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Že dva dni pred začetkom 
kongresa so bile v Krškem na 
temo gasilstva odprte tri raz-
stave: razstava gasilskih foto-
grafij, starih razglednic Krške-
ga in filatelistična razstava, v 
petek, 23. maja, pa je uradno 
popoldansko otvoritev kon-
gresa s koncertom najprej na-
javil Pihalni orkester Videm. 
Zatem sta v krškem kultur-
nem domu člana sevniškega 
Društva Trg v preobleki baro-
na Janeza Vajkada Valvasorja 
in Josepine Hočevarjeve de-
legate in goste, med katerimi 
sta bila tudi predsednik drža-
ve Danilo Türk in obrambni 
minister Karl Erjavec, pope-
ljala po zgodovini mesta Kr-
ško in razvoju gasilstva.  

Kongres,	kot	ga	še	ni	bilo,	
Anton	Koren	na	čelu	GZS
KRŠKO – Nedvomno lahko že v uvodu zapišemo, da sta Gasilska zveza Krško in Občina Krško kot gostiteljici več 
kot upravičili vsa pričakovanja Gasilske zveze Slovenije, ki jima je zaupala organizacijo 15. slovenskega gasil-
skega kongresa. Tako od mnogih delegatov na plenarnih zasedanjih kot od številnih gasilcev in ostalih pripadni-
kov zaščite in reševanja iz vseh smeri in vetrov Slovenije, pa tudi iz tujine, ki so se v Krško zgrnili na zaključni 
del kongresa, smo lahko slišali, da je bila ta največja gasilska manifestacija do sedaj najbolje organizirana.  

Kot je med drugim v svojem 
govoru poudaril predsednik 
države, gasilce v prvi vrsti 
odlikujeta vrednoti, kot sta 
solidarnost in prostovoljstvo, 
ki družbi dajeta plemenitost 
in upanje ter sta bistvenega 
pomena za napredek družbe. 
"Gasilska zveza Slovenije spa-
da med najstarejše množične 
organizacije v Sloveniji in bo 
naslednje leto obeležila 140. 
obletnico obstoja organizi-
ranega gasilstva pri nas. Ta 
obletnica nas mora spominja-
ti, da smo kot družba dožive-
li velike spremembe, vendar 
vrednoti prostovoljstva in so-
lidarnosti še vedno ostajata, 
nista opešali, njun pomen ni 
zbledel," je še dejal Türk in 

zaključil z besedami, da bo 
kot predsednik ohranil posluh 
za pomen gasilstva na Sloven-
skem in delegatom zaželel 
uspešen kongres. 

Obrambni minister Karl Erja-
vec pa se je v svojem govoru 
navezal na dosežene rezulta-
te na področju gasilstva v za-
dnjih letih, od posodobljenih 
znakov javnega alarmiranja, 
uveljavitve gasilskega zna-
ka, novelacij zakona o gasil-
stvu in zakona o varstvu pred 
požari, do povečanja sred-
stev za posodobitev gasilske 
zaščitne ter reševalne opre-
me, kakor tudi za ostala po-
dročja zaščite in reševanja. 
Ob tem je izpostavil tudi pri-
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zadevanja za izboljšanje sta-
tusa prostovoljnih gasilcev v 
bodoče, saj ti v primeru po-
trebne intervencije prihajajo 
v vse večja nesoglasja s svo-
jimi delodajalci. Kakor meni 
obrambni minister, je po-
trebno iskati celovite rešitve 
tega področja v okviru med-
narodne gasilske organizaci-
je, ki lahko vpliva na rešitve 
znotraj evropskega pravnega 
reda, tehnične rešitve, da bi 
lahko razbremenili odnos de-
lodajalec – gasilec,  pa poiska-
ti tudi znotraj gasilske organi-
zacije same in v nadaljevanju 
pogovorov z zavarovalnicami. 
„Njihov dosedanji prispevek, 
na primer v obliki nižjih pre-

LJUBLJANA – Državni zbor je v 
četrtek, 22. maja, s 46 glaso-
vi za in 3 glasovi proti sprejel 
odlok o razpisu posvetovalne-
ga referenduma o ustanovitvi 
pokrajin. Za odlok je glasova-
la večina poslancev koalicije 
in poslanca narodnih skupno-
sti, proti so bili le Stanislav 
Brenčič (SLS), Anton Kokalj 
(NSi) in Franc Žnidaršič (De-
SUS).  Opozicija je glasovanje 
v celoti obstruirala.

Referendum bo potekal v ne-
deljo, 22. junija, na njem 
pa se bodo volivci izreka-
li na podlagi pokrajinskega 

zemljevida s 13 pokrajina-
mi (12 pokrajin in Ljubljana), 
odločali pa bodo tudi o ime-
nih pokrajin. Vprašanje refe-
renduma bo v vsaki pokraji-
ni drugačno. Prebivalci vsake 
od njih bodo odgovarjali, če 
so za to, da se na njihovem 
območju ustanovi pokrajina z 
določenim imenom. Ob tem 
bodo tudi navedene občine, 
ki bi jih pokrajina obsegala. 
„Vsekakor pričakujem po-
zitiven rezultat referendu-
ma v Posavju, o tem niti ne 
dvomim,“ pravi poslanec SDS 
Stane Pajk. „To je za nas, Po-
savce, zelo pomembna stvar. 

Če referendum ne bi uspel, to 
pomeni, da smo pokrajino iz-
gubili in pademo v novomeško 
ali katero drugo regijo. S tem 
bi izgubili možnost odločanja 
o svoji razvojni usodi,“ pou-
darja Pajk. Kot predsednik bo 
Pajk sklical sestanek Komisi-
je za ustanovitev in določitev 
sedeža pokrajine Posavje, ki 
jo je ustanovil Občinski svet 
Krško, na katerem bo skušal 
dobiti največjo možno poli-
tično podporo za pozitiven 
izid referenduma, želi pa si 
tudi skupnega nastopa v pod-
poro Posavski pokrajini na re-
gijski ravni.  P. Pavlovič

22.	junij	-	dan	D	za	Posavje
Posavsko referendumsko ob-
močje vključuje občine Bre-
žice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče, Sevnica. Re-
ferendumsko vprašanje se 
bo glasilo: »Ali ste za to, da 
se v skladu s 143. členom 
Ustave Republike Slovenije 
ustanovi Posavska pokrajina, 
ki bo obsegala naslednje ob-
čine: Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Radeče, Sev-
nica?« Referendumski izid se 
bo ugotavljal za celotno re-
ferendumsko območje in po-
sebej za območje vsake od 
občin, vključenih vanj.

Veličasten pogled na postrojene ešalone na krškem štadionu
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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
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 433
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.100 izvodov

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

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 4. junij.

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – Danes, 29. maja, popoldne 
zasedata tako krški kot kostanjeviški občinski svet. V Krškem 
imajo na dnevnem redu 17 točk, med njimi sklep o smerni-
cah za načrtovanje prostorske ureditve k osnutku DPN za ob-
močje HE Brežice, potrditev investicij v rekonstrukcijo stare 
osnovne šole na Velikem Trnu, v gradnjo poslovno stanovanj-
skega objekta na Raki in v izvedbo odprtega širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško, pa tudi 
odlok o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa petih po-
savskih občin. Kostanjevičani imajo na dnevnem redu kar 18 
točk, med drugim tudi odlok o opravljanju lokalne gospodar-
ske  javne službe vzdrževanja javne razsvetljave, izobešanja 
zastav in okraševanja v naseljih v občini, sklep o soglasju na 
program prodaje občinskega stvarnega premoženja Občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki v letu 2008, načrt nabav in gra-
denj Občine za leto 2008 ter investicijski program za kanali-
zacijski sistem na Prekopi.  P.P.

Delovno	popoldne	za	krške	in	
kostanjeviške	svetnike

mij za tiste, ki imajo zapo-
slene gasilce in ustrezno po-
žarno varstvo - je nikakršen. 
Vsekakor bo treba zagotoviti 
pokrivanje stroškov zdravni-
ških pregledov in zavarovanja 
operativnih gasilcev v vseh 

občinah. Kritje teh stroškov 
bi moralo biti eno od meril 
pri financiranju potreb v vseh 
občinah, kar bi pozitivno vpli-
valo tudi na status,“ je dejal 
Erjavec, ki se je navezal tudi 
na bodoče pokrajine, v kate-
rih bodo morale dobiti svoje 
mesto tudi pokrajinske gasil-
ske zveze. 

V nadaljevanju dvodnevnega 
kongresa je nekaj sto delega-
tov sprejelo usmeritve razvo-
ja prostovoljnega gasilstva do 
leta 2013, razrešilo doseda-
nje vodstvo in organe GZS in 
izvolilo novo. V naslednjem 

petletnem mandatnem ob-
dobju bo predsedniško funk-
cijo v Gasilski zvezi Slovenije 
opravljal Sevničan Anton Ko-
ren, poveljevanje so delega-
ti zaupali Matjaž Klariču, ki 
je to funkcijo opravljal tudi v 
prejšnjem mandatnem obdo-
bju, dosedanjega predsedni-
ka Ernesta Eörya, ki je vodil 

GZS kar 19 let, pa so imeno-
vali za častnega predsednika. 

Vsekakor  je vrhunec kongre-
sa, tako za domačine kot za 
goste od blizu in daleč, pred-
stavljala zaključna slavnostna 

parada, v kateri je sodelova-
lo okoli 3600 gasilk, gasilcev 
ter drugih struktur za zaščito 
in reševanje s spremljajočim 
voznim parkom in opremo. 
Povorka je krenila v sobotnem 
večeru od Tuševega nakupo-
valnega centra do stadiona 
Matije Gubca, kjer je pote-

kala zaključna slovesnost, ob 
glasbenem programu združe-
nih gasilskih pevskih zborov 
ter brestaniških pevcev pa so 
postrojene gasilske vrste poz-
dravili in nagovorili krški žu-
pan Franc Bogovič, slavno-

stni govornik Karl Erjavec ter 
novoizvoljeni predsednik An-
ton Koren. Za zaključek ura-
dnega dela, po katerem je 
sledilo družabno srečanje ob 
glasbi pevke Natalije Verbo-
ten, pa je nebo razsvetlil tudi 
ognjemet.

Bojana Mavsar  

Kongres,	kot	ga	še	ni	bilo

Praporščaki Ernest Eöry, Matjaž Klarič, Karl Erjavec, Anton Koren, 
Slavko Šribar, Ana Nuša Somrak in Jožica Mikulanc

V Kobilah bo družina Šribar 31. maja in 1. junija v sklopu 
prireditev ob krajevnem prazniku KS Leskovec pri Krškem 
pripravila 2. likovno srečanje Ne pozabimo. Deset članov 
Likovnega društva Krško Oko bo prvi dan slikalo etnološko 

in stavbno dediščino kraja in okolice. Dan bodo zaključi-
li s kuharsko mojstrovino, v kotlu jo bo pripravil keramik 
Andrej Čebular. Na kotel spominja tudi v dolu vgnezdeno 
naselje Kobile, ki ima v srednjeveških zapisih naziv Kobel 
(škaf). Etnološko noto širšega posavskega prostora bodo 
večeru dodali ljudski pevci Cerina - Dobeno. Naslednji dan 
bo gostoljubje slikarjem ponudila Kmetija Kerin na Stra-
ži pri Krškem, sicer pa jih bodo s svojim znanjem priprave 
domačih dobrot razvajale tudi domačije z Goleka, Ivando-
la, Kobil, Leskovca pri Krškem in Velike vasi. Kolonijo je 
podprla tudi vrsta drugih dobrotnikov. 

V nedeljo, 1. junija ob 16. uri, Etnološka zbirka Kobile 
vabi na predstavitev naslikanega v Kobile. Vabijo vas li-
kovniki: Rafael Andlovic, Zdravko Červ, Simona Dular, 
Emilija Grubar, Slavica Jesenko, Asta Lazar, Magda Pra-
znik, Milan ml. Praznik, Jožica Petrišič, Milena Rošto-
har, kiparka Vladimira Štoviček pa bo predstavila grb Le-
skovca.

Ne	pozabimo	II.

BREŽICE – Na 12. seji brežiškega Občinskega sveta je bilo ži-
vahno že pri sprejemu dnevnega reda. Ko so se svetniki in 
svetnice naposled uskladili in odločili, da bodo med drugim 
čez teden dni obravnavali tako točko o skupnem prekrškov-
nem organu občinskih uprav kakor tudi smernice za prostor-
ske ureditve ob izgradnji hidroelektrarne Brežice, pa tudi še 
o zazidalnem načrtu brežiške obrtniške cone, so pod ostali-
mi točkami sprejeli vse sklepe. 

Potrdili so Sklep o vključitvi brežiške občine v lokalno ak-
cijsko skupino LAS Posavje za pridobitev sredstev iz progra-
ma LEADER, pooblastili Atletski klub za pridobitev dovoljenj 
in izvedbo investicije pri nepremičnini v Zakotu, spreje-
li so tudi sklep o uskladitvi cen storitev „pomoč družini na 
domu“, cen storitev za programe brežiških vrtcev in potr-
dili nadstandardizacijo sistemizacije v vrtcih brežiške obči-
ne. Sprejet je bil še sklep cenika brežiškega Zavoda za šport 
za uporabo tekmovališč, rekvizitov in ostalih storitev, skozi 
proceduro prvega branja podali Predlog odloka o ustanovitvi 
sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, prižgali zeleno 
luč za drugo branje Predlogu odloka o urejanju in čiščenju 
javne brežiške tržnice in v paketu sprejeli nekaj nepremič-
ninskih zadev.  M. K. M.

V	ponedeljek	o	HE	in	
prekrškovnem	organu

SEVNICA - Tudi v občini Sevnici so začeli s poskusnim uvajanjem 
lokalnega prevoza. Razen ob praznikih in vikendih poteka pre-
voz s kombijem in avtobusom dvakrat dnevno na relacijah Sev-
nica – Boštanj – Sevnica ter Šentjanž - Sevnica - Šentjanž. Na 
mestni relaciji, to je na relaciji Sevnica – Boštanj – Sevnica, od-
pelje kombi med ponedeljkom in petkov dvakrat na dan iz sev-
niške avtobusne postaje v Boštanj, in sicer ob 9. in 11. uri dopol-
dan. Po prvih analizah prevoz na tej relaciji koristi povprečno 
štiri do pet občanov, v poskusnem obdobju do 10. junija, v ka-
terem se bo predvidoma že izkazala upravičenost uvedbe lokal-
nega prevoza, pa bodo vožnje za koristnike brezplačne. Drugo 
relacijo so na Občini Sevnica uvedli na relaciji Šentjanž – Sev-
nica - Šentjanž. Avtobus krene med delovniki z začetne posta-
je v Šentjanžu ob 7.35 uri zjutraj in se vrača iz Sevnice ob 12.30 
uri. Medtem ko bo organiziran prevoz med Sevnico in Boštanjem 
omogočil v dopoldanskem času predvsem starejšim občanom, ki 

Tudi	v	Sevnici	lokalni	prevoz

SEVNICA – Ponedeljkova 13. seja Občinskega sveta v občini 
Sevnica je potekala brez zapletov, svetniki pa so sprejeli vse 
sklepe razen točke glede komunalnega prispevka, ki ga bodo 
zaradi ugotovljenih napak pri izračunu v tabelah vrnili pripra-
vljavcu v popravek. Pri tem sta bila predvidena dva sklepa, ki 
se prepletata, in sicer predlog odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo ter 
predlog odloka o komunalnem prispevku. Svetniki so med dru-
gim sprejeli sklep o vključitvi občine v Lokalno akcijsko skupi-
no Posavje za EU sredstva LEADER ter sprejeli revidirano letno 
poročilo javnega podjetja Komunala za lansko leto. V skrajša-
nem postopku so sprejeli predlog odloka o spremembah in do-
polnitvah odloka o postopku vračanja vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila 
občina Sevnica. Svetniki so sprejeli tudi sklep o potrditvi in-
vesticijskega programa za projekt glede adaptacije in dozida-
ve Vrtca Ciciban v Sevnici, seznanili pa so se tudi s stališčem 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja gle-
de pobude stranke LDS za popolnitev delovnih teles v občin-
skem svetu. Pobuda je bila dana po prestopu nekaterih članov 
v stranko Zares-nova politika. Omenjena komisija je sicer za-
vzela stališče, da se stranki LDS in Zares-nova politika o more-
bitnih zamenjavah v delovnih telesih občinskega sveta dogovo-
rita med seboj in usklajen predlog podata v potrditev komisiji. 
Svetniki so na seji, na kateri je bilo sicer za obravnavo predvi-
denih 21 točk, dali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Andre-
je Flajs za direktorico Doma upokojencev Impoljca.  M.K.

