Krmelj. Za di-

rektorja JP Komunala Sevnica 
so tudi za naslednje štiriletno 
obdobje imenovali Bojana Li-
povška. Podprli so tudi izved-
bo koncerta Grand Rock na 
gradu Sevnica pod pogojem, 
da se organizatorji z upravni-
kom gradu, Javnim zavodom 
za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti, dogo-
vorijo o pogojih izvedbe pri-
reditve.

Svetniki na seji (vir: Vili Zupančič)

Občina Sevnica zagotavlja iz-
vajanje javne službe za po-
moč družini na domu, ka-
tere izvajalec je Center za 
socialno delo s svojimi oskr-
bovalkami. Pomoč na domu 
obsega socialno oskrbo upra-
vičenca v primeru invalidno-
sti, starosti, bolezni in drugih 
primerih, ko socialna oskrba 
lahko nadomesti institucio-
nalno varstvo. Skladno z Re-
solucijo o nacionalnem pro-
gramu socialnega varstva 
naj bi občina zagotovila to-
vrstno oskrbo za najmanj 3 % 
oseb, starih nad 65 let. V ob-
čini ta status trenutno upora-
blja 44 upravičencev, večina 
predvsem za prevoz toplega 
obroka na dom enkrat dnev-
no. Občina sofinancira delo 4 
oskrbovalk. Zaradi zmanjša-
nja stroškov zaradi oddalje-
nosti uporabnikov, je Obči-
na Sevnica na pobudo Centra 

Vozilo	za	izvajanje	pomoči	
na	domu

za socialno delo in Odbora za 
zdravstveno varstvo in soci-
alo nabavila dostavno vozilo 
za opravljanje dejavnosti po-
moči na domu. Župan Kristi-
jan Janc je ključe avtomobi-
la Fiat Doblo Cargo, vrednega 
13.000 EUR, na priložnostni 

slovesnosti predal direktorici 
Centra za socialno delo Da-
nici Božič in jim zaželel ve-
liko uspehov pri opravljanju 
službe, ki številnim občanom 
omogoča bivanje v domačem 
okolju, ki brez njihove po-
moči ne bi bilo več možno.

Predaja vozila Centru za socialno delo Sevnica (vir: 
foto arhiv Občine)

Družba Tanin Sevnica letos praznuje 85. letnico obstoja. 
Podjetje uspešno posluje predvsem na zahtevnih svetovnih 
trgih. Ob obletnici so se skupaj z Občino Sevnica dogovorili, 

da bodo Zdravstvenemu domu Sevnica podarili 50.000 EUR, 
zato so direktor podjetja Ivan Mirt, župan Kristijan Janc in 
v.d. direktorice Zdravstvenega doma Vladimira Tomšič pod-
pisali dogovor o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi na-
kupa specialnega reševalnega vozila. Za plemenito gesto je 
bilo podjetje deležno čestitk in zahval.

Donacija	podjetja	Tanin

Podpis dogovora o medsebojnem delovanju (vir: foto 
arhiv Občine)

Obisk	komisije	iz	Bruslja
28. junija je Občino Sevnica obiskala Komisija Odbora regij za 
politiko ozemeljske kohezije  COTER iz Bruslja, ki jo sesta-
vljajo predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti držav članic 
evropske unije. Ogledali so si potek izgradnje hidroelektrarne 
Blanca ter njeno umeščanje v prostor. Obisk pa nadaljevali in 

zaključili na gradu v Sevnici, kjer so jim predstavniki Občine 
Sevnica predstavili občino in skupne regionalne posavske pro-
jekte. Dogajanje na gradu je popestrila vokalna skupina Co-
ronke. Vsi gostje so bili navdušeni nad izredno zanimivim ter 
dobro pripravljenim programom in gostoljubnostjo, ki je bila 
izkazana s strani vseh sodelujočih pri izvedbi programa. 

Člani komisije (vir: foto arhiv Občine)

Krajevna skupnost Loka je organizirala zbor krajanov za na-
selji Loka in Račica. Na sestanku je bila predstavljena idej-
na zasnova kanalizacije, skupaj s čistilno napravo. Trasa ka-
nalizacije poteka predvsem po cestah in zajema celotno 
območje naselij Loka in Račica. Krajani niso imeli pripomb 
na traso kanalizacije, so pa predlagali, da se od Loke do Ra-
čice prične projektirati pločnik. Občina Sevnica bo skupaj s 
predstavniki Krajevne skupnosti in projektantom pričela z 
izdelavo projektne naloge. Lokacija čistilne naprave je bila 
v prvotni zasnovi predvidena med Loko in Račico, druga va-
rianta je bila ob potoku na začetku Račice. Na zboru kraja-
nov pa je bila predlagana končna varianta, ki bi bila dolvo-
dno od mostu proti Vrhovem. Naj omenimo, da je v idejni 
zasnovi predvideno več kot 6 km kanalizacije, 5 – 6 črpališč 
in čistilna naprava za 900 populacijskih enot.

Prva	seja	upravnega	odbora	
GZ	Slovenije
Na 15. gasilskem kongresu je bil za predsednika Gasilske 
zveze Slovenije izvoljen Sevničan Anton Koren. Zato je bila 
v prostorih sevniške Kulturne dvorane 1. seja Upravnega od-
bora Gasilske zveze Slovenije, ki bo slovenske gasilce vodil 

v naslednjem petletnem obdobju, ki se je je udeležil tudi 
generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje RS Bojan 
Žmavc. Predsednika in najvišje člane Gasilske zveze Slove-
nije so pozdravili župan Kristijan Janc, predsednik Gasilske 
zveze Sevnica Zvone Košmerl in predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva Štefan Teraž, ter jim predstavili delova-
nje občine Sevnica in stanje gasilstva v teh krajih.

1. seja Upravnega odbora GZ Slovenije (vir: Gasilska 
zveza Slovenije)

Otvoritev	ceste	na	Križu
Gradbeni odbor ožje vaške skupnosti Križ – Hrib je v sode-
lovanju z vaškim odborom Jelovec, Gabrje, Križ iz krajevne 
skupnosti Boštanj pripravil otvoritev nove cestne povezave 
Križ – Hrib, do domačije Kopar, ker so krajani skupaj s Kra-
jevno skupnostjo in Občino Sevnica uspešno zaključili asfal-
tacijo nove cestne povezave, ki bo prinesla prijaznejše ži-
vljenje ljudem v tem hribovitem delu občine Sevnica. Za 
novo pridobitev je krajanom čestital tudi župan Janc.

Idejna	zasnova	kanalizacije	in	
ČN	Loka	in	Račica

SEVNICA - Sevniški občinski svetniki so v ponedeljek, 30. 
junija, med drugim obravnavali predlog sklepa o preseli-
tvi Mladinskega centra Sevnica v bivše prostore Knjižnice 
Sevnica, za dokončno odločitev glede preselitve  pa bodo 
skušali v občini poiskati še čim bolj optimalno podporo v 
širši javnosti. Podprli so tudi letošnji Grand Rock Sevnica.