13.	sevniška	seja	brez	zapletov so brez prevoza, nakup v boštanjskih nakupovalnih centrih, se 
bo verjetno lokalni prevoz Šentjanž - Sevnica - Šentjanž izkazal 
bistvenega pomena za mnoge občane, od najmlajših do najsta-
rejših v poletnem času, ko iz smeri Šentjanža, Krmelja in Trži-
šča ni organiziranega nobenega drugega avtobusnega prevoza. 
In tudi že prvi odzivi od 21. aprila, ko je bil prevoz na tej rela-
ciji uveden, so s strani občanov zelo pozitivni, brezplačno pa bo 
avtobus prevažal potnike na tej relaciji do 20. julija.  B.M.
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Nastop akrobatske skupine The Flying Bulls (CZE)

Nastop flote Slovenske Vojske

BODI TAM™

Nastop letalskega centra Cerklje ob krki

Nastop skupine Kingston

40 letal in helikopterjev

Nastopi zmajarjev, padalcev, modelarjev  -  Nastop Rusjanovega letala EDA V  -  nastop Polikarpova PO-2  -  Predstavitev letal podjetja Airnet
Nagradni polet s skupino Stars  -  Spektakularen ognjemet

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

sobota, 5. julij 2008
08:00-11:00 prihod letal
11:00-19:00 uradni del letalskega mitinga
vecerna zabava s skupino Kingston

Nastop akrobatske skupine Stars (SER)

II. MEDNARODNI

BREŽIŠKA INFO TOČKA

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim

„Položaj kmetov se vsak dan 
zaostruje, KGZS pa s sedanjo 
organizacijo ni zmožna zago-
toviti hitrega in strokovne-
ga načina reševanja proble-
mov,“ poudarja predsednik 
SKS Roman Žveglič. Kot na-
vaja, tak položaj kmetov pov-
zročajo vedno novi standardi 
na področju finančnih in biro-
kratskih obveznosti, po drugi 
strani pa kmetijstvo zahteva 
veliko vlaganj, če hoče pre-
živeti.

V sindikatu kmetov tako me-
nijo, da je zbornični urad več-
krat sam sebi namen. Name-
sto, da bi se v njem pogajali 
za kmeta, se na ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter v drugih držav-
nih institucijah pri pripravi 
predpisov pogajajo za doda-
tne zadolžitve in obveznosti. 
Tudi delo Kmetijsko sveto-
valne službe, ki je v sklopu 
KGZS, je večkrat pod vpraša-
jem, ali svetovalci še sledijo 
trendom v kmetijstvu ter za-
konodaji.

Da je položaj kmetov težak 
oziroma celo katastrofalen, 
meni tudi predsednik posa-
vske območne enote KGZS 
Franc Pribožič. Po njego-
vem mnenju se zato tudi med 
posavskimi kmeti vse bolj 
ustvarja negativno razpolo-
ženje. Dejstvo je, da to vse 
bolj povzročajo nizke cene 
pridelkov ter znatno poveča-
nje stroškov pridelave. Pride-
lovalci hrane pa se na drugi 
strani čutijo tudi ogoljufane, 
saj so njihovi pridelki zaradi 
velikih marž pri trgovcih vse 
dražji.

Odkupne cene padajo ali se 
ne spreminjajo že vse od no-
vembra lanskega leta. Cene 
vhodnih surovin na kmetijah 
pa so se precej povečale. Dr-
žava bi lahko te škarje odku-
pnih cen in stroškov vsaj ne-

KGZS	in	kmetje	-	dve	
plati	iste	zgodbe
KRŠKO – Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) zatrjujejo, da ima zbornica odločilno vlogo 
pri povezovanju kmetov ter reševanju njihovih problemov, na drugi strani pa v Sindikatu kmetov Slove-
nije (SKS) ocenjujejo, da je delo kmetijske zbornice zelo pomanjkljivo. Pripombe kmetijskega sindikata 
se sicer razlikujejo za različne strukture znotraj KGZS.

koliko omilila, ob tem menijo 
v kmetijskem sindikatu. 

Vnos vlog za neposredna pla-
čila je letos za kmeti, osta-
jajo pa vsakodnevne nepri-
jetnosti z odpravo zadnjih 

pomanjkljivosti na kmetijah, 
saj je treba zadoščati meri-
lom navzkrižne skladnosti, 
svoje pa zahteva tudi obse-
žna papirologija na kmetiji. 
Eden izmed največjih proble-
mov po mnenju kmetijskega 
sindikata tako ostaja birokra-

cija. Velik problem za kmete 
predstavlja tudi letno spremi-
njanje uredb kmetijske poli-
tike, kjer si kmetje želijo vsaj 
malo stalnosti.

V posavski območni enoti 
KGZS glede neprimernega na-
čina delitve subvencij ob tem 
s prstom kažejo predvsem na 
Agencijo za kmetijske trge 
in razvoj podeželja. Ta naj 
bi bila v večji meri kriva, da 
je tudi med posavskimi kme-
ti vse manj interesa za kme-
tovanje. „Obstajajo določene 
omejitve, ker smo v EU, mi-
slim pa, da so tudi možnosti 
na ravni države, ki bi to omili-
le, predvsem v smislu zagoto-
vitve boljših pogojev za večjo 
proizvodnjo v kmetijstvu,“ 
meni Pribožič. 

V to smer sodi tudi pobuda 
kmetov, da bi se neposredna 
plačila izključila iz obdavče-
vanja, za kar so tudi posa-
vski kmetje ob oddajah vlog 
za pridobitev subvencij zbi-
rali podpise. Samo v Krškem 
so kmetje v ta namen zbra-
li okrog 280 podpisov. To je v 
veliki meri pomembno pred-
vsem za mlade družine, ki 
bi bile pripravljene živeti od 
kmetijstva. Tudi mladim Po-
savcem se tako enostavno ne 
izplača, da bi postali kmetje. 
Prizadevanja zbornice za re-
šitev tega problema pa naj 
bi, po njenih zadnjih ocenah, 
podpiralo od 60 do 70 odstot-
kov kmetov, večalo pa naj bi 
se tudi število njenih prosto-
voljnih članov.

Ob tem investicije v kmetij-
stvu tudi v Posavju v zadnjem 
času postajajo vse bolj ne-
hvaležen posel. Kmetje po-
udarjajo, da jim le-te drža-
va ne omogoča, saj finančna 
sredstva porablja za druge 
namene. Za že tako težko iz-
vedljive investicije tudi ni po-
trebnih olajšav s strani drža-

ve, ob tem pa ta kmetom še 
dodatno obdavčuje že tako 
težko pridobljeno pomoč iz 
Evropske unije (EU). Doma-
či proizvajalci hrane tako vse 
bolj dvomijo tudi v koristnost 
članstva naše države v evrop-
ski skupnosti, saj jim ta s svo-
jimi direktivami podira dolgo-
letno ustaljen način dela. 

Tudi v posavski enoti KGZS 
pa so se pred bližnjimi voli-
tvami v svete območnih enot 
ter v odbore izpostav, kot je 
tudi sicer v navadi, pojavile 
manjše razprtije, ker imajo 
kmetje v tem primeru različ-
ne poglede, nezadovoljni po-
samezniki pa ponavadi doslej 
niso bili imenovani na izbra-
ne funkcije. V območni enoti 
kmetijske zbornice sicer za-
nikajo večja nesoglasja med 
kmeti v Posavju.

„Na drugi strani pa je javno 
mnenje naperjeno proti kme-
tom, saj nam ljudje očitajo 
pridobljene subvencije ozi-
roma pomoč države,“ pra-
vi podpredsednik območne 
enote KGZS in dobitnik leto-
šnje nagrade za uspešno delo 
Alojz Kerin. Ob tem poudar-
ja, da se sicer tudi na majh-
ni kmetiji dá preživeti, je pa 
za to potrebno veliko odreka-
nja. 

Osnovna (ne)strinjanja glede 
položaja kmetov pri nas tako 
ostajajo, vendar je razkorak 
v mišljenju KGZS in kmetov 
vseeno preširok, da bi lah-
ko v kratkem času zagotovi-
li primerne rešitve. Letošnje 
volitve v svet KGZS, v svete 
območnih enot ter v odbore 
izpostav bodo v naslednjem 
mesecu oziroma 8. ter 9. ju-
nija, pričakovanja kmetov pa 
bodo ostala enaka. Sicer pa 
so v tem mesecu v KGZS pra-
znovali osmo obletnico delo-
vanja zbornice. 

Martin Kerin

Roman Žveglič

Franc Pribožič

Alojz Kerin

BREŽICE – Slovenska vlada je pred dnevi podala soglasje k 
imenovanju Dražena Levojevića za štiriletno opravljanje 
funkcije direktorja Splošne bolnišnice Brežice. 

Levojević, po poklicu univerzi-
tetni diplomirani pravnik,  je si-
cer po rodu Brežičan, svojo po-
klicno pot pa je začel leta 2001 
kot svetovalec v Pospeševal-
nem centru za malo gospodar-
stvo v Evro info centru. Dve leti 
je bil vodja kabineta ministrice 
brez resorja v Službi vlade RS 
za strukturno politiko in regio-
nalni razvoj. Kasneje pa je kot 
višji svetovalec in nato kot pod-
sekretar v vladni službi opra-
vljal delovne naloge s področja 
evropske kohezijske politike, 
tudi kot vodja sektorja za kohe-
zijski sklad in projektne enote 
za tehnično pomoč. Med njegovimi referencami lahko najdemo 
tudi znanja s področja vodenja skupin in znanje več jezikov.
Primopredaja poslov je bila opravljena v ponedeljek, 26. maja, 
med prednostne naloge pa si je, po njegovih besedah, zastavil 
več pozornosti do kadrov in njihovega strokovnega izpopolnje-
vanja, lotil pa se bo tudi investicijskih projektov. Kakor je v po-
govoru pojasnil, naj bi prenovili kuhinjske prostore, v načrtu pa 
je tudi dozidava objekta. Poudaril je tudi, da bo vsekakor skrbel 
za pozitivno vpetost bolnišnice v lokalno skupnost. 

M. Kalčič M. 

Dražen	Levojević	novi	
direktor	brežiške	bolnišnice

Dražen Levojević

POSAVJE - Ob letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja v Po-
savju so na Ljudski univerzi Krško pripravili v sodelovanju 
z Zavodom za zaposlovanje Sevnica, Podjetniškim centrom 
Krško, Osnovno šolo Brežice, s krško, sevniško in brežiško 
knjižnico, pa tudi z vsemi tremi Mladinskimi centri v Posav-
ju, pester program s poudarkom na Evropskem letu medkul-
turnega dialoga. Slogan slednjega je Združeni v različnosti, 
kar se nanaša na vzpostavitev civilno-družbenega dialoga na 
vseh ravneh, zlasti pa na področjih umetnosti in izobraževa-
nja, pri spodbujanju medgeneracijskega dialoga, poudarja-
nju pomena večjezičnosti ipd. Različne prireditve so poteka-
le v Krškem in Sevnici vse od 8. do 25. maja, v Brežicah pa 
bodo še nekatere, ki so v predvidenih terminih odpadle, iz-
vedli v dnevih prireditve Brežice moje mesto.  B.M. 

KRŠKO – V organizaciji Zveze prijateljev mladine (ZPM) Kr-
ško so se posavski učenci osnovnih šol ter njihovi mentorji 
9. maja v Novi gorici udeležili zaključne prireditve v sklo-
pu projekta Evropa v šoli na temo medkulturnega dialoga. 
Posavske prireditve Evropa v šoli, ki je bila vsako leto 25. 
oziroma 26. maja v Krškem, pa v ZPM letos niso organizira-
li. Kot je povedal predsednik ZPM v Krškem Brane Janc, je 
eden izmed glavnih razlogov v tem, da so za projekt manj 
sredstev prispevali v občini Krško, občini Brežice in Sevnica 
pa sta vlogo ZPM za finančno podporo projekta celo zavrnili. 
Za organizacijo obeh prireditev je tako zmanjkalo denarja. 
Podrobnosti nameravajo v ZPM še posebej razložiti na novi-
narski konferenci v naslednjem tednu.  M.K.

Posavski	otroci	z	Evropo	v	šoli	
tokrat	le	v	Novi	Gorici

Združeni	v	različnosti

KRŠKO - V torek sta Valvasorjeva knjižnica Krško in 
leskovški vrtec pred mladinskim oddelkom knjižnice, ob 
zaključku predšolske bralne značke, pripravila prijetno 
druženje staršev in otrok. Mali in veliki obiskovalci so si 
ogledali predstavo Nerodna Avguština v izvedbi Studia 
Anima in ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah, ki so bile 
posvečene knjižnim junakom.

petek,  20. junij

Zlatko & Optimisti
DJ Dark

feat. Melodie

Anavrin
Akrobatik Breakers

Da Phaenomena
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Vrag naj vzame…

Rebeka je vanj vložila vse 
energijske, promocijske in 
očarljivostne certifikate in 
odšla v srbsko prestolnico. Na 
Evro popevko. Slovenija se je 
nadejala in dočakala, da je 
slovensko popevko na Evro 
popevki v Beogradu »pohamal« 
vrag. To je to. Neusmiljen svet 
evrosongovskega show bussinesa 
in najbrž še česa. Sedaj nam je že jasno, da se kljub 
vsem vragom (tudi doma) Rebeka ne da. Pametno! In 
kdaj si kdo od vseh že nastopajočih na teh in podobnih 
manifestacijah ni želel več? Seči po (ne)dosegljivem? Po 
več kot, denimo, tretjem mestu? Lani s(m)o na spektakel 
poslali Alenko Gotar s stasom in glasom, pa pod Alpami 
zaradi »dosežka« nismo razlivali žolča, kot da gre za 
tretjo svetovno vojno. Menda je človeštvu treba ponuditi 
tudi take spektakle, da so resnične življenjske tragedije 
videti manj dramatične.

Tudi v medijskem show bussinesu vlagamo ogromno 
energijo, na katero preži tisoče vragov, ko smo in nismo. 
Ko smo, malo cvetimo, ko nismo, si ližemo ego. In gremo 
dalje. Sključeni, ko se nam v zavesti in telesa lepijo 
družbene packarije. Drugič – in redkeje -  bolj zravnani. 
Upognjeni zato, ker z vso energijo pripovedovanja, 
risanja in pisanja o anomalijah, zato da bi jih (mogoče 
le) iztrebili, svet z ljudmi ni nič boljši. Ga jemlje vrag. 
Zravnano, ko se nas spet polasti pravičniška revolucija. 
S katero bi pometli demone. Enkrat za vselej.

Veliki splošni leksikon besedico demon (grško daimon, 
iz daiomai, - podeliti-) pojasni, da je pri Homerju 
demon individualno božanstvo, v grškem mišljenju  pa 
navadno božanska moč, ki posameznikom podeljuje 
usodo (dobro ali slabo). Za Platona in novoplatonike je 
demon vmesno bitje ter posrednik med ljudmi in bogovi. 
V zgodovini religije velja demon za božansko bitje, ki 
je za stopnjo pod bogovi in vlada omejenemu območju 
sveta.

Dopuščam možnost, da se motim. Mislim pa, da en 
Drago Kos s svojo komisijo ne bo uspel opraviti z 
demoni, pa če bi mu bila funkcija skupaj z življenjem 
vred dodeljena še za petdeset let. Zidarjev, Šrotov, 
Mačkov in vseh, ki stojijo za njimi, je kot pečk . 
Zaradi katerih sicer mirno spim, jim ne zavidam 
nagrmadenega, slamnatega, bog si ga vedi od kod 
in kakšnega bogastva. Na trenutke se mi zazdi, da 
»občudujem« ta nikoli raziskan (in kaznovan) pohlep. 
Iz česar se pediatrična klinika in onkološki inštitut 
rojevata iz desetletja v novo desetletje, gradnja cest 
je ovinkasta, da se bog usmili, predori so do vraga 
nepredorni… In se mi bi zdelo fino, če bi me demoni 
povabili na eno flaško laško, ob kateri bi mi zaupali 
preprosto umsko gimnastiko, kako slamico pretopiš 
v »drot«, s katerim postaneš nedokazljiv in (skoraj) 
nedotakljiv. Je ena čisto človeška in pod kožo krvava 
želja. A že to nespodobnost bi si gasila s kapsulami 
»strong nerves«. Ampak bi bilo res fino, če bi obvladala 
te sorte telovadbo. 

Da bi si spremenila življenje in bi lahko rekla – 
vrag naj vzame… Res je noro, da mi imunski sistem 
rahljajo osebki s stvarmi, na katere nimam vpliva. 
Marjetica, ki za potrebe Palomin toaletni papir 
prevaža v državnem vozilu z državnim uslužbencem, 
z odgovornih resorjev  brezkrvna stališča do Jorasa, 
ki se kot nekaj gre za krpico istrsko slovenske zemlje, 
tvorci nesmiselnih polletnih in letnih vinjet, pogajalci 
za finske osemkolesnike, s katerimi bi branili slovensko 
patrio. Pred sabo? Pred kom drugim? Me zanima. Ker je 
tu demonom obljub čisto za vse vseeno. Koliko obljub je 
že meso postalo?

Patria est, ubicumque est bene. Domovina je povsod, 
kjer je dobro. Kje pa je še dobro? No ja. Nekako dobro 
je tu, kjer legalno z vso ustrezno hišno dokumentacijo 
visi poštni nabiralnik, kamor prihaja čisto navadna 
pošta za čisto navadne ljudi in kjer si oddih privoščijo 
domači golobi.