Svetniki bodo o preselitvi ponovno razpravljali na eni izmed na-
slednjih sej. Mladi naj bi sicer imeli prednost pred vsakršno koli  
profitno dejavnostjo v teh prostorih. Svetniki so se seznanili tudi 
z razvojno strategijo in investicijskim vlaganjem Doma upoko-
jencev in oskrbovancev Impoljca. To razvojno strategijo sicer 
podpira tudi občinski Odbor za zdravstveno varstvo in socialo, 
na seji pa so jo podprli tudi svetniki. „Vsi bomo enkrat stari in 
bomo potrebovali pomoč,“ je bila ena izmed ključnih misli na 
seji, na kateri pa so se zavzeli tudi za primerno pomoč države 
pri tem projektu.
Večina svetnikov se je, kljub temu, da organizacija prireditve 
Grand Rock Sevnica 2008 ni bila predvidena na dnevnem redu 
redne seje, opredelila tudi za to, da omenjeno prireditev v graj-
skem parku pripravijo tudi letos. V občini se je namreč že kar 
nekaj časa neuradno govorilo o tem, da znanega rock festiva-
la na gradu letos ne bo. Sevničani bodo tako svoj priljubljeni 
Grand Rock Sevnica pripravili ob koncu avgusta. 

M. Kerin

V	Sevnici	za	mlade,	starejše	in	
za	rock	

Sevnica, 4. julij 2008 (foto: S. Mavsar)

Ob izrekih iskrenega sožalja mnogi želijo svo-
je sočutje izraziti tudi z nakazilom finančnih 
sredstev, zato je Občina Sevnica v sodelova-
nju z Območnim združenjem Rdečega križa v 
Sevnici odprla račun za nakazilo donacij, ki 
bodo namenjena za pomoč svojcem žrtev in 
v humanitarne namene. Sredstva lahko naka-
žete na transakcijski račun Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Sevnica številka: 02379 
 0017732206, odprtem pri NLB, poslovalnica 
Sevnica, s sklicem: 00 030708 in pripisom: vo-
dna tragedija.

Novinarska konferenca na Občini Sevnica v petek, 4. 
julija 2008. Na sliki podžupanja Breda Drenek Sotošek, 
podžupan Srečko Ocvirk in direktor uprave Zvone 
Košmerl
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V AMD so ob tem za podpo-
ro speedwayu hvaležni pred-
vsem krškemu županu Fran-
ciju Bogoviču. Kot je še 

dejal Arnšek, se prijavljajo 
tudi na občinske razpise, ki 
pa so namenjeni bolj skupin-
skim športom, kot je na pri-
mer nogomet. „Kljub temu 
se za prihodnost speedwaya 
v Krškem ni treba bati,“ je 
še poudaril Arnšek. 

Martin Kerin

LAŠKO  V soboto, 5.7., je v 
Laškem potekal 1. kros mla-
dine za pokal Občine Laško. 
Na tem krosu so uspešno na-
stopale tudi tri mlade atle-
tinje AK Sevnica, Katarina 
Gorenc, Sara Karlovšek in 
Maja Medved in vse tri so 
zmagale v svoji kategoriji. 

Sevniški	atleti	
uspešni	v	Laškem

BRESTANICA – V tukajšnjem 
Športno rekreacijskem cen-
tru je v soboto, 5.junija, 
potekal prvi turnir Musklfi-
br, prvi v nizu Poletnih špor-
tnih vikendov 2008. Na njem 
je sodelovalo 24 ekip v ma-
lem nogometu, 12 ekip v ko-
šarki in v odbojki na mivki 26 
ekip, od tega 18 moških pa-
rov in 8 ženskih parov. V ma-
lem nogometu je bila prva 
ekipa ITEO Raka, druga Yum-
bo in tretja Blokovci. V metu 
na koš je bila najbolj spretna 
ekipa Centra lepote Leona, ki 
je bila prva, drugo mesto so 
osvojili Belokrajnci in tretje 
Smrkci. V odbojki na mivki je 
zmagala ekipa Ekoplan, druga 
je bila GBD in tretja Gocot, 
med moškimi pa je bila prva 
ekipa MZG Grosuplje, drugi so 
bili Veteranke in tretji PVK. 

Turnir	Musklfibr

KRŠKO  V soboto, 5.7., je na krškem stadionu Matije Gub-
ca potekalo mladinsko evropsko polfinale v speedwayu. Dir-
ka je potekala hitro in tekoče ter brez večjih padcev in po-
škodb, vozniki so si bili na dirkalni pisti enakovredni, vožnje 
pa s tem atraktivne. Ponovno je bilo opaziti, da se na spe-

edway sceno z veliko hitrostjo prebija kar nekaj mladih za-
gretih tekmovalcev, ki jih bomo v bodoče še srečevali na 
najvišjih mestih, na tokratni dirki pa bi se lahko tudi sloven-
ski mladi vozniki z nekaj več športne sreče uvrstili višje. Od 
njih se je najvišje z 9. mestom uvrstil Matija Duh, 11. je bil 
Aleksander Čonda in 15. Aljoša Remih. Na podlagi seštevka 
točk in osvojenih mest na polfinalni tekmi v Krškem pa se je 
v finale uvrstilo šest tekmovalcev, in sicer dva Čeha, Matej 
Kus in Michael Hadek, ter štrije poljski dirkači, Dawid Lam-
part, Maciej Janowski, Artur Mroczka in Marcel Kajzer.

B.M. 

Čeh	Kus	zmagovalec	
mladinskega	polfinala	

Utrinek iz sobotne polfinalne dirke mladincev v Krškem. 
Foto: Peter Prašnički

LJUBLJANA / SEVNICA – Za-
dnji vikend v mesecu juniju 
je v Ljubljani, na stadionu v 
Šiški, potekalo državno vete-
ransko prvenstvo Slovenije. 
Že prvi dan si je sevniški atlet 
v teku na 1.500 m v kategori-
ji M35 pritekel 1. mesto, Va-
nja Lendaro pa je bila v isti 
kategoriji žensk druga. Drugi 
dan tekmovanja je Robert v 
teku na 5.000 m v kategoriji 
M35 osvojil naslov državnega 
prvaka, Vanja pa je bila, ka-
kor prvi dan, le da v teku na 
800 m – druga. 

Lendaro	državni	
veteranski	prvak

Direktor podjetja SAX De-
jan Stanič meni, da še ve-
dno ni usklajenega vode-
nja oz. upravljanja stadiona. 
Njegovo lastništvo je razde-
ljeno, levji delež pri tem pa 
ima občina. SAX je lastnik bi-
vše trgovine Novotehna ozi-
roma Merkurja, skupaj z ob-
novljenimi prostori krškega 
nogometnega kluba pa je pri-
speval k svojevrstni oživi-
tvi samega objekta. „Obnova 
stadiona bi morala biti sku-
pen interes lastnikov,“ po-
udarja Stanič. SAX se poleg 

svoje glavne dejavnosti, to je 
področje marketinga, ukvar-
ja tudi z gostinsko dejavno-
stjo, ključen partner podje-
tja pri organizaciji in izvedbi 
dirk pa je Avto moto društvo 
Krško (AMD), predvsem s svo-
jo tehnično podporo. Kot po-
udarjajo v omenjenem pod-
jetju, je njihovo sodelovanje 
več kot zgledno.