Vrag naj vzame mojo mrkost. In ja - Rebeka je faca.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

Zadenite novo Fabio v Škodini sladki ponudbi!

Pri vašem prodajalcu z vozili .Škoda

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

Območje Sevnice je v času ve-
likega rimskega imperija leža-
lo med mestoma Celeio (Ce-
lje) in Neviodunum (Drnovo 
pri Krškem). Dokaz za to so 
številne arheološke ostaline, 
med katerimi so zelo »zgovor-
ni« kamniti spomeniki z raz-
ličnimi napisi v latinščini in z 
bogatimi reliefnimi podoba-
mi ljudi, živali in predmetov. 
Veliko kamnitih oltarjev in na-
grobnikov so našli pri arheolo-
ških izkopanjih na Ajdovskem 
gradcu nad Vranjem (danes 
preurejen v arheološki park), 
dva sta iz Šentjurja na Polju, 
eden s Šentjurskega hriba nad 
Tržiščem. Zamisel o postavitvi 
stalne zbirke Kamni govorijo, 
ki bi segala v čas od 1. do 5. 
stoletja našega štetja, je sta-
ra že nekaj let, lansko leto pa 
so se na Zavodu KŠTM Sevni-
ca odločili, da finančno pristo-
pijo k realizaciji zbirke, ki jo 
je s 35-odstotnim deležem so-
financiralo tudi Ministrstvo za 
kulturo. Postavitev stalne ar-
heološke zbirke na sevniškem 
gradu je potekala pod stro-
kovnim vodstvom dr. Timo-
teja Knifica in njegovih sode-
lavcev iz Narodnega muzeja 
Slovenije ter Petre Biderman, 
strokovne sodelavke Zavoda 
KŠTM Sevnica. Zbirka vsebuje 
6 originalnih epigrafskih spo-
menikov in 4 kopije kamnov. 

Odprli	zbirko	Kamni	govorijo
SEVNICA – V petek, 23. maja, je v sklopu začetka Sevniškega grajskega poletja na Gradu Sevnica potekala otvo-
ritev nove stalne arheološke zbirke Kamni govorijo. Otvoritvi je sledil koncert godbe Blanški vinogradniki. 

Postavljena je v restavrira-
nem prostoru prvotnega stol-
pa sevniškega gradu. V daljno 
preteklost in v samo predsta-
vitev kamnov v zbirki obisko-
valce popelje multivizijska 
projekcija dokumentarno-ani-

macijskega filma, pri kate-
rem so tudi tokrat sodelova-
li domačini – Sevničani (Bojan 
Kostevc kot producent, Zo-
ran Košar z avtorsko glasbo). 
Otvoritvi nove stalne zbirke 
Kamni govorijo je sledil kon-
cert godbe Blanški vinogradni-
ki z gosti. Z zaigranimi in za-
petimi uspešnicami iz 70-in in 
80-ih let preteklega stoletja 
so popestrili majski večer, ki 
je bil hkrati tudi uvod v leto-
šnje prireditve v okviru Sevni-
škega grajskega poletja. 

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Pepelnica, najdena 
pri izkopavanjih na 
Ajdovskem gradcu leta 
1811 (original se nahaja v 
graškem muzeju v Avstriji)

Svečan prerez traku pred vhodom v stalno arheološko 
zbirko Kamni govorijo. Od leve proti desni stojijo: dr. 
Timotej Knific, muzejski svetnik, dr. Peter Kos, direktor 
Narodnega muzeja Sevnica, Petra Pozderec, direktorica 
KŠTM-ja in Srečko Ocvirk, podžupan Občine Sevnica.

Godba Blanški vinogradniki z vokalisti, sestrama Molan 
in Juretom Urekom

BREŽICE  - Gimnazijo Brežice je v šolskem letu 1957/58 v 
dveh razredih obiskovalo 40 dijakov in 24 od njih se je sredi 
maja spet zbralo pred svojo nekdanjo šolo. Mnogi od njih so 
se ta čas uveljavili v slovenskem in širšem prostoru; spomni-

mo samo na profesorja in znanstvenika Ferinanda  Gubino, 
na športnika Slavka Špana, na direktorje in strokovnjake Sil-
va Klemenčiča, Franca Savnika, Staneta Preskarja ali Alojza 
Mustra, njihova sošolca sta bila Pavel Brglez, sedaj generalni 
sekretar stranke DeSus, in novinar in pevec Franc Babič. Ob 
50-letnici mature jih je na gimnaziji sprejela ravnateljica Sta-
nislava Molan, ogledali so si svojo nekdanjo učilnico, se skozi 
prenovljene Brežice napotili do Posavskega muzeja in okuša-
li vinsko kapljico v grajski kleti. Na poti v Terme so se spomni-
li pokojnih profesorjev in sošolcev ter na prijetnem druženju 
sklenili, da se bodo poslej, namesto na pet let, dobivali vsako 
drugo leto. Vsi so že upokojeni in medtem so ugotovili, da so 
se doslej dobivali preredko.  V.P.

PIŠECE - Ne le generacija, ki je v Titovem času preživljala 
svojo mladost, doživljala srečo in pomanjkanje, tudi mlajši 
vse pogosteje oživljajo nekdanje praznike, zlasti pa se radi 
družijo okrog nekdanjega dneva mladosti. Tudi vasica Piše-
ce je denimo primer, da je brez ideologije, politikanstva in 
podtikanja mogoče obujati spomine na nekdanji čase. V tej 

vasici se namreč vsaj zadnjih deset spet dobivajo mladi, ki 
prijateljujejo z znanci z druge strani schengenske meje.
Druženje mladcev Slovenije in Hrvaške pretekli teden je 
spet potrdilo, da za prijateljevanje ni meja in preprek. Fan-
tje iz Hrvaške so tudi tokrat čez mejo pritihotapili kip mar-
šala Tita, ga postavili ob rob Kostanjškovega nogometnega 
igrišča, kjer se je po bogati malici začela pravcata meddr-
žavna tekma. Domačini so nastopili v zelenih in Hrvatje, ki 
so zmagali s 5:2, v modrih dresih. Zato pa so domačini bili 
bolj uspešni v vlečenju vrvi in z 2:0 ugnali Hrvate. Druže-
nje so nadaljevali ob domačih dobrotah in dobri kapljici ter 
se sklenili kmalu spet srečati na Bizeljskem, najkasneje za 
dan republike 29. novembra pa znova na Hrvaškem. Dotlej 
se bodo tudi v Pišecah oskrbeli z bronastim Titovim kipom. 
Da vse skupaj res ne bi šlo v pozabo.  V.P.

Jubilejno	druženje	brežiških	
maturantov

Po 50 letih na istem stopnišču

Prijateljstvo	brez	meje

Spominski posnetek pred Titovim kipom

BRESTANICA - V Gostilni Pečnik v Brestanici so se 21. maja 
sestali na štirinajstem srečanju vrstniki, rojeni leta 1927 v 
brestaniško-senovški kotlini. Leta 1977, ko so na skupnem 
srečanju praznovali njihovih 50 let, jih je bilo še 101, da-
nes pa jih je živih še 53. Slaba polovica od teh, okoli 20 vr-
stnikov, se je udeležilo tudi letošnjega srečanja, kar vseeno 
dokazuje, kakor je dejala organizatorica vsakoletnega sre-
čanja Erna Mozer, da rojeni leta 1927 kar dobro kljubuje-
jo letom, četudi so v 81 letih preživeli mnogo viharnih dni. 
Prijetnemu popoldanskem snidenju, ki je minilo ob obu-
janju spominov na mladostna leta pa tudi pogovoru o vsa-
kodnevnih tegobah, se je pridružila tudi predstavnica KS 
Brestanica Margareta Marjetič, ki je udeležencem zažele-
la čim boljše počutje tudi v prihodnje.

B.M. 

Srečanje	generacije	1927		

Udeleženci srečanja generacije 1927
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BIZELJSKO - V sklopu svojih številnih dejavnosti je Krajevna 
organizacija Rdečega Križa Bizeljsko konec aprila pripravila 
predavanje na temo Visok krvni tlak - tihi ubijalec. Preda-
val je mag. farm. Marko Obradovič iz Fakultete za farma-

cijo v Ljubljani. Predavanja, ki je potekalo v prostorih OŠ 
Bizeljsko, se je udeležilo veliko število krajanov. Ob tej pri-
ložnosti se zahvaljujemo ravnateljici OŠ Bizeljsko Metki Kr-
žan, ki je omogočila, da je predavanje potekalo v prostorih 
šole, ter medicinski sestri Marti Preskar, ki je po končanem 
predavanju vsakomur, ki je to želel, izmerila krvni tlak. KO 
RK Bizeljsko bo tudi v bodoče pripravila predavanja na temo 
sladkorna bolezen, holesterol ipd. 

KO RK Bizeljsko

POSAVJE - Tudi v šolskem letu 2007/2008 so na Upravi RS za 
zaščito in reševanje - Izpostavi Brežice razpisali regijski nate-
čaj za literarna in likovna dela na temo »Naravne in druge ne-
sreče« z osrednjo temo »Suša«. K sodelovanju so povabili  vse 
vzgojno varstvene zavode in osnovne šole in v Posavju, svoje 
izdelke pa so prispevali  otroci iz štirih vzgojno varstvenih za-
vodov  in učenci  iz 15 osnovnih šol. Med vzgojno varstvenimi 
zavodi je bil najaktivnejši vrtec pri OŠ Podbočje, med osnov-
nimi šolami pa OŠ Blanca. Do konca razpisnega roka so preje-
li 330 izdelkov, od tega 275 likovnih in 55 literarnih. Komisi-
ja, v kateri sta poleg predstavnikov Izpostave URSZR Brežice 
sodelovala tudi dva zunanja strokovna sodelavca, je med pri-
spelimi izdelki izbrala 35 najboljših. Zaključna prireditev re-
gijskega natečaja s podelitvijo nagrad za najboljše literarne 
in likovne izdelke je bila 12. maja v OŠ Podbočje. Najboljši 
izdelki iz regije so sodelovali tudi na državnem izboru in trije 
izmed njih so bili izbrani med najboljše tudi na državni rav-
ni. Njihovi avtorji so Zala Jurečič z mentoricama Anušo Aj-
ster in Janjo Mavsar iz OŠ Podbočje, Petra Purkat z mentori-
co Biserko Pavlek iz OŠ Artiče in Katarina Krajnc z mentorico 
Gizelo Škoda iz OŠ Ane Gale Sevnica. Nagrade so prejeli na 
državni prireditvi 13. maja v Izobraževalnem centru za zašči-
to in reševanje na Igu. Za popestritev programa so poskrbeli 
učenci OŠ Podbočje, v nadaljevanju pa so prikazali dejavnost 
vodnikov reševalnih psov, jamarske reševalne službe, opremo 
interventnega reševalnega vozila, opremo gasilskih enot, re-
ševalnih enot CZ ter opremo centra za obveščanje.  P.P.

Visok	krvni	tlak	–	tihi	ubijalec

Predavatelj in poslušalci

Na	natečaju	330	izdelkov

RADEČE - V ponedeljek, 12. maja, se je iz doma PORP v 
Radečah razlegalo petje, žvižganje, igranje bobnov. V go-
ste smo povabili prav posebnega gosta. Obiskal nas je Jo-
seph Rakotorahalahy, pripovedovalec z Madagaskarja. 

V Knjižnici Radeče je od oktobra na otroška vprašanja odgo-
varjala pravljica. Vsak ponedeljek smo se družili na pravljičnih 
urah z naslovom Pravljična potovanja. Potovali smo po evrop-
skih državah, spoznavali njihovo literaturo, zgodovino, kultur-
ne zanimivosti in aktualne dogodke. Ker pa se počasi in ne-
zadržno bliža konec šolskega leta, smo tudi mi za to sezono 
zaključili s pravljičnimi urami.
Naš gost Joseph je v dvorano prinesel prav posebno vzdušje. 
Že vsi inštrumenti, ki jih je imel s seboj, so v otrocih vzbudili 
prav posebno zanimanje. Ko pa je začel s svojo predstavo, smo 
ga vsi zvesto spremljali z odprtimi usti... Najprej je predstavil 
svojo domovino in življenje v njej, skratka, zgodbe, ki jih piše 
tamkajšnje življenje. Nato pa nas je učil žvižgati na sto in en 
način. Lahko si mislite, koliko se nas je to naučilo. Prav nih-
če. Pri petju pa smo bili zelo glasni in bolj uspešni. Za konec je 
k igranju povabil še nekaj otrok in staršev. Kako so znali igra-
ti, kot bi z njim nastopali že neštetokrat. Vsi ostali pa smo bili 
krasna publika, ki je pela, ploskala in plesala.

Saša Martinčič

Zaključek	pravljičnih	ur	
v	Knjižnici	Radeče

BOŠTANJ – V Kulturnem domu Boštanj je potekala v petek, 
23. maja, zanimiva in vsebinsko bogata kulturna prireditev v 
spomin na pokojno domačinko iz zaselka Mrtovec pri Bošta-
nju, ki je zadnja leta svojega življenja in po vrnitvi v svojo 
rojstno hišo začela s pisanjem spominov na otroška, mlado-
stna in zrela leta. 

Konec lanskega leta sta izšli knjigi Spomin na sanje in pesniška 
zbirka Pesmi avtorice Justi Gnedič Kozinc, ki je zadnja leta svo-
jega življenja preživela na Mrtovcu, manjšem zaselku blizu Bo-
štanja, kjer se je rodila leta 1917 v trdni kmečki družini. Bila je 
nezakonska hči preprostega kmečkega dekleta in ruskega vojne-
ga ujetnika avstrijske vojske v času prve svetovne vojne, ki se 
je še pred rojstvom hčere vrnil v svojo domovino. Justi je odra-
ščala ob ljubeči materi, dedku in babici, tetah in stricih. Bila je 
radovedno dekle, željna znanja; v času NOB-ja se je priključila 
partizanom, preživela po drugi svetovni vojni nekaj časa na Bri-
onih v Titovi rezidenci in si nato našla dom in službo v Trbovljah. 
Na Trbovlje jo vežejo posebno lepi spomini – tukaj je tudi  njen 
edini sin Marjan končal šolanje in se zaposlil v Strojni tovarni. 
Spomini in sanje so v obeh knjigah združeni v eno samo sporoči-
lo – ne glede na to, kako te »tepe življenje«, je življenje tisto, 
ki je tvoje, zato dovoli sanjam na plan. Vsebinsko zelo bogati 
knjigi bralcu odkrivata svet, ki ga mlajši rodovi ne poznajo in se 
čudijo resničnosti, ki jo je zapisala Justi Gnedič Kozinc. Poseb-
no mesto v obeh knjigah predstavljajo tudi  fotografije, ki pisa-
no besedo dodatno bogatijo.

Smilja Radi
Foto: Vili Zupančič

Spomin	na	sanje	Justi	
Gnedič	Kozinc

Pesmi in spomine so brali: Janez Levstik, Jožica Prah, 
Vida Križnik, Uroš Brezovšek in Simona Šekoranja.

BREŽICE - Brežiški gimnazijci so zadnji dan srednješol-
skega urnika, 19. maja, v mimohodu po brežiških uli-
cah obiskali tudi brežiškega župana Ivana Molana, ki jim 
je ob tej priložnosti zaželel vse lepo v nadaljevanju ži-
vljenjskih korakov in še dodal, da je mogoče vse doseči 
z močno voljo in energijo.  M. K. M.

KRŠKO - V nedeljo pod večer, 
18. maja, je v krškem Kultur-
nem domu potekala plesna 
prireditev Plesopis, ki jo je s 
40 plesalkami Plesnega kluba 
Krško zasnovala plesna vadi-
teljica in članica kluba Sara 
Levičar iz Krškega. V dobri uri 
trajajočem prvem plesnem 
časopisu, katere podlaga so 
bile dnevne novice iz sveta in 
domovine, so nastopili otroci 
iz Vrtca Cerklje ob Krki, otro-
ške plesne skupine iz Krškega 
ter Brežic in članska plesna 
skupina iz Krškega.  B.M.

Plesopis	ali	prvi	plesni	časopis	

24-letna Sara Levičar, 
scenografinja in 
kostumografinja Plesopisa  

BREŽICE - V torek, 20. maja, je bila v prostorih brežiške 
Upravne enote otvoritev likovnih del Sevničanke Jožice 
Udovč Krhen, o katerih je spregovorila Celjanka profesori-
ca likovne umetnosti Marija Cenc. Dejala je, da se umetni-

ca gledalcu prepušča v branje likovne govorice in dopušča 
ne le čutenje in videnje, pač pa tudi doživljanje njenega 
sveta, ki ga je upodobila ter se prepustila podobam, obli-
kam in tudi krajini. Avtorica je ob tem še dejala, da ji je bil 
poseben izziv oblikovati tudi žensko in jo upodobiti v pre-
pletanju z belo in črno barvo. V kulturnem programu so so-
delovali pesniki Ivanka Vatovec, Rudi Stopar, Nada Srpčič 
Ravnikar in Vlasta Bon ter kitarista brežiške Glasbene šole 
Kristian Zidarič in Simon Roguljič. Ob nadaljevanju druže-
nja pa so zbrani avtorici razstave izrekali čestitke (na foto-
grafiji).  M. K. M.