AMD	in	SAX	
skupaj	v	projekt
Kot je pojasnil Stanič, z AMD 
na področju marketinga 
uspešno sodelujejo že vrsto 
let, še bolj pa so se zbližali, 
ko so prišli do lastnih poslov-
nih prostorov na stadionu. To 
je potrdila tudi predsednica 
AMD Violeta Freeland. „SAX 
izvaja gostinsko dejavnost 
za vse dirke, med kateri-
mi je najpomembnejša naša 
Grand Prix dirka, v podje-
tju pa so izrazili tudi željo 
po izvedbi lastne dirke ozi-
roma t.i. Super pokala,“ je 
še dejala. Kot je pojasnila, 
AMD poskrbi za stezo, z ure-
janjem zelenice pa se ukvar-
ja nogometni klub. Urejanje 
tribune pa naj bi bila skupna 
dejavnost. 

„Temo glede obnove stadi-
ona smo že večkrat nače-
li,“ navaja Freelandova, kot 
pa dodaja, je investicija za-
jetna ter jo je na ravni ob-
čine zato finančno tudi zelo 
težko primerno pripraviti. 
Samo blažilne zračne blazi-
ne v primeru padcev naj bi 
namreč stale 40.000 evrov, 
njihov rok trajanja pa je 10 
let. Ključnega pomena pri 
dejavnosti AMD je zato tudi 
pridobivanje sponzorjev ter 
oglaševalcev. Pri pripravi 
svojih dirk pa je društvo zelo 
odvisno od Avto moto zveze 
Slovenije, ki mora vsako dir-
ko tudi odobriti. Samo vpis 
za dirko Grand Prix na kole-
dar dirk po besedah Freelan-
dove stane 14.000 evrov. 

Speedway	ostaja	promocija	
in	spektakel,	ki	stane
KRŠKO – Pod okriljem podjetja SAX v Krškem že intenzivno potekajo priprave na Super pokal v speedwayu, ki bo 6. septembra. V 
podjetju bodo letos že drugič pripravili tovrstno tekmovanje, kot pa poudarjajo, je njihov največji cilj promocija tega športa v 
domačem okolju. Izvedba tovrstnega spektakla naj bi prispevala tudi k večji prepoznavnosti samega Stadiona Matije Gubca v sve-
tu, ki pa je, kljub temu, da naj bi bil eden izmed najboljših za izvedbo tovrstnih dirk v Evropi, potreben tudi temeljitejše obnove.

Velika	tudi	
podpora	občine

Na občini nameravajo tudi le-
tos zagotoviti določena sred-
stva za potrebno obnovo sta-
diona, in sicer v višini 119.000 
evrov. Večji del sredstev so že 
porabili za obnovo spodnjih 
prostorov za potrebe nogo-
metnega kluba, do konca leta 
pa naj bi uredili še dodatne 
bokse za potrebe športne in-
frastrukture. Posamezna ob-
činska športna društva naj bi 
tako tam imela celo svoj stal-
ni sedež. V lasti občine pa je 
tudi tribuna. Kot pojasnjuje-
jo na občini, nameravajo zato 
v naslednjem letu na tribuno 
montirati 1380 novih plastič-
nih sedežev, v projekt pa so 
vključili tudi podjetje Sava-
projekt.

Občina ima namen uredi-
ti tudi odvodnjavanje z igri-
šča in s steze, do leta 2010 pa 
naj bi zagotovili tudi primer-
nejšo in za različne dogodke 
predvsem bolj prilagodljivo 
razsvetljavo. Luči je namreč 
sedaj potrebno ročno obrača-
ti, odvisno od tega, ali pote-
ka speedway dirka ali nogo-
metna tekma. 

Od samih izvedb speedway 
dirk pa je korist same občine 
vprašljiva. Glede na prakso 

v posameznih občinah v Kr-
škem pogrešajo poseben za-
vod, ki bi prevzel upravljanje 
s športnimi objekti v občini. 
Sedaj imata tu ključno vlo-
go predvsem lokalni nogome-
tni klub ter AMD, občina pa 
jima ne zaračunava uporabni-
ne, saj imata namreč oba sta-
tus društva v javnem interesu 
za promocijo športa v občini. 
Občina tako v skladu z občin-
skim pravilnikom sofinancira 
programe AMD, ta pa je pri 
izvedbi dirk tudi pogodbeni 
partner podjetja SAX. Kot pa 
poudarjajo vsi, je pri tem v 
končni fazi ključnega pomena 
promocija tega športa v lokal-
nem okolju oziroma v Krškem 
kot občini ter tudi širše.

Obenem je Stadion Matije 
Gubca razglašen tudi za špor-
tni objekt občinskega po-
mena, razen prostorov pod 
tribuno, ki jih uporablja pod-
jetje SAX. Občini pa je od 
ene izmed ljubljanskih lizing 
hiš pred časom uspelo odku-
piti še del spodnjih prosto-

rov, kjer je bil sedež podjetja 
Eminent – avtoservis in trgo-
vina, ki je šlo v stečaj. 

Dirka	je	predvsem	
spektakel
„Mi poskrbimo za izvedbeni 
del dirke, AMD pa nam nudi 
tehnično podporo, kar se od-
raža v obojestranskem intere-
su,“ razlaga Stanič. Med obe-
ma partnerjema se je tako 
pojavila tudi ideja za izved-
bo že omenjenega Super po-
kala, ki so ga prvič organizira-
li 19. maja lani. „Naš interes 
ni kopirati Grand Prix, ampak 
priprava svojevrstnega spek-
takla v Krškem,“ še poudar-
ja Stanič. Letošnjega Super 
pokala se bo, po napovedih 
Staniča, udeležil del svetov-
ne elite dirkačev. „Za SAX je 
to promocija podjetja in obe-
nem dokaz, kaj zmoremo,“ je 
pripravo dirke še pokomenti-
ral Stanič. Slovenijo naj bi na 
septembrski dirki zastopala 
Izak Šantej in Matej Ferjan. 
Po besedah Freelandove so si-
cer vozniki speedwaya zelo 
nezaupljivi, zato bo Stanič 
tuje voznike v Krško pridobil 
predvsem s pomočjo AMD. Ob 
tem pa spektakel AMD oglašu-
je tudi na svojih spletnih stra-
neh.

Letos naj bi nastopilo 16 vo-
znikov, v svetu speedwaya pa 

lahko pride tudi do neljube-
ga dogodka, da kateri izmed 
predvidenih tekmovalcev od-
pove svoj nastop na dirki, kar 
je še najslabše za samega or-
ganizatorja. Najslabši možen 
rezultat so namreč nezado-
voljni, spektakla željni gle-
dalci. „To je velik in rizičen 
projekt, ki se ga izključno iz 
finančnega vidika ne bi šel lo-
titi,“ zato poudarja Stanič. 

Finančna struktura pri pripra-
vi in izvedbi dirke je sesta-
vljena iz sredstev partnerjev 
in sponzorjev, del zaslužka 
prinesejo vstopnice, del pa 
gostinska dejavnost. „Tega 
smo se lotili tudi zato, da bi 
promovirali našo sposobnost 
organizirati tako veliko pri-
reditev kot je Super pokal,“ 
pojasnjuje Stanič. Posebno 
pozornost pa nameravajo le-
tos nameniti predvsem rekla-
mi tega spektakla. V podje-
tju si obenem prizadevajo, 
da bi tovrstne prireditve v 
sodelovanju z različnimi dru-
štvi za turistično promocijo 

postale še bolj prepoznavne 
tako doma kot tudi v tujini. 
„To naj bo svojevrsten dogo-
dek v občini, ne samo speed-
way dirka,“ še poudarjajo v 
SAXu.