DOLENJA VAS - V soboto, 17. maja, je bilo v dolenjevaški cer-
kvi sv. Marije že osmo srečanje ljudskih pevcev, ki so ga poi-
menovali Pojmo kot nekdaj. V programu so sodelovali doma-

či Ljudski pevci Ajda, ki jih vodi Irena Stergar, Šentlenardski 
pobje z vodjem Dejanom Drstvenškom (na fotografiji), Trio 
Marta, Irena in Karlina, Ljudski pevci Sromlje pod vodstvom 
Vide Bratanič, Ljudske pevke Razbor z vodjo Ano Vidic, pa 
tudi ljudska godca Gregor in Vladimir Gramc na violinskih ci-
trah, z diatonično harmoniko ter orglicami. Program sta po-
vezovali Marta Starec in Irena Stergar.  M. K. M.

SEVNICA – V torek, 13. maja, se je v Knjižnici Sevnica z za-
nimivim in slikovno bogatim potopisnim predavanjem pred-
stavila v Boštanju živeča 51-letna Švicarka Judith Tscherfin-
ger, poročena Zgonec. Najprej se je zaljubila v fotografijo 
(z njo se je začela spogledovati že pri rosnih 16-ih letih), 
nato je spoznala To-
neta in se preselila v 
Slovenijo, kjer še ve-
dno veliko fotografi-
ra, pa tudi potova-
nja so ostala njena 
strast. V lanskem ju-
niju je z možem To-
netom tri tedne po-
tovala po zahodnem 
delu ZDA in obiskala 
najbolj znano otočje 
Havaji. Obiskovalci, 
ki so se v lepem številu udeležili potopisnega predavanja 
Zahodni del ZDA in Havaji, so ob slikovitih fotografijah in ob 
ustrezno izbrani glasbi, skupaj z obema popotnikoma vsrka-
vali lepoto narave – njene nenavadne oblike, velikosti, bar-
ve, igro vetra s puščavskim peskom, peneče se valove… Za 
Judith Zgonec – Tscherfinger je že nekaj uspešnih potopisnih 
predavanj, ki so posebej simpatična tudi zaradi njene »švi-
carske« slovenščine. Imela je nekaj razstav v Švici, v Sev-
nici, na Razborju, v Boštanju, v Brežicah in v Trebnjem; v 
mesecu maju pa je v sevniški knjižnici na ogled njena foto-
grafska razstava Dolina smrti.

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Fotografija	–	njena	ljubezen

Judith in Tone Zgonec

Pojmo	kot	nekdaj

Razstava	Jožice	Udovč	Krhen
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SEVNICA - Koronarni klub Sevnica vsako leto v maju organizira 
pohod po srčkovi poti in tako je bilo tudi letos. Člani z raznimi 
težavami na srcu, ožilju in drugimi dejavniki tveganja so 
pot prehodili brez težav, nasprotno, veseli in razigrani ter 
polni načrtov so prispeli v botanični vrt - biser posavskega 
hribovja sv. Lovrenc, ki stoji na nadmorski višini 722 m. 

Cerkev sv. Lovrenca je obdana z gorskim travnikom, na 
katerem je rastišče cluzijevega svišča ali, kot mu domačini 
rečejo, velikega encijana. Tu je tudi rastišče kranjske lilije, 
opojne zlatice in tržaškega svišča. Območje je zavarovano kot 
botanični naravni spomenik. Po krajšem počitku so si prijetno 
utrujene ude še razgibali s telovadbo na prostem. Koronarni 
klub Sevnica organizira 6. junija izlet v Goriška Brda, kamor 
so lepo povabljeni vsi člani in njihovi svojci. R.Z.

Po	srčkovi	poti	na	sv.	Lovrenc

Pohodniki po srčkovi poti

KAPELE, LAŠKO - V Laškem je potekalo 28. tekmovanje 
slovenskih godb, katerega se je udeležil tudi Pihalni orkester 
Kapele. V I. težavnostni skupini je tekmovalo 14 godb. Že 
leta 2003 smo se kapelski godbeniki v Kamniku uvrstili v I. 
težavnostno skupino slovenskih godb. Tokrat je v Laškem 
strokovna komisija kapelskim godbenikom za odlično odigran 
repertoar prisodila zlato plaketo. Izvesti je bilo potrebno tri 

obvezne skladbe in skladbo za ogrevanje. 66-članski Pihalni 
orkester Kapele je pod dirigentsko palico Francija Arha izvedel 
nastop več kot odlično, solistične dele posameznih skladb pa 
v celoti zaupal domačim mladim godbenikom. Zaradi dobrega 
pedagoškega dela dirigenta Arha se v Kapelah lahko ponašamo 
z dobrim in perspektivnim mladim kadrom, kar daje zagotovilo, 
da bo godba tudi v bodoče dobro delala. 
V letošnjem letu ima orkester več povabil na različne prireditve 
po Sloveniji ter povabilo na tridnevno gostovanje na Madžarsko. 
Poleg tekmovalnega dela godb iz Evrope se bomo kapelski 
muzikanti udeležili slavnostne povorke ob prazniku vina, katere 
se udeleži do 30 tisoč obiskovalcev iz različnih držav.  I.U.

Zlata	plaketa	za	kapelske	
godbenike

Kapelska godba

BREŽICE - V marcu je dopolnila 
90 let Matilda (Tilka) Lorber. 
Kot 10-letna deklica je prišla 
v Brežice, saj je oče Josip iz 
Dravske doline tedaj dobil 
službo kot strojnik v parni 
elektrarni. Deklica se je 
vključila v telovadno društvo 
Sokol in telovadba je bila 
njena velika ljubezen, kasneje 
pa učenje šiviljstva, ki ga je 
tudi dokončala pri gospe Holy. 
Zakon s Stankom in trije otroci 
so ji zapolnili čas, šivanja, 
svoje ljubezni, pa se je lotila 
za svoje otroke in najožje 
prijateljice. Komaj 50 let je imela, ko je ovdovela, otroci so 
bili skoraj preskrbljeni, tako da je kasneje skrbela za svoj 
vrt in hišo, imela je rada svoje vnuke in kasneje pravnuke 
in pravnučke, obiskovala je tudi sina in njegovo družino v 
Kanadi. Za njen jubilej smo se na skupnem kosilu pri Budiču 
zbrali vsi, ki jo imamo radi, hčerka in sin iz Kanade, vnuki 
in pravnuki, dve njeni sestrični, nečaki in nečakinje, dobri 
sosedi in prijatelji.  M. Lorber

90	let	Tilke	Lorber

Matilda (Tilka) Lorber

Upadanje zanimanja za vpis 
v poklicne programe srednjih 
šol je sicer širši problem, ki 
se pojavlja že nekaj časa in 
se bo nadaljeval tudi v priho-
dnje. Tako se nekatere šole že 
sedaj borijo za obstanek, boj 
pa se bo še zaostril prihodnje 
leto, ko bo uveden nov sistem 
financiranja, ki šolam z manj-
šim številom dijakov ne bo pri-
zanašal, je na delovnem sreča-
nju poudaril direktor Šolskega 
centra Krško-Sevnica Ernest 
Simončič. Drastično upada-
nje vpisa v zadnjih petih le-
tih je zaskrbljujoče predvsem 
za obstoj Srednje šole Sevni-
ca, ki se je do sedaj ohranila 
s prilaganjem programov gle-
de na potrebe kraja, občine 
in ponudbo programov drugih 
šol. Ravnateljica Alenka Žuraj 
vidi možno rešilno bilko v cen-
tru za vseživljenjsko učenje, 
ki bi ponudil tudi izobraževa-
nje odraslih za delo v različnih 
podjetjih, kjub temu pa se za-
veda, da bo potrebno najprej 
spremeniti način družbenega 
razmišljanja o poklicnem izo-
braževanju, saj le-to postaja 

Za	ohranitev	srednje	šole
SEVNICA – 19. maja je na sevniškem gradu potekalo delovno srečanje na temo delovanja Srednje šole Sev-
nica, katerega so se udeležili nekateri vodilni šolniki in gospodarstveniki v občini. Delovno srečanje, ki sta 
ga vodila župan Kristijan Janc in podžupan Srečko Ocvirk, je bilo namenjeno predvsem seznanitvi s pro-
blematiko upadanja vpisa v poklicne programe in s tem povezanega obstoja edine srednje šole v Sevnici. 

vse bolj podcenjeno. Zaveda-
ti bi se morali, da gre za pokli-
ce, ki so zanimivi in ustvarjal-
ni, na trgu pa jih primanjkuje. 
S tem, da je potrebno gradi-
ti na vrednotenju poklicev, sta 
se strinjala tudi direktor Stille-
sa Štefan Teraž in direktorica 
Inpleta Helena Kožar Zidarič. 
Slednja je poudarila predvsem 

pomen tekstilnega izobraže-
vanja, saj je mnenja, da bo 
tekstilna industrija, ki se je 
obdržala do sedaj, ostala tudi 
v prihodnje, le-ta pa bo za iz-
delavo izdelkov višjega stan-
darda potrebovala izobražen 
kader - konfekcionarje, kon-
struktorje, oblikovalce... Te-
raž je med drugim izpostavil 

slabo povezavo med ministr-
stvi, saj bi se na pomanjkanje 
poklicno izobraženega kadra 
moralo odzvati tudi Ministr-
stvo za gospodarstvo. 

Navzoči so ugotovili, da bo 
največ potrebno narediti na 
promociji poklicnega izobra-
ževanja, ki se bo začelo že v 
višjih razredih osnovne šole, 
temeljilo pa bo na sodelova-
nju s podjetji, ki potrebujejo 
določene poklice. Poleg tega 
je potrebno Sevnici približa-
ti Mirnsko dolino ter okrepiti 
lokalno pripadnost, da bodo 
občani na edino srednjo šolo 
v Sevnici gledali s ponosom. 
Za iskanje konkretnih reši-
tev izpostavljene problemati-
ke pa bo na pobudo direktor-
ja območne službe Zavoda RS 
za zaposlovanje Tonija Kore-
na ustanovljena posebna de-
lovna skupina, sestavljena iz 
predstavnikov zavoda za za-
poslovanje, osnovne in sre-
dnje šole, lokalne skupnosti 
ter podjetij določenih panog. 

Tanja Grabrijan

Ravnateljica Srednje šole Sevnica Alenka Žuraj, župan 
Občine Sevnica Kristijan Janc in direktor Šolskega 
centra Krško-Sevnica Ernest Simončič

Zbranim so spregovorili kosta-
njeviški župan Mojmir Pusto-
slemšek, župan občine Krško 
Franc Bogovič, predstavni-
ca zdravstvenega ministrstva 
Irena Poniž, direktor Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
- Območne enote Krško Iz-
tok Starc ter direktor krškega 
Zdravstvenega doma Damjan 
Blatnik. 
Blatnik je med drugim dejal, 
da ta čas namenijo tudi pre-
gledu minulega dela ter izpo-
stavil vse aktivnosti, ki so jih 
opravili z vlaganji v investi-
cije, pa tudi z rezultati ugo-
dnega finančnega poslovanja. 
V letošnjem letu nameravajo 
nameniti več sredstev v ob-
novo ZP Kostanjevica na Krki, 
posebno skrb pa bodo name-
nili raznim oblikam izobraže-
vanja za zaposlene, ki jih je 
v krškem domu zdravja 125, 
svoje delo pa opravljajo tudi 
na drugih lokacijah, poleg Ko-

23.	Bogatajev	dan	za	boljše	
komuniciranje	v	zdravstvu
KOSTANJEVICA NA KRKI - Zdravstveni dom Krško je pripravil v petek, 16. maja, 23. 
Bogatajev dan, ki se je pričel v kostanjeviškem gradu z ogledom galerije, nadalje-
val pa s kulturnim programom, v katerem so sodelovali kostanjeviški osnovnošolci. 

stanjevice še na Raki, na Se-
novem in v Nuklearni elek-
trarni Krško. 

Podeljena so bila tudi prizna-
nja, ki so jih za desetletno 
delo prejeli Primož Kadunc, 
za dvajsetletno delo Milena 
Cehte, Staša Šerbec Krajnc, 
Martina Hočevar, Milena Špi-
ler in Zlatka Ibračević, za 

tridesetletno delo Martina 
Umek in Romana Vidic, po-
sebno priznanje pa so izroči-
li dr. Rudolfu Ladiki. Program 
je vodila Vlasta Curhalek. 
Srečanje pa se je zaključilo s 
strokovnim predavanjem psi-
hologa Sandija Kofola, ki je 
predaval na temo Uspešna ko-
munikacija v zdravstvu. 

M. Kalčič M.

Udeleženci na Bogatajevem dnevu

STARA VAS – Pri Kocjanovih se 
je dvaindvajsetič zbralo 22 so-
šolk in sošolcev, ki so zakora-
kali v deveto desetletje življe-
nja in so se leta 1933 vpisali v 
1. razred Osnovne šole Bizelj-
sko. Takrat jih je bilo vpisanih 
58, brez Stare vasi in Orešja. 
Preteklo je tri četrt stoletja, 
odkar so prvič prestopili šolski 
prag, živih pa jih je še 37, več 
kot polovica. Zbrane je poz-
dravila upokojena učiteljica in 
organizatorica srečanja Met-
ka Šekoranja. Spomnila je, da 
so imeli dobre, stroge učite-
lje, ki so jih veliko naučili, ter 
jim vzgojili ljubezen do dela, 

Takih	ne	delajo	več

Med pozdravnimi besedami Metke Šekoranja

doma in domovine. Niso vedeli 
za proste sobote niti šole v na-
ravi, niso vedeli kaj je puber-
teta – delo je bilo obveza, raz-
vedrilo in veselje. Bili so otroci 
vojne in izgnanstva, vojna jim 
je vzela najlepša leta, povoj-
na leta pa tudi niso bila ro-
žnata. Razkropili so se za kru-
hom na vse konce Slovenije, 
pa tudi na druge kontinente. 
Kot je še dejala, mladim zapu-
ščajo rezultate svojih žuljev v 
upanju, da bodo to znali ce-
niti, s poudarkom: »Nismo več 
tako okretni, a smo grče, ker 
delo krepi človeka in mu laj-
ša težke trenutke. Zagotovo 

nam je svoje pripomogel tudi 
naš rdeči bizeljčan, ki še mar-
sikomu dobro dene, krepi žile, 
srce in duha.« Sošolcem, ki jih 
ni več med njimi, so se poklo-
nili z minuto molka.
Zbrane je pozdravil podpred-
sednik DIS Jože Križančič, s 

kulturnim programom so jih 
počastili učenci OŠ Bizeljsko 
pod mentorstvom Vilka Ure-
ka, popoldanske urice druže-
nja pa so preživeli ob zvokih 
harmonike Tončka Zagmaj-
stra.

N. Jenko S.

petek,  20. junij

Zlatko & Optimisti
DJ Dark

feat. Melodie

Anavrin
Akrobatik Breakers
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Zelo rada imam tekmovanja, 
kjer nastopamo Slovenci. Nič 
bolj ne poveže naroda kot skupen 
cilj, boj in sladkosti zmage. Tako 
še vedno pomnim rezultate naše 
nogometne reprezentace, spor 
med Zahovičem in Katancem, 
vsa silna čustva navdušenih 
navijačev. Vedno imam solzne 
oči, ko zmagujejo naši. Iztok 
Čop in Luka Špik. Peter 
Mankoč, Primož Kozmus, Mitja 
Petkovšek. Izjemni športniki. Še 
vedno goreče zagovarjam kariero 
Jureta Koširja. Pa ne le zato, ker je res čeden in sta 
moja in njegova hči hodili v isti vrtec. Preprosto zato, 
ker vem, da je bil velik športnik. Solzim se ob imenu 
Roka Petroviča. Nejca Zaplotnika. 

Zelo, zelo rada imam tudi nešportna tekmovanja. 
Predvsem pevska. Med slednjimi Evrosong. Seveda. 
Čeprav zadnjih nekaj let nisem več tako vneta 
oboževalka, kot sem bila poprej, ko je dan Evrosonga 
predstavljal pravi mali praznik. Vse te silne države, 
vsi ti pevci, lepe obleke! In med njimi tudi mi. 
Zadnja leta me začne stiskati že, ko nacionalna 
televizija objavi, da lahko avtorji začnejo pošiljati 
pesmi za EMO. In potem s strahom čakam, kaj bo. 
Ko so objavljeni tekmovalci, jih natančno preučim, 
se čudim, le kdo so nekateri in nekatere pogrešam. Z 
ljubeznijo do Evrosonga sem okužila mojo nastarejšo 
hčerko, ki z menoj spremlja Emo, pa priprave za 
Evrosong, predizbore in seveda veliki finale. Vedno 
si najde kakšne hude favorite. Všeč so ji močni zvoki, 
rock, metalci. Meni bolj pop skladbe in balade. Ah, 
mami...