Stroški	in	zaslužki	
so	veliki
Tako imenovana pozivna dir-
ka za Super pokal je izključ-
no „show“ in možnost veli-
kega zaslužka za voznike. 
Kot je dejal Stanič, pa je ce-
loten stroškovnik skrb njiho-
vega podjetja. Velik strošek 
so predvsem vozniki, o šte-
vilkah pa se ne govori na 
glas. Kot pojasnjuje pred-
sednik športne komisije pri 
AMD Gregor Arnšek, so lju-
di oz. gledalce že razvadili z 
znanimi imeni, zato jih ti na 
dirki tudi pričakujejo. „Od 
tega je odvisno, ali gleda-
lec pride prvič in nikoli več 
ali pa se kasneje tekem re-
dno udeležuje,“ je poudaril 
Arnšek.

Direktor SAX Dejan Stanič

Kljub prestižu je potreben temeljitejše obnove

Speedway je velik spektakel.

Predsednik športne 
komisije pri AMD Gregor 
Arnšek

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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23.06.2008 so v okviru obiskov PS SDS po slovenskih pokraji-
nah tudi občino Radeče obiskali poslanci SDS v DZ. Ob tej pri-
ložnosti so se srečali z občinskimi svetniki SDS in predstavni-
ki IO SDS Radeče ter skupaj obiskali podjetja Metalles d.o.o., 
Stealum d.o.o. in Jomi trade d.o.o.. Ob ogledu poslovnih pro-
storov so bili seznanjeni z njihovimi proizvodnimi programi in 
načrti v prihodnje ter zaključili, da so načrti vzpodbudni in 
usmerjeni v investicije, za kar pa so bili vsi enotnega mnenja, 
da bi morale biti investicije bolj stimulirane v smislu davčnih 
olajšav, kar pa zadeva vire financiranja je bila izražena po-
treba po lokalni podpori v smislu ustreznega informiranja ter 
pomoči pri iskanju in pridobivanju virov financiranja. Pogovor 
ni mogel mimo razprave o izidu posvetovalnega referendu-
ma, na katerem je bila ravno v občini Radeče volilna udelež-
ba najvišja v Posavju in sicer 18,42 %, kar je velik uspeh gle-
de na to, da referendum ni imel podpore lokalnega župana. 
Srečanje je bilo zaključeno v gostišču Martinčič na Jagnjeni-
ci, za zaključek obiska pa se je PS SDS v DZ pomerila v nogo-
metu z župani in predstavniki OO SDS v Pokrajini Posavje na 
nogometni tekmi v Dobovi. 

Občani in občanke v Radečah »ZA« Pokrajino Posavje

V občini Radeče, ki ni imela podpore lokalnega župana Ma-
tjaža Hana, je bila najvišja volilna udeležba in sicer 18,42%, 
od tega jih je glasovalo 63,64 % ZA pokrajino Posavje, kar 
je velik uspeh in zaušnica lokalnemu županu. Končno so re-
zultati posvetovalnega referenduma pokazali lokalnemu žu-
panu kompas, po katerem se bo, vsaj upajmo, usmerjal tudi 
kot poslanec v DZ. 

Svetniki in svetnice SDS in NSi so bili enotnega mnenja, da 
bo k boljšemu razumevanju referendumskega vprašanja in 
lažji odločitvi volivcev bistveno prispevala razprava in spre-
jem sklepa o podpori na občinskem svetu v občini Radeče, 
zato so predlagali, da se opravi razprava na občinski seji, da 
lahko o sprejetih sklepih župan pravočasno obvesti javnost.

Lokalni župan je ignoriral predlog občinskih svetnikov SDS 
in NSi za vključitev točke »Obravnava in sprejem stališča 
do referendumskega vprašanja na posvetovalnem referen-
dumu« na dnevni red seje občinskega sveta in odgovoril, da 
naj gredo ljudje raje na splavarjenje kot na referendum, 
kar je bilo razumeti kot poziv k neudeležbi na posvetoval-
ni referendum, kar je neodgovorno, nedostojno in nedoraslo 
funkciji, ki jo opravlja kot župan in kot poslanec v DZ (SD). 

V OO SDS Radeče smo transparentno izrazili svoje mnenje in 
bili prepričani o uspehu referenduma in s tem v boljšo pri-
hodnost in možnost za razvoj občine Radeče v pokrajini Po-
savje.

OO SDS RADEČE

Obisk	PS	SDS	v	»Posavski	
pokrajini«

O	investicijskih	projektih	
Občine	Brežice
V pričakovanju pohvale je Občina Brežice pripravila javno 
predstavitev investicijskih projektov, ki so v teku. Gre za sila 
obsežne in zahtevne posege v prostor, ki nam jih odgovorni 
predstavljajo kot »napredek«. Ali je temu res tako? Da, kar 
se tiče posodobitve kanalizacijskega sistema in izgradnje či-
stilnih naprav, komunalne ureditve Industrijsko poslovne cone 
Brezina ter obnove brežiške osnovne šole in gradu. Do tod vse 
v redu in večinoma v skladu z naslovom javne predstavitve, 
namreč »Za lepše okolje«.
Ostali načrtovani projekti pa, vsaj po mojem mnenju, odpira-
jo celo kopico vprašanj. 

Snujemo novo gospodarsko središče Feniks, medtem ko nam 
propada industrijska cona v Slovenski vasi. Snujemo nove HE 
na Savi, medtem ko v svetu (Portugalska) odpirajo nove fo-
tovoltaične elektrarne (Go to http://www.dailygalaxy.com/
my_weblog/2008/06/therenewabler.html. ). Takšnemu pro-
jektu seveda pri nas še dolgo ne bomo mogli zaploskati, prej 
bomo uničili Savo in še kaj. O naprednem in vizionarskem žal 
v naših logih ni slišati. 
 
Imam občutek, da gredo vse »velike zgodbe« razvoja mimo 
naše občine ali pa obstanejo v sosednji občini. Želimo biti turi-
stična občina, kar je prav, a po drugi strani ravno to usmeritev 
ogrožamo z grobimi posegi v prostor. Izgradnja bazena za na-
črtovano HE Mokrice lahko po namigih nekaterih strokovnjakov 
vpliva na hidravliko in zaloge termalne vode, brez katere ni 
Term Čatež in vsega, kar pomenijo za brežiško gospodarstvo. 

Bojim se tudi, da vse preveč »šlampasto« pristopamo k iz-
vedbi projektov in da efekti niso takšni, kot jih pričakujemo. 
Za ilustracijo trditve navajam le nekaj primerov: neverjetno 
dolga obnova glavne mestne ulice in ulice Pod obzidjem, ki 
sta šolski primer neusklajenega dela med investitorji in slabe 
izbire materialov, neurejeno lastništvo parkirišča pod pošto, 
nepotrebno krožišče na Bizeljski cesti, ki je tudi nepravilno 
izvedeno in bo ponovno razbito zaradi popravljanja preozkih 
pločnikov, »mojstrovina« parkirišča pri tržnici s tegobami, ki 
jih imajo šoferji avtobusov, ponoči pa celo domačini… 

SEVNICA, SZOMBATHELY (MADŽARSKA), LJUBLJANA  V to-
rek, 24. junija, so v Szombathely na Madžarskem potekale 
mladinske igre Alpe – Jadran. Atlet Atletskega kluba Sevni-
ca Miha Povšič je tekel v reprezentanci Slovenije in v teku 
na 1500 m osvojil četrto mesto. Na državnem prvenstvu za 

veterane, ki je potekalo v soboto, 28., in v nedeljo, 29. ju-
nija, v Ljubljani, je postal Robert Lendaro dvakratni držav-
ni prvak v kategoriji M – 35 v teku na 1500 m in 5 km. Vanja 
Lendaro je v kategoriji Ž – 35 osvojila dve srebrni medalji, 
in sicer v teku na 800 m in 1500 m. 