Rebeke Dremelj ne poznam osebno, mislim, da sva 
si enkrat rekli živjo pred hišo Pop tv-ja. Mi Posavci. 
Bolj kot njena zmagovalna skladba, mi je všeč kakšna 
njena prejšnja pesem. Pa ni bistveno. Zdelo se mi je 
povsem v redu, da nas zastopa, brez dvoma najbolj 
energična punca, kar jih preko medijev poznam. 
Karkoli naredi ali reče, je avtentično. Z gromkim 
smehom in tu in tam senovškim narečjem. To je 
Rebeka. Ni debate. In kot takšna te očara, ali pač ne. 
Za sabo ne pušča mlačnih oseb. So za, ali proti. Kar ni 
slabo. Vsaj veš, kdo so tvoji ljudje. 

In niti malo ne dvomim, da se je pošteno namučila 
za ta nastop. Hodila promovirat svojo pesem po 
Evropi, se učila koreografije, zbirala obleko, poslušala 
nasvete kolegov... in (tisto, kar gotovo najbolj obvlada) 
navduševala svoje občinstvo. Brala sem, da so jo Srbi 
zelo lepo sprejeli in jih je očarala. Gotovo. Takšna je.

In ko sva z Neli gledali prvi polfinalni večer in čakali 
na Rebekin nastop, sem bila kar nervozna. Nekako 
nisem imela najboljšega občutka. Pa ne vem zakaj. 
Rebeka je nastop opravila dobro. Spogledovala se je s 
kamero, se nekajkrat prav lepo nasmehnila, videti je 
bila »hot«, koreografija je šla v redu, odpela je, kakor 
najbolje zna. In to je bilo to. In ni šlo. Zaboga milega, 
spet ni šlo. Bogsigavedi zakaj. 

Zaradi tisočih razlogov in nobenega. Ker tako, pač 
je. Nekako se mi zdi, da je to slovenska posebnost. 
Kolikokrat sem mirila moža, ko je spremljal 
rokometno reprezentanco, pa hokejiste na svetovnem, 
pa košarkarje ne vem že kje in kdaj, pa smučarje... Kot 
da nam zmanjka sape. Ali kot bi rekel moj priljubljeni 
športni psiholog Matej Tušak, ne vlagajo dovolj v 
psihično pripravo. Se strinjam. Zmaga se najprej 
zgodi v glavi. 

In meni te zmage veliko pomenijo. Res. Tako mi 
omehčajo srce, stisnem svojo hčerko in moža, 
nekajkrat rečem "Svaka čast" in "Kapo dol", pokličem 
prijateljico Tamaro in starše in jih vprašam, če so 
gledali.Tako ponosna sem. In čakam prenos do himne. 
Prav patriotka sem. Tiste, ki jih spremljam, kličem po 
imenih, kot da se poznamo. Npr. "Veš, je rekel Peter, da 
si ni vseh dlak obril pred vstopom v bazen..."

Mislim, da so športna tekmovanja, pa tudi Evrosong, 
odlična priložnost za promocijo države. Bistri 
tekmovalci pred svetovnimi kamerami povedo nekaj 
simpatičnih izjav, ki se vrtijo dneve in dneve po vseh 
pametnih programih. Tako je to. Novinarji ljubimo 
duhovite in "sočne" izjave. Kar najprej vas bomo 
vrteli.

In čakali na nove zmagovalce. Nove dvige slovenskih 
zastav, nove rekorde, nove napeve. Brez skrbi. Zato 
Rebeka, ne sekiraj se preveč! Sem se že jaz malo zate. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

NOVO! Finančna točka sedaj tudi v Krškem!
Ste na točki, ko potrebujete dober finančni nasvet?
V KD Finančni točki lahko:
•pristopite k različnim vzajemnim skladom,
•sklenete naložbeni načrt KD Družina in KD Pokojnina, Fondpolico 

Dirigent in druga življenjska zavarovanja

Številni domačini so se zbra-
li na domačiji Ključevšek, od 
koder se nudi lep pogled na 
dolino, do nje pa se vzpenja 
vijugasta strma cesta. Sicer so 
v okviru TVU v radeški obči-
ni pripravili več kot štirideset 
dogodkov, ki so se oblikovali in 
nastajali kot rezultat dobrega 
dela tako krajevnih skupnosti, 
društev, šol, Zavoda za gozdo-
ve RS, Kulturno turističnega in 
rekreacijskega centra Radeče 

in Občine. O pomenu TVU in 
o sodelovanju med kulturami, 
narodi in posamezniki je spre-
govoril tudi Jože Prah iz Za-
voda za gozdove RS, ki je med 
drugim dejal: »Pogoj za kvali-
tetno rast je v sožitju.« 
Celodnevno dogajanje je bilo 
tokrat v prvi vrsti posvečeno 

darovom čebel, saj so že v do-
poldanskem času mladi, naj-
mlajši je bil komaj šestleten, 
in tudi starejši, risali na panj-
ske končnice. Te sicer niso ta-
kšne kot tiste iz 17. stoletja, 
ampak so iz današnjega časa, 
je poudarila predsednica Dru-
štva ljubiteljev likovne ume-
tnosti Radeče Metka Rozman. 
Poleg sodelujočih iz domačega 
društva so se likovnega ustvar-
janja udeležili tudi člani la-
škega društva. 

O pomenu čebelarstva v Slove-
niji v preteklosti je spregovo-
ril Jože Prah, predsednik Če-
belarskega društva Radeče, ki 
je izpostavil, da so »čebelar-
stvo in čebele velik in pomem-
ben privilegij, ki ga Slovenci 
zaenkrat še imamo, kot tudi 
zdravo pitno vodo, vprašanje 
pa je, ali bomo znali te vre-
dnote tudi obdržati. Pouda-
ril je še: »Tisto kar je lepo, je 
v naravi zastonj, ampak imeti 
moramo odprte oči in srce!“ 

V veliko zadovoljstvo vseh 
prisotnim pa je bil obisk prve-
ga moža slovenskih čebelar-
jev Boštjana Noča, ki je bil 
navdušen nad čistim okoljem 
na Svibnem, kjer se ne sreču-
jejo s težavami okoli pomora 

»Čebelarstvo	je	poezija	
kmetijstva«
POČAKOVO – V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) so v nedeljo, 25. maja, v organizaciji Dru-
štva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče in ob pomoči Kulturno turističnega in rekreacijskega centra 
Radeče, Zavoda za gozdove Slovenije, OŠ Radeče in PŠ Svibno pripravili celodnevno dogajanje pod sku-
pnim naslovom »V Svibnem je res lepo – Darovi čebel«. 

čebel: »V slovenskem čebe-
larstvu se sicer ne cedita med 
in mleko, saj je na preizku-
šnji ali želimo ohraniti kranj-
sko čebelo, čebelarstvo, čisto 
okolje in nenazadnje tudi člo-
veka, saj je prav čebela indi-
kator čistega okolja.“ Izposta-
vil je še kvalitetne proizvode 
slovenskih čebelarjev in dva 
pomembna projekta, ki sta 
v teku pri Zvezi. To sta geo-
grafska označba in kozarec za 
slovenski med. V zahvalo za 
promocijo slovenskega čebe-
larstva pa je radeškemu dru-
štvu izročil priznanje.

K prijetnemu druženju so pri-
spevali tudi otroci s Podru-
žnične šole Svibno pod men-
torstvom Jolande Mohar z 

zanimivo igrico o čebelicah in 
čmrljih. Na šoli, ki je ena od 
slovenskih eko šol, si vsesko-
zi prizadevajo za dobro delo 
in vpetost v življenje KS Svib-
no. Vsako leto se lotijo tudi 
zanimivih projektov, v kate-
rih sodelujejo z institucija-
mi in društvi iz lokalnega oko-

lja. Tako so se v letošnjem 
šolskem letu ukvarjali pred-
vsem s ptiči iz bližnje okoli-
ce, v prihodnjem pa bo njiho-
va pozornost usmerjena prav 
na čebele.

Z nežnimi zvoki citer je prire-
ditev obogatila Maja Novak, 
zapeli pa so tudi ljudski pev-
ci s Svibnega. Dogajanje pa s 
tem še zdaleč ni bilo zaključe-
no, saj so si obiskovalci lahko 
ogledali še film Franca Šivica 

o čebelah, razstavo panjskih 
končnic, etnološko zbirko, 
staro čebelarsko opremo in 
nov čebelnjak. Zadišalo pa je 
tudi po jabolčniku in salamah, 
saj so najbolje ocenjenim po-
delili priznanja in diplome. 
Najboljši jabolčnik je pridelal 

domačin Jani Oblak, najbolj 
okusno salamo pa Anton Ke-
rič iz Zagrada. Obiskovalci so 
se ob pijači in jedači družili še 
do večera. Tokrat naj tudi mi 
zaključimo s čebelarskim poz-
dravom »Naj medi!«.

P. Brenčič

Boštjan Noč

Najboljša pridelovalca jabolčnika in salam

Jolanda Mohar
Ljudski pevci s Svibnega

Učenci s podružnične šole Svibno

Na ogled so bili tudi čebelji panji

Na Ključevškovo domačijo je prišlo staro in mlado.

Metka Rozman
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NOVO MESTO –  Skupina Krka je v prvem četrtletju 2008 ob pro-
daji v vrednosti 244,4 milijona evrov (20-odstotna rast) ustvarila 
44 milijonov evrov čistega dobička. Družba Krka pa je ob 210,1 
milijona evrov prodaje (15-odstotna rast) dosegla 41,4 milijo-
nov evrov čistega dobička. Glede na primerljivo lansko obdobje 
je bil dobiček skupine večji za 16 %, dobiček družbe pa za 20 %. 
Največjo relativno rast prodaje, 50-odstotno, so dosegli v zaho-
dni Evropi in čezmorskih tržiščih, ki s 54,3 milijoni evrov proda-
je predstavljajo 22 % celotne prodaje skupine. Največje posa-
mično Krkino tržišče ostaja Ruska federacija, kjer so prodali za 
43,3 milijonov evrov izdelkov. V Sloveniji je skupina Krka proda-
la za 24,9 milijonov evrov izdelkov, kar je 3 % manj kot v ena-
kem lanskem obdobju. Kljub padcu prodaje je Krka še vedno vo-
dilni ponudnik zdravil na recept v Sloveniji.  P.P.

Krkin	dobiček	znatno	višji	kot	
lani

Pred štirimi leti so se v ome-
njenem konzorciju odločili 
za skupno steklenico, od ta-
krat pa so na trg poslali se-
dem milijonov litrov svojega 
vina. V prihodnjem manda-
tu so si člani konzorcija med 
drugim kot veliko nalogo za-
dali tudi ohranitev cene cvič-
ka, saj so pritiski trgovcev v 
zadnjem času vse večji. Po 
besedah Živiča bo ravno zato 
v prihodnje s strani konzor-
cija potrebno poskrbeti za 
ohranitev kakovosti kot tudi 
za kontrolo vin, ki prihajajo 
na trg. Kot je poudaril, mora 
namreč cviček, ki je name-

Cviček	uspešen	doma,	želi	
pa	si	videti	svet	
KRŠKO - V Konzorciju cviček so zaključili svoj štiriletni mandat, njegovi člani pa so se na svoji zadnji seji 
20. maja strinjali, da je bilo njegovo delovanje uspešno. Tudi v prihodnjem mandatu bo predsednik konzor-
cija ostal Janez Živič. „Na trgu smo uspešni, naša vina pa so še vedno v višjem cenovnem razredu,“ je pou-
daril Živič.

njen trgu, ostati izključno 
dolenjsko vino.

Doslej je bila prodaja dolenj-
skega posebneža med vini na 
domačem trgu zelo uspešna, 

za njegovo promocijo v tuji-
ni pa se je v Krškem osebno 
zavzel velik ljubitelj cvička 
ter ekstremni plavalec Mar-
tin Strel. Kot je napovedal, bo 
še letos osebno nesel stekleni-
co cvička na angleški dvor ter 
skušal prepričati kraljico, da bi 
kupila 200.000 steklenic tega 
vina. Strel  namerava  vino med 
angleško eminenco spravi-
ti prek svojih londonskih pri-
jateljev. Kot je dejal, naj bi 
0,7 litrsko steklenico cvička v 
Angliji prodajali za 100 evrov.

Strel za svoj podvig sicer v Slo-
veniji že išče partnerje, ki bi 
šli z njim po svetu ter promo-
virali to priznano dolenjsko 
vino. „Brez cvička ne grem ni-

kamor,“ poudarja Strel, ki je 
tudi mnenja, da bi morali cvi-
ček zaradi vseh njegovih bla-
godejnih učinkov promovirati 
kot zdravilo, ne pa kot alko-
holno pijačo.

V konzorciju, ki se nasploh na 
trgu predstavlja kot najve-
čji tržni pridelovalec cvička 
menijo, da bi se za promoci-
jo tega vina v tujini morala za-
vzeti tudi država, predvsem z 
opredelitvijo Slovenije kot vi-
norodne dežele. Konzorcij cvi-
ček združuje 11 članov, ki so 
večji proizvajalci tega poseb-
neža med vini na Dolenjskem, 
skupaj pa letno pridelajo do 
dva milijona litrov vina. 

M. Kerin

Janez Živič

Kje	bo	vrbinska	cesta?	
Kot smo na teh straneh že zapisali, varian-
ti izvedbe odlagališča na brežiški lokaciji 
nasprotujejo vodarji, ki pa so predsedniku 
partnerstva in županu Občine Brežice na 
koordinacijskem sestanku aprila pojasnili, 
da varianti izvedbe ne bi nasprotovali, če 
bi objekte na lokaciji pomaknili na skrajni 
rob retenzijskega prostora (prostor za po-
plavne vode savskih elektrarn). To pri naši 
lokaciji upoštevajoč zakonske odmike od 
naselij in občinske meje pomeni bolj se-
verno proti železnici. 

Razmišljali smo v dve smeri: da načrto-
valci variant odlagališča NSRAO preveri-
jo možnost, da podzemni objekti ostane-
jo na predvideni lokaciji, premaknejo pa 
se vhod vanje in nadzemni objekti, ali da 
se celotna lokacija premakne severneje 
na predvidenem območju. Dvomesečni rok 
za uskladitev se že razpolavlja, v partner-
stvu pa čakamo na predstavitev variant vr-
binske ceste Brežice - Krško, ki naj bi bila 
v teh dneh. Občina bo po besedah Katje 
Pongračič z okoljskega oddelka vztrajala, 
da cesta služi tudi kot protipoplavna za-
ščita. Nad traso te ceste pa bi bilo možno 
umestiti nadzemne objekte odlagališča. 
Člani bodo na junijsko sejo povabili vodjo 
terenskih raziskav, da razjasni ugotovitve 
raziskav oziroma pojasni, katere variante 
odlagališča NSRAO so možne.

Sprejeli	plan	dela
V soglasno sprejetih komunikacijskih aktiv-
nostih smo sprejeli plan letošnjega dela, ki 
smo ga v osnutku že predstavljali na teh 
straneh. V bistvu nadaljujemo z začrtani-
mi aktivnostmi iz preteklega obdobja, ki 
poudarjajo večjo sprejemljivost tako ob-

čutljive teme v lokalnem okolju, informi-
ranje javnosti o aktivnostih ter o vplivih 
morebitne umestitve odlagališča NSRAO 

na življenje ljudi in razvoj občine. S tem 
namenom organiziramo avgusta obisk če-
ških odlagališč, razširjamo aktivnosti osve-
ščanja mladih in se 17. junija udeležuje-
mo delavnice CIP v Dolu pri Ljubljani. Plan 
dela je sprejet nekoliko pozno, ker je Vla-
da RS šele konec aprila sprejela finančni 
načrt, po katerem imamo v tem letu na 
voljo 96.000 evrov za delovanje in 41.750 
evrov za neodvisne raziskave. 

Vpliv	na	nepremičnine
Seznanili smo se tudi z izsledki dopolnje-
ne študije Opredelitev vpliva odlagališča 
NSRAO na razvojni potencial lokalne sku-
pnosti, za trg nepremičnin. Študijo smo  
sicer februarja javno predstavili v Šen-
tlenartu. V dopolnitvi smo izvedeli, da 
splošna ocena trga nepremičnin v Posav-
ju kaže, da so cene nepremičnin pri nas 
za tretjino nižje kot po državi. 11 nepre-
mičninskih agentov je enotnih, da bi ume-
stitev odlagališča NSRAO povzročila padec 
cen nepremičnin v okolici, in sicer v pov-
prečju za 28 % v oddaljenosti 7,5 km od 
objekta. Skoraj enak padec cen – 25 % v 10 
km dosegu - pa pričakujejo tudi ob umesti-
tvi odlagališča v neposredni bližini NEK.