Nov	uspeh	sevniških	atletov

Atlet AK Sevnica Robert Lendaro (v sredini) postal 
dvakratni državni prvak v kategoriji M – 35 v teku na 
1500 m in 5 km. (Foto: Rafko Povhe)

KRŠKO  Kot vsako leto so se tudi letos člani Rekreacijskega ko-
lesarskega društva Krško odpravili na enodneven izlet po Slove-
niji. 250 kilometrsko traso Krško  Kamniška Bistrica – Krško so 
uspešno prevozili: Tomi Zorič, Mile Oštir, Bojan Čurič, Branko 

Čurič, Vinko Kerin, Marjan Geršak, Branko Lavrenčič, Matjaž 
Gomolšek, Martin Pirc, Alojz Podbršček, Bojan Ivnik in Jan-
ko Oblak, v spremljevalnem vozilu pa sta jih spremljala pred-
sednik RKD Krško Branko Sikošek in Nada Potočnik.

Krško	-	Kamniška	Bistrica	-	
Krško

KRŠKO  Druga polovica juni-
ja je bila zelo uspešna za tria-
tlonca TK Krško Jaroslava Ko-
vačiča, saj se je udeležil dveh 
zelo močnih tekem za evrop-
ski pokal na Madžarskem in 
na Nizozemskem. Na madžar-
skem Balatonu je 14. junija v 
konkurenci 70 triatloncev iz 
cele Evrope, tekmovalcev iz 
Avstralije in Nove Zelandije, z 
udeleženci OI v Pekingu, zase-
del solidno 41. mesto. Na tek-
mi v Holtnu na Nizozemskem, 
28.6., kjer je bila na tekmi 
prisotna še močnejša konku-
renca, pa je prav tako med 
70 udeleženci zasedel odlično 
34. mesto. V mladinski konku-
renci je na pol krajši razdalji 
dosegel tudi zelo dober rezultat, 46. mesto, prav tako član 
TK Krško Blaž Žmavčič. Med obema zgoraj navedenima tek-
mama se je Jaroslav Kovačič 18.junija udeležil tudi promo-
cijske tekme Triatlon Ljubljanica, kjer je kljub žuljem na 
nogah, ki jih je dobil na tekmi na Madžarskem, zasedel še 
vedno zelo dobro 13. mesto. V nedeljo, 6.7., pa so se krški 
triatlonci udeležili tudi 7. Zagorskega triatlona v hrvaškem 
Zagorju, ki je štel za državno ekipno prvenstvo Hrvaške v 
šprint triatlonu. Tekme sta se zelo uspešno udeležila tudi 
triatlonca Jaroslav Kovačič, ki je bil tretji med člani in če-
trti v absolutni konkurenci ter Darko Zakšek, ki je bil med 
člani sedmi in v absolutni konkurenci 15. 

Kovačič	v	prvi	polovici	
najboljših	triatloncev

Jaroslav Kovačič in Darko 
Zakšek

nadaljevanje na str. 22

ŠPORT, PREJELI SMO

Na mednarodnem plavalnem tekmovanju v počastitev 50let
nice PK Koper je sodelovalo 250 tekmovalcev iz šestih držav, 
med drugim tudi reprezentance Češke, Latvije in Litve, ki 
se v Kopru pripravljajo na avgustovske Olimpijske igre v Pe-
kingu. Nastopilo je tudi 16 plavalcev krškega Celulozarja, ki 

so pokazali dobro pripravljenost pred bližajočimi se držav-
nimi prvenstvi in se domov vrnili s tremi medaljami ter kopi-
co uvrstitev med najboljših deset. Prvo mesto in s tem zlato 
medaljo si je na 50 m hrbtno priplaval mladinec Kramaršič 
Jaka, tretji mesti pa sta osvojila starejša deklica Ana Bog-
danovič na 100 m prsno in mlajši deček Leon Deržič na 100 
m prosto. Z odličnimi rezultati so se med najboljših 10 uvr-
stili Nika Bizjak, Špela Grilc, Špela Kovač, Bine Bajc, Glas 
Igor, Deržič Rudi, Krešo Radunovič, Omerzel Matija, Hot-
ko Jure in Zakšek Nejc. B.B

Zlato	za	Kramaršiča

KUNŠPERK, GLOBOKO  V soboto, 5. julija, je na olimpij-
skem strelišču v Kunšperku potekalo državno prvenstvo v 
disciplini dvojni trap. Strelci Strelskega društva Rudar Glo-
boko so nastopili odlično, saj je med posamezniki naslov dr-
žavnega prvaka osvojil Franc Kolarič pred drugo uvrščenim 

klubskim kolegom Marjanom Preskarjem in tretje uvršče-
nim Dragom Drobežem iz Strelskega kluba Kunšperk. Tudi 
v ekipni konkurenci so člani SD Rudar Globoko postali dr-
žavni prvaki pred Strelskim klubom Kunšperk in Strelskim 
klubom Dolomiti. Naslednje  tekmovanje za Veliko nagra-
do Evrope, na katerem bodo sodelovali tudi strelci SD Ru-
dar Globoko, bo konec meseca julija na olimpijskem streli-
šču v Pragerskem. 

M. K. M. 

Državno	prvenstvo	v	dvojnem	
trapu

(z leve) Preskar, Kolarič, Drobež
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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

M
E

TR
O

N
IC

 K
O

M
E

T 
d.

o.
o.

, O
pe

ka
rn

a 
5,

 T
rb

ov
lje

-

- 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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ANTONIJA VODIŠEK

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom za izraze sožalja, tolažilne besede, podarjeno 
cvetje in sveče, ter za darovane svete maše. Hvala gospodu 
župniku, Mitji Markoviču, za lepo opravljeni cerkveni obred in 
poslovilni govor. Hvala dr. Jagičevi in sestri Nataliji za nudeno 
zdravstveno pomoč, Kostaku Krško za pogrebne storitve, 
pevcem iz Bušeče vasi za zapete pesmi ter kvartetu trobil za 
zaigrane žalostinke. Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

V 100. letu nas je zapustila nadvse 
dobra mama, tašča, stara mama, 

prababica, teta in botra 

rojena Zakošek iz Polšče 45/a v Krškem.

“KR’ NEKI”
TRGOVINA

“KR’ NEKI”

Kupon za 20 % popust
Zelo ugodna, modna in bogato založena trgovina 

za vse starosti in velikosti (od S - XXXXL)

▶ PE Brežice - Ul. Stare Pravde 24 - 07 496 3305
▶ PE Čatežke toplice - Topliška c.35 - 07 493 5000

Anita Gašperin s.p., Ul. Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice

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

Prodamo starejšo hišo, pri-
merno za vikend ali novogra-
dnjo, bukov gozd, travnik na 
sončni legi. Vse se prodaja v 
enem kosu, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 510 836

Prodam avtomobil znam-
ke Ford Fiesta, letnik 1993, 
107.000 km, registriran do 
09/08, dobro ohranjen. Cena 
430 €. Tel.: 040 464 927

Prodam kosilnico BCS 127, niz-
ka kolesa. Kupim traktor IMT 
542 ali 549. Tel.: 041 912 278

Prodam koruzo trdinko, grah 
in teličko limuzin in slamo. 
Tel.: 051 869 010

Prodam kosilnico BCS 127 
Acme z vozičkom, nizka kole-
sa, stara 10 let, cena 1.050 
€ in kovinski trofazni cirkular, 
cena 240 €. Tel.: 041 552 915

Prodam Golf IV, srebrne barve, 
letnik 2000, brezhiben, veli-
ko opreme, avtomatska klima, 
kljuka, nepoškodovan. Cena 
8.000 €. Tel.: 041 490 332

Prodam cviček. 
Tel.: 040 574 769

Prodam teličke simentalke, 
stare 2 tedna. 
Tel.: 031 486 076

Prodam 2 toni koruze v zr-
nju. Tel.: 07 495 7522

Prodam BMW, letnik 1992, 
registriran, nove gume, do-
bro ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 452 617

Prodam konjski komat, puj-
ske, odojke, ter svinje težke 
okoli 100 kg, hranjene z doma-
čo hrano. Tel.: 07 496 9140

Prodam kakovostno vino cvi-
ček po 0,80 €/ liter. 
Tel.: 031 773 444

Prodam bikca, črno bele-
ga, starega 5 tednov ter vino 
belo in rdeče. 
Tel.: 031 868 337

Prodam mlado kravo, simen-
talko, brejo, v 9. mesecu. 
Tel.: 07 495 6262

Prodam ječmen, suh, leto-
šnji, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 825 153

Prodam točilni pult lesen in 
inox, s predali. 
Tel.: 041 796 224

Prodam vino cviček – 800 li-
trov, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 856 339

Prodam dvokrilna lesena ga-
ražna vrata v izmeri 110 x 
200 cm. Tel.: 031 334 240

Prodam akumulator Vesna, 
12V, 150 Ah, primeren za 
traktor ali drug večji stroj. 
Cena 70 €. Tel.: 041 565 089

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

Prodam telico simentalko, 
brejo 7,5 mesecev. 
Tel.: 07 495 6681

Prodam traktor Kormik, gene-
ralno obnovljen, cena 1.500 
€, možna menjava za drva ali 
avto Golf. Tel.: 07 814 0228

Prodam kotel za žganjekuho 
in veliko rabljene opreme za 
mesarijo in gostilno. 
Tel.: 041 796 224

Prodam Kiprbuš štedilnik, 2 
hrastova soda po 300 l in kli-
ma napravo, ugodno. 
Tel.: 051 317 669

Prodam R 19, 1.4 RT, letnik 
1993, limuzina, metalik siv, 
dobro ohranjen, servisiran – 
vlečna kljuka, registriran do 
08/08, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 800 123

Prodam malo rabljeno kosil-
nico na laks, Alpina 55 Start. 
Tel.: 031 713 692 

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI, Ljubljanska 7, 
Kostanjevica na Krki, objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA ODPRODAJO NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Predmeti prodaje so:

Objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, 
stoječ na zemljišču parc. št. 79.S – stavbišče v izmeri 
460 m2, pašnik v izmeri 212 m2 in njiva v izmeri 182 m2, 
2 parceli za stanovanjsko izgradnjo na Ljubljanski cesti 
in 3 parcele v Obrtni coni Kostanjevica 

parc. št.  1459/2  – v izmeri  800 m2 in 780 m2 
parc. št.  823/8  – v izmeri  6.118 m2

parc. št.  823/11  – v izmeri  705 m2

parc. št.  823/12  – v izmeri  3.391 m2 

Javna dražba bo potekala dne 22.07.2008 z začetkom 
ob 12.00 uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, Kostanje-
vica na Krki.

Vsi ostali podatki so razvidni na www.kostanjevica.si in 
v Ur. l. RS. št. 67/2008 z dne 04.07.2008, stran 2438.
Ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni naja-
vi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 07 49 87 
275, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji 
pri Stanislavu Rostoharju.

•

•

◦
◦
◦
◦

S seznama investicijskih projektov je nekako izpadel (?!) tudi 
projekt posodobitve vojaškega letališča v Cerkljah. Verje-
tno so sklicatelji presodili, da ni v skladu z naslovom pred-
stavitve »Za lepše okolje«. Na seznamu projektov pogrešam 
obljubljeno ureditev rekreativnosprehajalnoturističnošpor-
tnokulturnih površin med bazenom HE Brežice in mestom. 
Veliko odprto vprašanje je, kdo bo vse to financiral. 

Smo pa v razpravi na predstavitvi investicijskih projektov iz-
vedeli nekaj novih in zanimivih podatkov. V Posavju je po no-
vem več podjetij za distribucijo in trženje električne energi-
je, kar je dobro. Izvedeli smo tudi, da naj bi lokalna skupnost 
iz naslova koncesijske dajatve za delovanje HE v občini Bre-
žice prejela okoli 1.000.000 evrov letno. To je vsekakor zne-
sek, ob katerem se marsikdo zamisli in tudi zamiži vsaj na eno 
oko, če ne kar na obe očesi. Pa sem se nehote spomnil mi-
sli velikega Indijca Gandija: »Zemlja ponuja dovolj za potre-
be človeka, ne pa za pohlepneža.” Kje smo mi med potreba-
mi in pohlepom?

Na predstavitvi tudi ni bilo skoraj nikogar iz drugih političnih 
strank razen iz SDS, kar tudi pove veliko. 

Mag. Hrvoje T. Oršanič, Brežice

Nadaljevanje s strani 21

BOJAN LIPOVŠEK, 
univ.dip.inž.el. 

Izgubili smo dobrega prijatelja, čudovitega človeka 
in mentorja. S svojim delom in osebnostjo 

nam bo ostal v trajnem spominu.

Nadzorni svet Javno podjetje
Komunale d.o.o. Sevnica Komunala d.o.o. Sevnica

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica sporoča, 
da je tragično preminil

direktor podjetja

340. oddaja TV Krško 
Od torka do torka 

je v celoti posvečena 
nesreči pri HE Blanca.
Ogledate si jo lahko 

tudi na portalu 
www.posavje.info.

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organizacij, društev ...).
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OBVESTILO
Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo od 7.7.2008 dalje, predvidoma 
do konca leta 2008, potekala rekonstrukcija stavbe na 
Cesti prvih borcev 24 v Brežicah, iz katere vodi vhod v 
atrij nove upravne stavbe na Cesti prvih borcev 24 a, 
v kateri imamo poslovne prostore državni organi: Geo-
detska uprava Republike Slovenije Izpostava Brežice, In-
špekcijske službe in Upravna enota Brežice. 

Zaradi obsežnih gradbenih del bo s Ceste prvih borcev 
onemogočen dostop do navedenih državnih organov. 
Vhod bo začasno urejen iz Ulice stare pravde, po levi in 
desni strani stavbe »GASA«, kar bo ustrezno označeno z 
usmerjevalnimi tablami. 

Prosimo za razumevanje.