Več informacij o delu in nalogah Lokalne-
ga partnerstva Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalnopartnerstvo.si, 
ali osebno v krajevnih skupnostih Šentle-
nart in Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva Brežice 

Aktivnosti	
brežiškega	partnerstva	

Člani vodstvenega odbora na 5. seji

Mag. Nadja Železnik in predsednik 
Stane Preskar pri predstavitvi 
komunikacijskih aktivnosti

Člani Vodstvenega odbora Lokalnega partnerstva Brežice smo se 20. maja 2008 zbrali 
na 5. redni seji. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda smo razpravljali o nada-
ljevanju postopkov umeščanja odlagališča NSRAO in problemih v zvezi s tem, spreje-
li komunikacijske aktivnosti ter se seznanili z dopolnjeno študijo Opredelitev vpliva 
odlagališča NSRAO na razvojni potencial lokalne skupnosti. 

Ob akumulacijskem bazenu HE Blanca dela 
pospešeno tečejo na  odsekih cest G1-5 ter R-
3, kjer še vedno veljajo cestne zapore (ve-
ljale bodo do konca avgusta oz. septembra) 
ob urejeni prometni signalizaciji. Zaradi 
obsežnih del neposredno ob cestišču je po-
trebna velika pazljivost udeležencev v pro-
metu.

Na desnem bregu, na odseku Impoljca - Beto-
narna Hribšek, je v izdelavi v dolžini 65-me-
trski pilotni zid. Piloti so končani, izdeluje se 

armirana betonska greda. Končani so tudi ze-
meljski izkopi za nasutje cestišča, urejen  pa 
je že tudi prepust čez potok Kamenica. Dela 
za nadvišanje ceste potekajo na odseku med 
Impoljco in jezovno zgradbo HE Blanca. Na 
tem delu urejajo Impoljski potok, izvajajo 
dela ureditve drenaže in meteorne kanaliza-
cije. Končana so dela na  prepustu čez Čago-
ški potok, v zaključni fazi pa dela na kamni-
ti zložbi. 

Ob jezovni zgradbi HE Blanca je končan tudi 
prepust za ribjo stezo. Na pritoku Mirna so 
zaključena vsa ureditvena dela. V izvajanju 
so arheološke raziskave na Loškem polju. 

Na levem bregu akumulacijskega bazena (Go-
bovce) je v izvedbi pilotna stena v dolžini cca 
265 metrov, izdeluje se armirana betonska 
greda. V izdelovanju pa je že delavni plato za 
še drugo pilotno steno, v dolžini cca 290 m, 
v smeri Vranja. Izdelana so krila mostu čez 

Vranjski potok, ki se ureja z zadrževalnikom 
plavin. Na Brezovškem polju poteka nadviša-
nje in rekultivacija kmetijskih površin.

V sami Sevnici v sklopu izgradnje HE Blan-
ca potekajo dela na ureditvah zaprtih odvo-
dnikov Drožanjskega potoka in Florjanskega 
grabna na njunih izlivnih odsekih. V izvaja-
nju so postopki javnih naročil za izvedbo in-
frastrukturnih ureditev za Drožanjsko cesto 
in Florjansko ulico (rekonstrukcija meteorne 
kanalizacije in telekomunikacijskega omrež-

ja za obe, rekonstrukcija Florjanske ulice). 
Na akumulacijskem bazenu HE Blanca so dela 
sicer v polnem teku, intenzivno se izvaja-
jo ureditve brežin. Vsa dela ob izgradnji HE 
Blanca potekajo časovno usklajeno s predpi-
sanim terminskim planom.

Vse, ki ste »del« izgradnje druge HE v spo-
dnjesavski verigi, vljudno prosimo za str-
pnost in razumevanju v času, ko nam ce-
ste, hrup in občasne druge motnje niso v 
veselje. Novo pridobljena infrastruktura v 
našem okolju bo vsem nam prinesla novo 
kakovost življenja, ki pa brez tako velikih 
posegov ne more biti pridobljena.

Pripravila: Vojka Alif

Dela	ob	izgradnji	HE	Blanca	
pospešeno	tečejo

Most čez Vranjski potok (levi breg) v 
izgradnji (Foto: Goran Rovan)

V izdelavi je 65-metrski pilotni zid ob 
cesti G1-5 (desni breg) (Foto: Goran 
Rovan)

LJUBLJANA - Vlada RS je 22. maja izdala odločbo, s katero daje 
soglasje za prenos koncesije za energetsko izkoriščanje spodnje 
Save iz Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. na novo družbo Hi-
droelektrarne na spodnji Savi d.o.o. Koncesija se nanaša na iz-
koriščanje vodnega energetskega potenciala na območju spo-
dnje Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah 
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Družbeniki druž-
be Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. so Holding Slovenske 
elektrarne, d.o.o. in GEN energija, d.o.o. ter z njima povezane 
družbe. Vlada je sprejela tudi aneks, s katerim bo v koncesijsko 
razmerje vstopil novi koncesionar.  P.P.

LJUBLJANA / SENOVO - Vlada 
RS je na seji 22. maja spre-
jela poslovni načrt Rudnika 
Senovo v zapiranju za leto 
2008, ki predvideva finanč-
na sredstva v višini 3.163.807 
evrov. Za izvajanje zapiralnih 
del v letošnjem letu v seno-
vskem rudniku je predvidenih 
550.000,60 evrov, manjkajo-
ča sredstva v višini 612.327 
evrov, ki so še potrebna za re-
alizacijo zapiralnih del, pa bo 

Koncesija	iz	HSE	na	HESS

Sprejeli	sklep	o	likvidaciji	Rudnika	Senovo
moral zagotoviti Rudnik v za-
piranju iz lastnih prihodkov 
iz poslovanja, to je s proda-
jo storitev, oddajanjem po-
slovnih prostorov v najem, s 
prodajo materiala in zemljišč 
ter iz naslova prodaje poslov-
no nepotrebnega premože-
nja ter z drugimi prihodki. 
Hkrati je Vlada sprejela tudi 
sklep o likvidaciji družbe Ru-
dnik Senovo v zapiranju. Za-
piralna dela v rudniku Senovo 

naj bi bila v letu 2008 skladno 
s poslovnim načrtom konča-
na, s tem pa tudi izpolnjeni 
pogoji za likvidacijo družbe. 
Za likvidacijskega upravitelja 
so imenovali direktorja Mar-
jan Simončiča, ki bo moral 
z Nadzornim svetom družbe 
Rudnik skleniti pogodbo o vo-
denju in opravljanju strokov-
nih opravil pri izvajanju likvi-
dacije. 

B. M.
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4 milijone davka iz dejavno-
sti ter 2 milijona zemljiške-
ga davka. Sredstva se delijo 
po načelu koncentričnih kro-
gov, tako da največ dobijo 
tri občine, v katerih se od-
lagališče dejansko nahaja, 
kanton oz. 21 občin z 2700 
prebivalci v krogu 15 km do-
biva 162 evrov na prebivalca 
letno, del denarja se deli še 
na ravni departmaja in regi-
je. Proračun najbližje vasi 
Soulaines, ki ima 300 pre-
bivalcev, se je zaradi odla-
gališča iz 15 tisoč evrov po-
večal na 2,5 milijona evrov 
(!). Župan Philippe le Maire 

pravi, da so s temi sredstvi 
zaustavili propadanje vasi, 
obnovili stare hiše in kul-
turno dediščino, zagotovili 

šolo in vrtec, zadržali števil-
ne storitve (omenil je me-
sarja in peka, pa tudi šest 
policistov), ljudje ne pla-
čujejo odvoza komunalnih 
odpadkov, zemljiških dav-
kov in gradbenih dovoljenj, 
otrokom vsako leto omogo-
čijo šolo v naravi, zagotovili 

so tudi številna nova delov-
na mesta. „Če tega denar-
ja ne bi bilo, bi bilo v vasi 
180 ljudi, ne pa 300,“ pra-
vi le Maire,  in dodaja, da 
„možnosti za individualno 
rento ni, maksimalen dose-
žek je enako nadomestilo 
po prebivalcu za vse občine 
znotraj kantona, tako da ni 
ljubosumnosti“. Župana in 
lokalno novinarko je začudi-
lo, da se večina vprašanj slo-
venskih gostov vrti okoli de-
narja. „Primarna je skrb za 
zdravje in varnost, ne pa de-
nar,“ je poudaril župan Sou-
lainesa, ki verjame uradnim 
podatkom, da odlagališče 

ne vpliva na njihovo oko-
lje, z neodvisnimi meritva-
mi pa so te podatke doslej 
preverili le enkrat. Naspro-
tnikov odlagališča je po žu-
panovih besedah v Soulain-
esu bolj malo, več jih je v 
drugih delih Francije, pred-
vsem v Normandiji, kjer na-
črtujejo izgradnjo odlagali-
šča za visoko RAO.

Čeprav ANDRA zagotavlja, da 
izpusti iz odlagališča ne pre-
segajo predpisanih omeji-
tev, predstavnika nevladnih 
organizacij CEDRA in QV Mi-
chel Marie in Michel Guerit-
te opozarjata, da sta se po 
njihovih podatkih v 90-ih le-
tih v njem zgodili dve nesreči 

oz. izpusta radioaktivnih sno-
vi pri stiskanju odpadkov, kar 
naj bi pri okoliških prebival-
cih povzročilo občutno več 
težav s ščitnico v primerjavi 
z ostalo Francijo. Povezave 
med življenjem v bližini od-
lagališča in zdravstvenimi te-
žavami sicer še nihče ni doka-

okvirno 90 milijonov evrov, 
kar pomeni, da bo naše odla-
gališče v primerjavi s franco-
skim zelo drago glede na eno-
to odpadkov. S tega vidika bi 
bil za Slovenijo dosti ugo-
dnejši izvoz NSRAO, ki pa ga 
mednarodne konvencije pre-
povedujejo. Pojavlja se sicer 
ideja multinacionalnih odla-
gališč, ki pa jih nihče ne želi 
imeti na svojem ozemlju.

Andreas Repše iz Spodnje-
ga Starega Grada je dobil 
vtis, da so Francozi odlaga-
lišče umestili tam, kjer je 
okolje nudilo najmanj odpo-

ra. Poleg tega je francoska 
lokacija precej ustreznejša 
od krške glede geološke se-
stave tal, poplavne in potre-
sne ogroženosti, predvsem 
pa glede oddaljenosti od pr-
vih naselij (1400 metrov), saj 
so pri nas prve hiše le dobrih 
400 metrov stran od predvi-
dene lokacije, ki je po Rep-
šetovem mnenju že tako pre-
cej bolj obremenjena tudi z 
nuklearko in izrabljenim je-
drskim gorivom. „Tudi NEK 
so gradili strokovnjaki, pa je 
prišlo do vdora radioaktivnih 
snovi v podtalnico. Objektov, 
ki bi tako dolgo lahko kljubo-
vali okolju, ni,“ je prepričan 
Repše.

Odlagališče	
prineslo	razvoj
Francija je kantonu, v ka-
terem sta odlagališči, že 
ob izboru lokacije dodeli-
la enkratno dotacijo, zdaj 
pa francoska agencija za ra-
dioaktivne odpadke ANDRA 
letno plačuje 6,6 milijonov 
evrov letno, od tega več kot 

Francija v jedrskih elektrar-
nah proizvaja kar 78 % ele-
ktrične energije in jo tudi 
izvaža, pri tem pa letno na-
stane kilogram radioaktivnih 
odpadkov na vsakega Fran-
coza. Od leta 1969 do 1994 
so NSRAO odlagali v odlaga-
lišču La Manche v Norman-
diji, leta 1992 pa so odpr-
li odlagališče v Soulainesu. 
Odlagališče se razprostira 
na 95 hektarjih površine sre-
di gozda, od tega je 30 hek-
tarjev namenjenih odlaga-
nju, in ima kapaciteto kar 
milijon m3. Gre za površin-
sko odlagališče oz. za pre-
ko 100 betonskih bazenov 
dimenzij 25x25x8 metrov, v 
katere vlagajo sode z odpad-
ki ter jih postopoma zaliva-
jo z betonom. Odlagališče 
je 20-odstotno zapolnjeno, 
po 60 letih aktivnega delo-
vanja pa bo še 300 let pod 
nadzorom. Francoze je gra-

dnja odlagališča stala 221 
milijonov evrov.  

V bližnjem Morvilliersu je še 
odlagališče zelo nizko RAO, 
ki so ga odprli leta 2003. V 
njem shranjujejo predvsem 

odpadke iz zaprtih jedrskih 
elektrarn, ki jih na precej 
enostaven način zakoplje-
jo v 8 metrov globoke jame 
v glini, površino pa zasadijo 
z vegetacijo. Odlagališče, ki 
je stalo 40 milijonov evrov, 
bo na površini 45 hektarjev 
lahko sprejelo 650 tisoč m3 
odpadkov, po 30 letih de-
javnega obratovanja pa ga 
bodo še 30 let nadzorovali. 
Obe odlagališči skupaj imata 
torej mnogo večjo kapacite-
to od načrtovanega v Slove-
niji, ki naj bi sprejelo 20 ti-
soč m3 odpadkov. 

Lokalno	partnerstvo	Krško	na	obisku	v	Franciji

Francoze	čudi,	da	nas	bolj	
kot	zdravje	skrbi	-	denar
Lokalno partnerstvo Krško je pred kratkim organiziralo štiridnevno ekskurzijo oz. ogled dveh francoskih od-
lagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO). 45 udeležencev ekskurzije si je ogledalo center 
Aube, ki ga sestavljata odlagališče NSRAO v Soulainesu ter odlagališče zelo nizko radioaktivnih odpadkov v 
Morvilliersu, srečali pa so se tudi z županom Soulainesa ter s predstavnikoma nevladnih organizacij. Fran-
cija v več kot 50 jedrskih elektrarnah proizvede mnogo več radioaktivnih odpadkov, kot jih imamo v Slove-
niji, pa tudi njihov način reševanja tega problema je drugačen od predvidenega pri nas, saj so odlagališče 
zgradili na precej neobljudeni lokaciji in na površju. Drugačen je tudi njihov pogled na to problematiko, ki 
je bolj usmerjen v skrb za zdravje in varnost, pri nas pa več govorimo o (finančnih) nadomestilih.

Francoska	
lokacija	ugodnejša	
od	naše
Direktor Agencije za radio-
aktivne odpadke (ARAO) dr. 
Miran Veselič meni, da so 
Francozi za odlagališče iz-
brali dokaj ugodno lokaci-

jo, ki omogoča relativno 
cenene rešitve, pa tudi nad-
zorovan iztok izcednih vod 
proti majhnim potočkom. 
„Problem površinskega odla-
gališča na lokaciji v krški ob-
čini je vodonosnik, ki se ne 

izceja v potoček, ampak v 
veliko reko,“ pravi Veselič in 
dodaja, da „v svetu še ni od-
lagališča na tako prepustnem 
vodonosniku kot pri nas“. Ker 
bi bilo površinsko odlagališče 
na krški lokaciji zaradi po-
plavnosti neprimerno (Vese-
lič sicer meni, da bi tudi to 
lahko rešili z nasipom), so se 
odločili za silosno varianto 
globoko pod vodonosnikom. 
„Kljub pomanjkljivostim lo-
kacije lahko zagotovimo var-
no odlagališče,“ zagotavlja 
dr. Veselič. Cena odlagališča 
z dvema silosoma naj bi bila 

Udeleženci ekskurzije pred odlagališčem NSRAO Soulaines. Francozi v notranjosti 
kompleksa niso dovolili fotografiranja in snemanja.

zal, Marie in Gueritte pa sta 
prepričana, da tudi zato, ker 
je bilo zaustavljenih že kar 
nekaj raziskav na to temo. 
Opozarjata še, da v odlaga-
lišče shranjujejo tudi dolgo-
žive odpadke, ki jih tam ne 
bi smelo biti, pa tudi na po-
manjkanje informacij, ki jih 
morajo iztožiti na sodišču.  

Do	kje	vplivi	in	
denar?
Krški župan Franc Bogovič 
je dobil občutek, da podro-
čje RAO v Franciji obravna-
vajo precej površinsko in da 
to pri njih ni tako „mistič-

na“ zadeva kot pri nas. „Po-
trjuje se, da je Francija zelo 
centralizirana država, sfe-
ra civilne družbe pa dokaj 
šibka v primerjavi z našo,“ 
meni Bogovič, ki se mu zdi 
sistem nadomestil dokaj pri-
merljiv z našim, matična ob-
čina pa je pri tem bolj pri-
vilegirana kot v Sloveniji. 
Prebivalce Vrbine bomo iz-
selili do leta 2011, pravi Bo-
govič, to možnost pa bi radi 
ponudili tudi tistim kraja-
nom Spodnjega Starega Gra-
da, ki si to želijo, ostalim pa 
dodatno sofinanciranje pri-
ključitve na kanalizacijsko 
omrežje in pri ukrepih za 
bolj učinkovito rabo energi-
je (obnova fasad, zamenja-
va oken...). Andreas Repše 
meni, da se tudi v tem pri-
meru njihov življenjski stan-
dard ne bi dvignil na višjo 
raven kot v drugih krajevnih 
skupnostih. „Nismo dolžni 
živeti znotraj tega okolja, 
ki je razvrednoteno, poleg 
tega na nas vpliva več ne-
gativnih dejavnikov. Občina 
na ta račun dobiva sredstva, 
vendar mi do zdaj nismo do-
bili ničesar,“ poudarja Rep-
še. Prepričan je, da bi bil 
glede nadomestil pravičnej-
ši sistem koncentričnih kro-
gov: „Do kje segajo vpli-
vi jedrskega objekta, ne 
vem, zagotovo pa jih čuti-
mo v Spodnjem Starem Gra-
du, ker smo mu najbližji“. 
Kot je napovedano, naj bi 
Vlada RS še v tem mandatu 
spremenila veljavno uredbo 
o nadomestilih zaradi bliži-
ne jedrskega objekta.  