UPRAVNA ENOTA BREŽICE

upravneenote.gov.si/brezice/, e: ue.brezice@gov.si
Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice
t: 07 499 15 50, f: 07 499 15 99

REPUBLIKA
SLOVENIJA

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

P r i r e d i t v e  m e d  1 0 .  i n  2 3 .  j u l i j e m

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
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-

Četrtek, 10. 7.
od 15.00 do 20.00 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici 
na Krki: grafična delavnica za srednješolce in odrasle (tudi 
17. in 24. 7.)
ob 20.00 na gradu Sevnica: odprtje razstave likovne kolo-
nije „Arspekta“
ob 10.00 na Bazenu Brestanica: G.A.P piknik

Petek, 11. 7.
ob 20.00 na gradu Sevnica: koncert vokalne skupine Coron-
ke s prijatelji „Poletje v srcu“
ob 21.30 v parku pri MC Brežice: Poletje v parku, STAND UP 
– Buče v Pločevinki

Sobota, 12. 7.
ob 5.00 z avtobusne postaje Sevnica: planinski izlet na Mo-
žnico
ob 10.00 na Velikih Malencah: rekreativno športna priredi-
tev „Roštiljada“
ob 11.00  pri spomeniku na Velikih Vodenicah – Ržiščah: 
proslava, posvečena 65. letnici poboja Antona KambičaDu-
šana in njegovih soborcev
ob 15.00 na Velikem Cirniku: gasilske igre brez meja, od 
19.00 dalje ansambel Novi spomini
ob 18.00 v Bivaku Senovo: Pirati s Karibov 1
v Brestanici pri bazenu: v organizaciji Mladinske športne 
zveze turnir Reaktor 
ob 20.00 na Bazenu Brestanica: Mladinski kulturni festival 
2008

Nedelja, 13. 7.
ob 9.00 na igrišču OŠ Cerklje ob Krki: 30. tradicionalni tur-
nir v malem nogometu
ob 16.00 pri gasilskem domu na Telčah: srečanje ljudskih 
pevcev in prikaz žetve nekoč „Telška žetev“

Ponedeljek, 14. 7.
od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: risarska in ustvarjalna 
delavnica „Utrinki domačega kraja“ (tudi 15. in 17. 7.)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

od 10.00 do 12.00 v OŠ Kostanjevica na Krki: plesna de-
lavnica (vsak dan do 18. 7.)
razstava Intermedijsko doživetje v MC Brežice (do pet-
ka, 18.7.) 

Torek, 15. 7.
ob 10.00 v Bivaku Senovo: risarska in slikarska delavnica

Sreda, 16. 7.
od 10.00 do 12.00 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanje-
vici na Krki: ustvarjalnice ob Forma vivi 2008 (tudi 23. 7.) 
ob 10.00 v Bivaku Senovo: risarska in slikarska delavnica
ob 20.30 v viteški dvorani gradu Brežice: Festival Brežice 
– Hrvatski barokni ansambl

Četrtek, 17. 7.
ob 20.00 na gradu Sevnica: koncert skupine Hazard

Petek, 18. 7.
zvečer na parkirišču v Šmarju: koncert Vilija Resnika s sku-
pino 
MC Brežice: Poletni kino v Atriju  

Sobota, 19. 7.
ob 10.00  v Malencah pri Brežicah: celodnevni spust po 
Krki in piknik ob Krki v organizaciji Akd Pizdun
ob 18.00  v Bivaku Senovo: Pirati s Karibov 2
ob 20.00 na Trnovcu: gasilska veselica z ansamblom Vrisk
zvečer na parkirišču v Šmarju: DJ party – Sylvain, The F. 
aka Damirche, Matto, Simone
v Brestanici pri bazenu: v organizaciji Mladinske športne 
zveze turnir Bomba

Ponedeljek, 21. 7.
od 9.00 do 13.00 pri športnem domu Sevnica: košarkar-
ski kamp
ob 20.00 v cerkvi sv. Trojice v Kapelah: Festival Brežice – 
Pramea Ensemble

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Prodam krave in telice, pa-
šne. Tel.: 031 277 045

Prodam 10 gobelinov, 3 ve-
liki, ostali manjši, samo sku-
paj, brez okvirjev. 
Tel.: 041 459 488

Prodam Citroen Saxo 1.0, 
rdeče barve, letnik 1997, do-
bro ohranjen, registriran do 
02/09, prevoženih 90.000 
km, ugodno. 
Tel.: 041 640 481

Prodam sejalnico za žito 
gama 1418, znamke OLT, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 9077

Prodam vino beli pinot. 
Tel.: 040 608 100

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

Prodam 5 brejih ovc in ovna. 
Tel.: 041 970 625

Prodam 1000 kg ječmena, 
1000 kg koruze v zrnju in 
1000 litrov mešanega rdeče-
ga vina. Tel.: 031 627 765

Prodam dvosobno stanovanje 
v izmeri 57 m2, na Bregani 
(Hrvaška). Tel.: 041 724 064

Prodam 2 kavča, 2 fotelja in 
klubsko mizico; cena je 150 
€, vse dobro ohranjeno. 
Tel.: 031 325 083

Prodam vinograd z 200 tr-
tami in travnik, primerno za 
brunarico ali vikend, na par-
celi voda in elektrika, ugo-
dno. Križ pri Tržišču. 
Tel.: 041 225 513

Prodam burskega kozla za 
pleme, cena 100 €. 
Tel.: 041 989 149

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 913 887

Prodam drva, metrska ali ža-
gana in asparaguse v loncih. 
Tel.: 031 430 868

Prodam novo diatonično har-
moniko štajerko Artigani, gla-
silke terratec, basi turbo B, 
duri CFB. Tel.: 031 793 132

Prodam vikend z vinogra-
dom, Brezovica pri Planini, 
lepa lokacija, voda kapnica, 
asfaltni dostop. Cena: 20.000 
€. Tel.: 040 325 336

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček po 1 €/liter in gumi voz 
15 col za 250 €. 
Tel.: 031 603 985

Prodam lansko koruzo v zr-
nju. Tel.: 07 492 1254

Prodam kljunasto flavto – 
Moeck, knjigo – 70 skladbic 
za kljunasto flavto ter klavi-
aturo Yamaha. 
Tel.: 051 453 999

Prodam vino cviček (Malko-
vec) in domače žganje. 
Tel.: 031 220 970

Prodam Hyundai Poni, letnik 
1991, nove gume, registriran 
do 11.01.2009, cena 650 €. 
Tel.: 031 381 393

Prodam traktorsko kosilni-
co Vicon na štiri diske, širina 
170 cm, cena 900 €. 
Tel.: 041 558 927

Prodam oblačila za fantka od 
06 mesecev. 
Tel.: 041 724 064

Prodam macesnove elemen-
te za balkonsko ograjo, 2 
nova lesena čolna, 20 novih 

AŽ, 10 sat. Tel.: 031 501 801
Prodam bikca simentalca, 
starega 20 dni. 
Tel.: 031 486 076

Prodam skuter Boatian, 
oznaka BT 50, star dve leti, 
registriran, rdeče barve, do-
bro ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 840 386

Prodam vinograd v Kopriv-
nici, okoli 650 trt, ugodno. 
Tel.: 07 497 9235

Prodam 8 Kw kamin peč in od-
dam modro sedežno garnituro, 
cca 2,5 x 3. Tel.: 031 875 104 

Prodam peč za centralno 
TAM, lesena vrata in okna, 
ugodno. Tel.: 07 495 7079

Prodam razne starinske pred-
mete za dekoracijo gostiln, 
okroglo mizico, različna sta-
ra ogledala in slike. 
Tel.: 041 709 516