Peter Pavlovič

Manj strogi so bili v odlagališču Morvilliers, brez 
čelade, svetlečega brezrokavnika in škornjev pa ni šlo.

Župana Soulainesa Philippa le Maireja je krški župan 
Bogovič povabil na obisk v Slovenijo in v Krško.

Pogled v notranjost enega izmed bazenov odlagališča 
Morvilliers. Zelo nizko radioaktivne odpadke 
zakopavajo v glino.

Dva Michela, Marie in Gueritte, opozarjata na 
pomanjkljivosti francoskih odlagališč radioaktivnih 
odpadkov.

Lepo urejena okolica odlagališča NSRAO v Soulainesu

Udeleženci ekskurzije med izmenjavo vtisov
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ZORAN PREDIN &
THE GYPSY SWING

koncert

petek, 20.6., ob 20. uri

JAMSKI ČLOVEK
monokomedija
igra: Uroš Fürst

GRAD RAJHENBURG
(v primeru dežja velika dvorana KDK)

torek, 10.6., ob 21. uri 

SEVNICA – V Lekos Galeriji Ana je svoja dela postavil na 
ogled makedonski slikar Goce Kalajdžiski, ki že vrsto let živi 
in ustvarja v Sloveniji. Njegovo slikarsko ustvarjanje zaje-
ma akvarele, makedonsko ornamentiko, geometrične slike, 
strukture in ikone. Slednje, ki predstavljajo slikarjevo duhov-

no povezavo z 
očetnjavo in 
makedonsko re-
ligiozno tradici-
jo, so na ogled 
v galeriji do pri-
četka junija. 
Ikone so nasli-
kane na postelj-
ne stranice, vra-
ta omar, krušne 
loparje in drugo 
ter s tem posta-
jajo ljudske, po-
svetne. 

T. Grabrijan

Pesem Posavja je tako združi-
la 33 pevskih zasedb in za lepo 
število prerasla začetke, ki se-
gajo v leto 1973, ko so prvič 
po ustanovitvi Posavske pevske 
zveze leto dni prej pripravi-
li zborovsko srečanje, na kate-
rem je sodelovalo osem zbo-
rov. Letošnjega nastopa se je iz 
brežiške udeležilo 18, iz krške 
šest in iz sevniške osem zborov, 
od tega je bilo šest ženskih, 18 
moških in devet mešanih pev-
skih sestavov. Strokovno je re-
vijo spremljal prof. Tomaž 
Habe, zbori pa so se predsta-
vili s tremi skladbami, od kate-
rih je bila ena umetna sloven-
skega avtorja, druga ljudska v 
izvirni obliki ali priredbi in za-
dnja po lastnem izboru.  

KRŠKO - V sredo, 14. maja, je bil v krški glasbeni šoli za-
ključni nastop učencev harmonikarskega oddelka. Kon-
certirali so Tina Piltaver, Benjamin Šoln, Anže Urbanica, 
Lovro Urbanč, Andraž Pacek, Kaja Kržan, Iris Teraš, El-
vis Preskar, Jože Češek, Aneja Urek, Miha Kerin, Blaž Hr-
vatin, Klavdija Klavžer, Zala Kržan, Anže Tomažin, Špe-
la Lavrinšek, Lucija Župevc, Filip Tomše, Dona Kastelic, 
Tilen Tomše, Marko Baškovič, Alen Kodrič, Sanja Kelhar, 
Lovro Vakselj in Aljaž Košir. Za konec pa je zbrane s svo-
jim nastopom razveselil še Harmonikarski orkester pod 
vodstvom Tomaža Rožanca.  M. K. M. 

Zaključili	zborovski	praznik
KRŠKO – V nedeljo, 11. maja, se je v krški Glasbeni šoli zaključila Območna revija odraslih pevskih za-
sedb Posavja, ki je bila razdeljena na štiri koncertne sklope, skupaj pa so jo pripravile Območne izpo-
stave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Brežice, Krško in Sevnica. Revija je bila pospremljena z 
brošuro, v kateri je bilo med drugim zapisano, da se obeta letošnji posavski zborovski praznik.

Na nedeljskem koncertu so 
prepevali MePZ Koprivnica z 
zborovodkinjo Anjo Radko-
vič, Pevska skupina Lavrencij 
z zborovodjem Andrejem Re-
snikom, MoPZ Sromlje z zbo-
rovodjem Vinkom Žerjavom, 
ŽePZ KUD Brežice z zborovod-

kinjo Elizabeto Križanić, MePZ 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi 
z zborovodjem Ignacem Slako-
njo, MoPZ KUD Brežice z zbo-
rovodjem Dragutinom Kri-
žanićem, MePZ KUD Brežice 
z zborovodjema Elizabeto in 
Dragutinom Križanićevima ter 

MoPZ Svoboda Brestanica z 
zborovodjem Jankom Avsena-
kom. Vezne misli je prebirala 
Vidka Kuselj. Sonja Levičar iz 
JSKD OI Krško pa je po končani 
prireditvi zborovodkinjama in 
zborovodjem izročila šopek. 

M. Kalčič M. 

Mešani pevski zbor KUD Brežice

Mavrica	razpeta	med	očetnjavo	
Makedonijo	in	nebom

Sinjo Jezernik je predstavil 
makedonskega slikarja Kalajdžiskega, 
ki že vrsto let živi in ustvarja v 
Sloveniji (na desni).

BREŽICE - V nedeljo, 18. maja, je Posavski muzej odprl 
vrata s prostim vstopom za obiskovalce in tako obeležil 
mednarodni dan muzejev. V okviru dogodka so že v 
četrtek in petek izpeljali delavnico Mozaik, ki jo je vodil 
akademski slikar Ivan Bogovčič  M. K. M.



PRAZNIK OBČINE KRŠKO 11Posavski obzornik - leto XII, številka 11, četrtek, 29. 5. 2008

OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

KRAJEVNA SKUPNOST
PODBOČJE
Podbočje 70, 8312 Podbočje

Iskrene čestitke vsem
ob občinskem prazniku,

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

predsednik Darko Kodrič
in svet KS Podbočje

Iskreno vam čestitamo ob prazniku
in vam želimo veliko

dobrih medsebojnih odnosov,
osebnega zadovoljstva

ter se veselimo našega nadaljnjega sodelovanja.

Prijetno praznovanje vam želi

Mojmir Pustoslemšek
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

Vsem občanom in občankam čestitamo ob 
prazniku občine Krško!

Svet KS Dolenja vas

uredništvo Posavskega obzornika, najbolj branega časopi-
sa v Posavju, je tudi ob letošnjem prazniku občine Krško 
– 7. juniju povabilo k sodelovanju gospodarske družbe, or-
ganizacije, zavode in zasebnike, ki pomembno krojijo življe-
nje tukajšnjih prebivalcev ali pa vsaj občasno sodelujejo v 
ustvarjanju pogojev za nadaljnji razvoj občine Krško. 

Praznične strani našega in vašega časopisa, ki je pred nekaj 
meseci napolnil desetletje izhajanja, so namreč tudi za njih 
lepa priložnost, da potrdijo svojo prisotnost in vlogo v naj-
večji posavski lokalni skupnosti in širše. Časopis namreč po-
leg poleg 8.000 gospodinjstev v občini Krško prejemajo tudi 
prebivalci občin Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, od 
marca letos pa tudi vsa gospodinjstva občine Radeče. 

V naslednjih dneh, že od jutri dalje, pa vse do sredine me-
seca junija bomo tudi novinarji Posavskega obzornika in TV 
Krško spremljali številne kulturne, športne in druge prire-
ditve, na katere nas vabi Občina Krško s svojimi soorganiza-
torji in številnimi izvajalci, ki bodo na ta način predstavili 
svojo bogato in pestro dejavnost. O tem bomo poročali že v 
številki, ki bo izšla 12. junija.

Vsem naročnikom voščil, ki so se na ta način pridružili pra-
znovanju in hkrati ponovno podprli izhajanje Posavskega 
obzornika, se v imenu uredništva in bralcev najlepše zahva-
ljujemo, občankam in občanom občine Krško pa želimo čim 
lepše praznične junijske dni!

Uredništvo

Spoštovane	bralke	in	bralci,
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Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV).

Velikost poslovnih prostorov: od 26,05 m2 do 153,80 m2. Cena poslovnih prostorov je od 50.939,47 € do 
270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo decembra 2008. Prodaja naše lastne nepremičnine.

NOVA STANOVANJA »NASELJE TROBENTICA« V BREŽICAH 
Stanovanja s podzemnimi parkirnimi prostori in poslovni prostori v bližini novega trgovskega centra Lidl. 

SL – inženiring Boršt, d.o.o.
I: www.sl-inzeniring.si
T: 07/ 490 22 60

SL-inzeniring-posavski.indd   1 30.4.2008   9:27:24

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku občine Krško.

RUDAR SENOVO
Poslovanje z nepremičninami, gradnje,

storitve in trgovina Senovo d.o.o.

Telefon: 07 48 81 940, fax: 07 48 81 957,
CKO 4, 8281 Senovo, e-mail: stg.rudar@siol.net

Čestitamo vam ob prazniku 
občine Krško in želimo veliko 

uspehov pri uresničevanju 
skupnih ciljev.

VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo,

 Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321
e-pošta: vipso@email.si

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku

občine Krško.

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA  IN VZDRŽEVANJE

Ob prazniku občine Krško čestitamo
vsem občankam in občanom

ter želimo veliko osebnih
in poslovnih uspehov.

Montaža, inženiring, trgovina
ELMONT d.o.o. Krško, CKŽ 135 e

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine Krško.

Kolektiv TIMI KRŠKO

Begrad Krško
proizvodnja

in gradbeništvo, d.o.o.
Velika vas 62

8273 Leskovec pri Krškem
tel.: 07 488 11 00

www.begrad.si

º armirano betonski montažni objekti

º armirano betonski piloti za globoko
 temeljenje

Begrad Krško

Ob prazniku občine Krško 
čestitamo vsem občanom 

in želimo veliko osebnih 
in poslovnih uspehov.

KS SENOVO

Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo

veliko osebnega zadovoljstva

ter delovnih uspehov.

predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

Titova 106, 8281 Senovo Napovednik 
prireditev INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.



Občina Krško praznuje

Drage občanke, spoštovani občani!
za energetiko. Mestno jedro bo dobilo nov impulz, ki mu počasi 
spet vrača življenje. Naše jedro postaja izobraževalno središče, z 
nekaterimi obnovami vse bolj tudi upravno, kot kulturno pa ga 
bosta ob Galeriji Krško, Dvorani in mestnem parku nadgradila 
nova Valvasorjeva knjižnica in obnovljen Valvasorjev kompleks. 
A nič ne more življenja spodbuditi bolj od ljudi, kajne?  Mi smo ti-
sti, ki lahko s svojo prisotnostjo in idejami prispevamo največ. 

Sodelovanje in zavezništva pogosto pripeljejo do skupnega uspe-
ha. S pomočjo državnih in evropskih sredstev uspešno gradimo 
kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave, prihodnost pa bodo 
na tej osnovi začrtali tudi številni drugi projekti: telovadnica pri 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, za katero bomo v tem tednu položili 
temeljni kamen, še letos pa začeli z dozidavo in novogradnjo pri 
OŠ Raka ter z izgradnjo prizidka pri OŠ Leskovec.

Verjamem, da bomo v strpnem in enakopravnem dialogu, ki bo 
temeljil na dejstvih in medsebojnem spoštovanju vseh interesov, 
v nadaljevanju našli tudi skupne rešitve na poti umeščanja odla-
gališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.  

Ob prazniku se velja ozreti še k tistim, ki s svojim delom in 
ustvarjanjem prispevate k polnosti življenja. V veselje mi je, da 
bodo tudi letošnja priznanja ob prazniku občine, ki jih bomo po-
delili na slavnostni akademiji, lahko izpostavila in potrdila priza-
devanja nagrajencev za skupno dobro. 

Cenjene občanke in občani,

praznik naše občine je praznik nas vseh. Povezovanje, sodelova-
nje in posluh za drug drugega so smer, v katero usmerjamo naš 
pogled. Hvala za razumevanje in sleherni prispevek, ki vodi na-
črte k uresničitvi,  krepi našo samozavest in ponos na to, kar smo, 
na to, kar imamo in kjer živimo.

Na svidenje na prireditvah, s katerimi obeležujemo praznični čas!

Z najlepšimi željami,

vaš župan,
Franc Bogovič

7. junij, ki v občini Krško tlakuje pot praznika, je posvečen izgnan-
cem in padlim krškim žrtvam. Spominja nas na razburkane toko-
ve zgodovine, v katerih nismo utonili, ampak obstali in preživeli…
in poskušali naš prostor napraviti prijazen za vse. Čas praznika je.  
Takšen, ki mu polnost daje pestrost prireditev in veselje druženja 
na njih. Naj bo tudi ta priloga uvod v prijetno vzdušje skupnih pra-
zničnih junijskih dni. Naj bo povabilo, da bi jih praznovali skupaj. 

V življenju vedno drži, da se velja ozreti na prehojeno pot pre-
den nadaljuješ po novi, ozreti se za dragocenimi izkušnjami in 
jih uporabiti za razmišljanje o prihodnosti, o razvoju in jutrišnjih 
smereh naše občine. 

Smo od lanskega praznika naš prostor pripeljali dlje, imamo več, 
kot smo imeli pred letom? Verjamem, da. Res je, da so merila o 
doseženem različna. Nekaterim je všeč na ulici svetilka več, dru-
ge svetloba moti. Pa vendar, pri našem delu smo poskušali sledi-
ti smeri, ki bi bila prava za vse.

Celovito urejanje naselij je v ponos krajem in ljudem, z novimi 
investicijami, ki jih Občina Krško načrtuje ob gradnji kanaliza-
cijskega sistema Krško, pa se bo dodobra spremenila tudi ureje-
nost vasi na krškem polju ter vasi Spodnji Stari Grad, Stari Grad, 
Dolenja vas, Pesje, Velika vas in Gorenja vas.  

Prišel je tudi čas za načrtovanje razvoja stanovanjske gradnje, 
potem ko smo si na področju urejanja prostora prizadevali, da bi 
z umeščanjem poslovnih con zagotovili prostor gospodarstvu in 
pridobili čim več novih delovnih mest. K odpiranju slednjih bo-
sta doprinesla tudi odprtje tovarne Šumi Bonboni, ki svojo proi-
zvodnjo v Krškem širi ravno v času praznika, ob tem pa teče tudi 
vse potrebno, da bomo v naš prostor umestili enega najprodor-
nejših in najuglednejših podjetij v državi - novomeško Krko, to-
varno zdravil. 

Minulo delo smo zastavili v želji, da bi vsaka umestitev v prostor 
dvignila kakovost življenja okolja in tukajšnjih prebivalcev. Zgra-
jen je prvi od obeh mostov in krožišče pri jezovni zgradbi bodoče 
HE Krško, ki bosta sestavni del obvoznice mesta Krško. Razvojne 
priložnosti gospodarstva in energetsko moč Posavja pa bomo ob 
obstoječi Fakulteti za logistiko že to jesen nadgradili s Fakulteto 

Kjer temni sanjajo gozdovi 
pa plodne njive in vrtovi, 
kjer vinskih trt zore sadovi: 
tam sem doma!

(Anka Salmič: Po tebi, rodni kraj) 

Občina Krško v primerjavi z regijo in Slovenijo v številkah

Občina  
Krško

Statistična 
regija  

Posavje
Slovenija

** Površina v km2 286,5 885 20.273
** Št. prebivalcev na dan 30.6.2007 25.808 70.242 2.019.406
* BDP na zaposlenega (v EUR) za l. 2002-2004  34.712 22.195
* BDP na prebivalca (v EUR) za l. 2005   ni pod. 11.319 14.116
*  Št. poslovnih subjektov na dan 30.6.2007 1.827 4.560 158.624
** Delovno aktivno prebivalstvo 9.678 24.927 874.225
** Štev.registrirano brezposelnih oseb - april 

2008 1.016 2.516 62.440

** Stopnja registrirane brezposelnosti - marec 
2008 8,8 % 8,4 % 6,9 %

* Povpreč. mes. bruto plača na zaposl. (v 
EUR) v l. 2006 1.162,73 1.095,76 1.212,80

* Povpreč. mes. neto plača na zaposl. (v EUR) 
v l. 2006 750,55 716,99 773,42

Vir: Statistični urad RS
* Označeni kazalniki vključujejo skupne podatke za občino Krško in Kostanjevico na Krki, 

ki je od 01.01.2007 samostojna občina, ker Statistični urad za te kazalnike v prikazanem 
obdobju nima objavljenih ločenih podatkov.