Prodam belo vino po 0,80 €/
liter ali menjam za bukova 
drva. Tel.: 07 495 1577

Prodam jogi z ivernim podom, 
velikosti 200 x 160. Cena 100 
€. Tel.: 031 450 252

Prodam Fiat Stilo, 1.6, letnik 
2002, vsa oprema, prevože-
nih 83.000 km, prva lastnica. 
Tel.: 040 742 525

Prodam prašiča, težkega 
okrog 130 kg. Cena 200 €. 
Tel.: 031 255 355

Prodam železni koruznjak. 
Ugodno. Tel.: 031 393 189

Prodam zelene elemente, 2 x 
1 m, karo žico v okvirju, ugo-
dno. Tel.: 07 495 7079

Kupim do 500 kg pšenice. 
Tel.: 031 562 323

Kupim motorno kolo Tomos. 
Tel.: 051 818 219

Kupim mlajši traktor Fergu-
son 539, registriran in mlaj-
šo kravo ali brejo telico. Tel.: 
041 559 015

Kupim traktor, pogon 4x4, 
lahko s priključki. 
Tel.: 051 813 034

Oddam 1,5 sobno opremlje-
no stanovanje v Krškem. 
Tel.: 041 756 323

Podarim mucko, staro 2,5 
meseca, bela s črnimi pika-
mi. Igriva mucka potrebuje 
topel dom in prijazne ljudi. 
Tel.: 040 871 788

Podarim prijazne in igrive 
psičke mešančke, stare 1 me-
sec. Tel.: 051 225 494

Prosim če mi lahko kdo poda-
ri otroško PVC hiško, avto ali 
motor na akumulator. Hvala. 
Tel.: 031 526 835

Iščem pošteno žensko, da mi 
dvakrat mesečno počisti sta-
novanje v Krškem. 
Tel.: 031 306 044

Iščem sobo v najem za daljše 
obdobje. Sem zdomec, zapo-
slen v tujini.
Tel.: 040 816 890

Stiki, 40 letni moški želi spo-
znati žensko do 38 let za pri-
jateljstvo, skupni oddih na 
morju, možna tudi resna zve-
za. Tel.: 041 925 196

Stiki 47 letni moški, želim 
spoznati žensko za resno zve-
zo, staro do 40 let, bodi iz 
Brežic ali okolice. 

POZOR SMRČITE!?
Vam smr anje preprečuje

kvaliteten spanec?
č

Vam smr anje prina a nemir
in prepir v spalnico?

č š

Imamo revolucionarno rešitev
za vas!

IZDELEK PROTI
SMR ANJU!Č

Vse informacije na tel.: 040 293 693
VIZIJA PRIHODNOSTI d.o.o., Nad Vrbino 2, Brežice
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Kupone lahko unovčite v vseh živilskih prodajalnah Mercator, razen franšiznih, najkasneje do 19. 8. 2008.
Dodatne informacije lahko preverite v vseh prodajalnah M Tehnika in na www.mercator.si ter na brezplačni
telefonski številki 080 20 80.

Prejeli boste knjižico s kuponi za: 24 plastenk Pepsi (0,5 l), 2 x čajna salama Mip (1/2), 1 x sir Luka (cca. 280 g),
5 x sirotkin napitek Svit, rdeče grozdje (0,5 l), 5 x sirotkin napitek Svit, rdeča pomaranča (0,5 l), 1 x zlati ananas 
(1 kos), 5 x fižol (3 x 150 g), 5 x koruza (3 x 150 g), 5 x grah (3 x 150 g), 4 x sveže mleko (1 l).

*Ob nakupu hladilnika, višjega od 85 cm, v prodajalnah M Tehnika, vam le-tega tudi brezplačno napolnimo z 
izbranimi izdelki naših dobaviteljev. 

tudi v

V sodelovanju z:

BREZPLAČNO 

PRVO 

POLNJENJE!

OB NAKUPU 
HLADILNIKA VAM TEGA 
TUDI BREZPLAČNO 
NAPOLNIMO*!

Posavski obzornik 260x188.indd   1 6/23/08   1:50:02 PM

Lisičina, ki spada v KS Velika 
Dolina, je bila znana že med 
obema svetovnima vojnama. 
V njej je bilo vodno zajetje, 
ki je služilo za vodovod oko-
liškim vasem. Potem je »po-
niknila« v pozabo. Na pla-
nem se je pojavila znova ob 
govoricah domačinov, govoric 
pa so se oklenili Aleš Orešar, 
Andrej Olovec, Mojca Pož-
gaj, Mitja Požgaj, Jure Tičar 
in Tommy Kolman (fotograf, 
ki manjka na fotografiji), ki 
so pričeli z raziskovanjem 
jame.

Lisičina, ki leži v kraškem Ko-
ričanskem jarku, je v nepo-
sredni bližini jame Kreščak, 

Lisičina,	odkrita,	a	ne	povsem	
razkrita	krasotica
PONIKVA PRI VELIKI DOLINI - Pod vasjo Ponikva so člani Jamarskega kluba Kostanjevica na Krki s člani 
Speleološkega kluba iz Samobora spomladi letos razkrili »usodno odkritje« kraške lepotice Lisičine.

vendar povezanost med nji-
ma še ni odkrita. Po najno-
vejših podatkih Lisičina za 
tristo metrov že presega dol-
žino tisoč metrov rovov, kar 
je veliko odkritje, saj gre za 
eno največjih kraških jam na 
jugovzhodu Dolenjske in Slo-
venije, kjer se kraški svet 
končuje.

Odkritja v jami so dobivala 
nove razsežnosti –  čutenje 
prepihov je jamarje vzpod-
bujalo na prekope ožin, ki so 
jih vodile do odkritij novih 
obsežnih rovov in novih dvo-
ran (odprte so tri nove smeri, 
ki so potencialne za nadalje-
vanje odkritij). Raziskova-

nje jim je odpiralo pogled 
na bogastvo kraškega sveta: 
na argonitne strukture, kri-
stale ali kalcite, zavese, ka-
pnike, cevčice, ponvice… Za-
radi varnosti same in zaradi 
bojazni pred vandalizmom so 
jamo zaprli.

Jama ni predvidena za tu-
ristične namene in s tem za 
odprtje širši javnosti. Za po-
sameznike morda že, ven-
dar pod budnim vodstvom, je 
stališče jamarjev. Njeno bo-
gato notranjost pa bo možno 
videti na fotografijah ob raz-
stavah, ko bo zbrana vsa jam-
ska dokumentacija, na osnovi 
katere bo izdelan komple-

ten načrt jame in bo to pod-
krepljeno z opravljenimi 
geološkimi, arheološkimi, hi-
drološkimi in biološkimi raz-
iskavami, pa z dopolnjenimi 
zgodovinskimi informacijami 
vaščanov.

Sicer pa se naši zgoraj že 
omenjeni jamarji iz kosta-
njeviškega jamarskega klu-
ba intenzivno pripravljajo na 
odhod na Novo Zelandijo. To 
bo prva 15članska slovenska 
jamarska odprava, ki jo bo 
tri tedne januarja 2009 gostil 
klub Waytomo Cave, 200 kilo-
metrov oddaljen od glavnega 
letališča Aucland.

Natja Jenko S.

Po uspešnem prihodu iz jame

Pazi glavo!

Ena izmed dvoran

Zavese Kapniki, ki jim pravijo špageti