**  Ti kazalniki zajemajo podatek samo za občino Krško, brez Kostanjevice na Krki.
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OBRAZLOŽITEV:

Mirko Avsenak je vse svoje 
življenje trdno vpet v družbe-
ni utrip kraja in občine. Svoje 
veliko zanimanje za zgodovi-
no in narodovo dediščino in 
tankočuten oseben odnos do 
ohranjanja vsega, kar je pove-
zano z ljudmi nekoč, pa tudi 
vsega, kar pripomore k zago-
tavljanju boljšega, kvalitetnej-
šega življenja danes v naši 
bližnji in širši okolici, je znal 
in zna vgraditi v delovanje 
društev in organizacij.
Mirko Avsenak se je takoj v 
povojnih letih vključil v mla-
dinsko kulturno-umetniško 
društvo v Brestanici ter bil 
kasneje ustanovitelj glasbene 

sekcije DKD Svoboda Bresta-
nica. Poznamo ga kot člana 
ansambla STEB, pihalnega 
orkestra, pevskega zbora, 
kot tudi člana vodstev različ-
nih društev. Pomembno pa je 
tudi njegovo delo v kultur-
ni politiki občine Krško. Bil 
je član predsedstva in pred-
sednik Kulturne skupnosti, 
predsednik Zveze kultur-
nih organizacij in Likovne-
ga kluba. Iz tistega obdobja 
izhaja tudi ureditev Galerije 
samorastnikov na brestani-
škem gradu. Pa tudi sicer je 
z gradom povezanega mno-
go njegovega dela. Med leti 
1973 – 1976 je bil predsednik 
Odbora za zaščito in obno-
vo gradu Rajhenburg, bil je 
pobudnik za uvrstitev gra-
du med kulturne spomeni-
ke nacionalnega pomena v 
Sloveniji in za njegovo oži-
vitev. Velikokrat ga srečamo 
tudi kot posredovalca svojih 
znanj in vedenj o gradu nje-
govim rednim ali naključ-
nim obiskovalcem.
Je organizator akcij za urejanje 
krajev v občini Krško in vrsto 
let član Posavske komisije za 
ocenjevanje krajev v sklopu 
akcije TZS Moja dežela - ure-
jena in gostoljubna. 
Njegove organizacijske spo-
sobnosti in načrtno delo spo-
znavamo tudi v spodbudah, 

povezovanju in sodelova-
nju društev v kraju, nemalo-
krat pa s svojimi bogatimi 
izkušnjami pomaga tudi dru-
štvom v širši okolici. Sam je 
dejaven v akcijah turističnega, 
gasilskega in kulturnega dru-
štva. Vseskozi je aktiven sou-
stvarjalec in mnogokrat v prvi 
vrsti izvajalcev aktivnosti, ki 
potekajo v Brestanici - Petrov 
sejem, prangerijada, državno 
tekmovanje harmonikark, sre-
čanja izgnancev na gradu Raj-
henburg.
Je soavtor stalne razstave 
Brestanica skozi čas, bil je 
predsednik Odbora za izda-
jo zbornika o Brestanici ter 
mnogih turističnih publika-
cij. Velik je njegov delež pri 
postavitvi muzejske zbirke 
na gradu, znana so tudi nje-
gova prizadevanja za njeno 
ohranitev in razširitev. 
Lahko bi dejali, da Mirko 
Avsenak sodeluje povsod 
tam, kjer se dá karkoli posto-
riti za napredek kraja. Tre-
nutno spremlja aktivnosti ob 
izgradnji verige elektrarn na 
spodnji Savi. 

Za njegove življenjske do-
sežke in ustvarjalno delo na 
področju kulture in turizma 
se mu zahvaljujemo z VE-
LIKIM ZNAKOM OBČINE 
KRŠKO. 

OBRAZLOŽITEV:

V arhivskih zapisih zasledi-
mo, da so orkester, tedanjo 
rudarsko godbo, leta 1928 
ustanovili rudarski veljaki, ki 
so pri vodstvu tedanjega pre-
mogovnika našli razumeva-
nje in pomoč pri nabavi in-
strumentov. Godbeniki so 
odtlej igrali na pomembnih 
dogodkih in prireditvah v 
krajih na področju sedanje 
občine in širše. Tudi po voj-
ni so uveljavljali in ohranjali 
tradicijo delavske, rudarske 
godbe, širili obseg igranja in 
napredovali v kakovosti izva-
janja tovrstne glasbe. 

Leta 1976 je dirigentsko pali-
co prevzel domačin prof. Ja-
nez Ceglar. Z njegovim preda-
nim in strokovnim vodenjem 
je orkester doživel svojo »zla-
to dobo« glasbenega ustvarja-
nja. Vrstila so se glasbena tek-
movanja na ravni države in 
izven, v vse višjih težavno-
stnih stopnjah, kjer je orkester 
osvajal zlate plakete in poseb-
na priznanja. 

Pihalni orkester s sedanjim di-
rigentom prof. Halidom Tube-
ishatom ponovno posega po 
zahtevnejšem programu in se 
loteva sodobnih skladb ter pri-
redb. V letu 2006 je orkester 

posnel prvo lastno zgoščen-
ko z naslovom Modri planet 
in dodal kamenček v mozaik 
svojega uveljavljanja. V 80-ih 
letih neprekinjenega delovanja 
je prisoten na prireditvah na 
področju občine, vsako leto iz-
vede več gostovanj in nastopov 
po državi in tudi tujini. Poseb-
no skrb pa namenja vključeva-
nju in vzgoji mladih glasbeni-
kov v svojih vrstah. 

Ob 80-letnici uspešnega delo-
vanja in za dosežene uspehe na 
področju ljubiteljske kulture Pi-
halnemu orkestru DKD Svobo-
da Senovo podeljujemo VELI-
KI ZNAK OBČINE KRŠKO.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Mirku Avsenaku

za življenjske dosežke in ustvarjalno delo na področju kulture in 
turizma

OBRAZLOŽITEV:
 
21 let je od takrat, ko je 
Franc Lekše prevzel vode-
nje Krajevne skupnosti Ve-
liki Trn. To so bili časi, ko 
so bile še skoraj vse ceste 
bele - brez asfalta, vsi kra-
jani so pili vodo iz vaškega 
vodovoda in življenje je na 
sploh teklo počasneje. Ko 
se danes oziramo nazaj, 
bi lahko dejali, da so pod 
vodstvom Franca Lekšeta 
na Velikem Trnu šli v ko-
rak s časom in povezani, 
v sodelovanju vseh članov 
Sveta krajevne skupnosti, 
skupaj načrtovali in ure-

sničili številne projekte, ki so botrovali razvoju kraja. 

Asfaltiranje cest, javni vodovod, mrliška vežica, športno 
igrišče, ustanovitev društva vinogradnikov, športnega dru-
štva, aktiva kmečkih žena, društva za ohranitev podeželja in 
ostalih so gibalo razvoja kraja in optimistična napoved pri-
hodnosti, so veselje ljudem in potrditev v pravo smer začrta-
nih prizadevanj. Med ljudskimi pevci na Velikem Trnu pre-
peva tudi sam predsednik, ki ima hkrati posluh še za mnoge 
druge stvari, tudi za prostovoljno gasilsko društvo, ki v tem 
času gradi svoj gasilski dom. 

Posebno mesto v srcu Franca Lekšeta zaseda ljubezen do ze-
mlje, do vinogradov in vinske trte. A prosti čas se v njego-
vem življenju vedno prepleta z načrti, kako kraju in njego-
vim ljudem zagotoviti še več. Skupaj z delujočimi društvi v 
tem času z odločnimi koraki stopajo po poti obnove nekda-
nje osnovne šole, ki bo kot večnamenski objekt povezoval in 
združeval ljudi. 

Za prispevek pri razvoju Krajevne skupnosti Veliki Trn in 
občine Krško Franc Lekše prejme ZNAK OBČINE KRŠKO.

OBRAZLOŽITEV:

V Ribiški družini Brestani-
ca-Krško že več kot 60 let 
vestno skrbijo za vode, ribe 
in okolje ob Savi ter njenih 
pritokih in ribiškem raju 
ob ribnikih v Mačkovcih. 

Emil Žveglič je član ribi-
ške družine vse od njene-
ga nastanka, zadnjih 42 let 
pa je bil tudi njen predse-
dnik. V svojem delu je po-
sebno pozornost name-
nil tudi druženju, pomoči 
drug drugemu in medse-

ZNAK OBČINE KRŠKO

ZNAK OBČINE KRŠKO

Metalni Senovo d.o.o.
za ohranjanje in širitev kovinarske proizvo-
dnje ter ob 10-letnici nove organiziranosti

Francu Lekšetu
za prispevek pri razvoju Krajevne skupnosti 
Veliki Trn in občine Krško

Emilu Žvegliču
za dolgoletno prizadevno delo in aktivnosti 
na področju ribištva in varstva narave

ZNAK OBČINE KRŠKO

Pihalnemu orkestru DKD Svoboda Senovo
ob 80-letnici uspešnega delovanja in za dosežene uspehe na področju 
ljubiteljske kulture 

OBRAZLOŽITEV:

Mejnik nove organiziranosti družbe Metalna Senovo 
strojegradnja, konstrukcije, montaža, d.o.o. je maj 1998, 
ko je skupina družbenikov na temeljih tradicije kovinsko-
predelovalne industrije ustanovila novo podjetje. 

Metalna Senovo postaja sodobno mednarodno konkurenčno 
podjetje, ki ima za poslanstvo ustvariti zadovoljstvo kupcev z 
razvojem in izdelavo visoko kakovostnih konstrukcij in strojev 
ter njihovih komponent, predvsem za svojega največjega 
strateškega partnerja, firmo Liebherr iz Nemčije, vodilnega 
svetovnega proizvajalca gradbenih žerjavov.

V desetih letih se je družba uspešno razvijala, kar se kaže v 
neprestani rasti števila zaposlenih, v številnih pomembnih 
investicijah za posodabljanje proizvodnje, v rasti vseh 
pomembnejših finančnih in likvidnostih kazalcev družbe, 
kakor tudi v rasti proizvodnega in prodajnega programa ter 
v sodobni podjetniški strategiji družbe. V teh letih je zaključila 
nekaj pomembnih investicij, kot so: objekt s protikorozijsko 
zaščito z lakirno komoro, moderna peskarna z avtomatskim 
vračanjem granulata za peskanje, CNC stroji za razrez 
materialov s plamenom in plazmo, ogrevanje proizvodne hale 
s plinskimi sevali, nabava robotov za varjenje. Vse naložbe 
pomagajo podjetju ustvarjati nove konkurenčne prednosti, 
večje kapacitete in fleksibilnost ter zmanjševanje stroškov na 

Občinski svet Občine Krško je maja sprejel sklep o priznanjih Občine Krško, ki jih bo ta nagrajencem podelila na slavnostni 
akademiji na predvečer praznika, 6. junija 2008. Priznanja so potrditev ustvarjalnega dela, doseženih uspehov, prispevka k 
razvoju na različnih področjih življenja.

enoto proizvoda, zato Metalna načrtuje nove naložbe tudi v 
prihodnje.

Svojo vizijo in strategijo v konkurenčnem mednarodnem 
prostoru lahko Metalna Senovo uresničuje le z visoko strokovno 
usposobljenimi, motiviranimi in prilagodljivimi kadri, ki 
so sposobni sprejemati nove izzive. Zato s štipendiranjem 
veliko pozornost namenja dijakom in študentom na šolah za 
strojništvo, jih seznanja s potrebami po poklicih, omogoča 
delovno in počitniško prakso ter pomaga pri izdelavi različnih 
nalog in seminarjev. 

Kolektiv podjetja pa se aktivno vključuje tudi v življenje 
lokalnega okolja, kjer zna prisluhniti in podpreti aktivnosti 
športnikov, izvajalcev na področju umetnosti in kulture, 
pomaga društvom, šolam, delovanju krajevne skupnosti, med 
zadnjimi donacijami pa je bil tudi nakup medicinske opreme 
za potrebe Zdravstvene postaje Senovo.

Za ohranjanje in širitev kovinarske proizvodnje ter ob 10. 
obletnici nove organiziranosti Metalna Senovo prejme ZNAK 
OBČINE KRŠKO.
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turističnim krožkom na osnovni šoli in na ta način skrbijo tudi 
za svoj podmladek. 

V zadnjih letih je društvo doživelo ponoven razcvet, kar se kaže 
v mnogih zelo uspešno izpeljanih akcijah. Med slednje lahko za-
pišemo izpeljavo kmečkih iger v Šedmu, soorganizacijo gozdar-
skih iger na Bohorju, izdajo brošur: Naravne zanimivosti južnega 
območja Bohorja - Slapovi, Rastlinski svet Bohorja, Tehnična de-
diščina - Železnica Premogovnika Senovo ter soizdajateljstvo zgi-
banke Geološka zbirka OŠ XIV. divizije Senovo. S sodelovanjem 
na raznih turističnih sejmih društvo uspešno predstavlja Krajev-
no skupnost Senovo in občino Krško. 

Društvo je izpeljalo več uspešnih akcij oživitvenega reza sadnega 
drevja in ponovne revitalizacije šolskega sadovnjaka, pripravilo 
pa je tudi razstavo transportnih sredstev premogovnika Senovo, 
razstavo ob 210-letnici rudnika, pripravlja pa prikaz modelov lo-
komotiv in vagonov kot stalno zbirko v senovški osnovni šoli. 
Društvo je poskrbelo tudi za prikaz peke kruha po starem pri ob-
novljeni krušni peči v Uradniški koloniji. Omenjeni objekt uspe-
šno uporablja tudi Osnovna šola XIV. divizije v okviru učnih vse-
bin za učence slovenskih osnovnih šol in šol iz tujine. 

Turistično društvo Senovo je s svojimi aktivnostmi in idejami v 
zadnjem obdobju poskrbelo za prijazno podobo kraja, za razširje-
ne vsebine, ki so v veselje domačinom in obiskovalcem. Ob 25-le-
tnici uspešnega delovanja na področju turizma in varovanja oko-
lja jim podeljujemo PRIZNANJE OBČINE KRŠKO. 

OBRAZLOŽITEV:

Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi letos praznuje 120-
letnico obstoja in delovanja. Začetki delovanja so bili odvisni od 
zainteresiranih krajanov, ki so poleg lastnega dela vlagali tudi 
lastna sredstva za nabavo opreme in za gradnjo gasilskega doma. 
Društvo se je ves čas svojega delovanja opremljalo z najnovejšo 
tehniko, vključno z gasilskim vozilom, ki so ga nabavili že pred 
2. svetovno vojno. Med vojno društvo ni delovalo, ker je bila 
večina gasilcev med izgnanci. Po vojni pa so takoj ponovno začeli 
z delom. 

Društvo deluje kot gasilska enota III. kategorije in s svojo 
operativno enoto zagotavlja sodelovanje v sistemu zaščite in 
reševanja ter tako skupaj z drugimi društvi deluje kot gasilska 
javna služba. 

Ob svojem delu in intervencijah skrbijo tudi za prihodnost, ki 
je ni brez podmladka, katerega usposobljenost dokazujejo na 
občinskih gasilskih tekmovanjih. Poleg tega so vpeti v dogajanje 
v kraju in prevzemajo obveznosti redarske službe ob raznih 
prireditvah. Vedno so pripravljeni na odstranjevanje posledic 
naravnih nesreč, kot je črpanje vode, čiščenje cestnih površin in 
drugo. Pogosto sodelujejo tudi v akcijah širšega obsega pri večjih 
požarih in poplavah tudi izven območja njihovega delovanja. 

Glede na raznovrstno aktivnost društva in predvsem ob 120-
letnici uspešnega delovanja na področju požarnega varstva 
Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi prejme PRIZNANJE 
OBČINE KRŠKO.

OBRAZLOŽITEV:

Jožef Zupančič se je leta 1940 
rodil v Podlipi pri Raki in že 
v času otroštva doživel vojno 
vihro. S svojo pridnostjo, 
znanjem in pogumom je večino 
svoje delovne dobe preživel 
v kamionu širom Evrope in 
Bližnjega vzhoda in tako kot 
voznik dočakal zasluženo 
upokojitev.

Vseskozi je aktivno sodeloval v 
okolju domače Rake in lokalne 
skupnosti, kjer je s svojim delom 
pustil pečat. Bil je pobudnik, 

soorganizator in sofinancer izgradnje ceste Raka - Smednik, 
vodovodnega omrežja za približno 65 gospodinjstev pred več 

OBRAZLOŽITEV:

Agim Krasniqi se je rodil v vasi 
Vlaški Drenoc na Kosovem, v 
Slovenijo pa ga je življenje pri-
peljalo iz Rovinja. Kot podi-
zvajalec različnih gradbenih 
podjetij je najprej začel s koo-
perantskimi deli. S tem, ko se 
je razvijala občina Krško, so se 
odpirala tudi dela na komunal-
ni infrastrukturi in nove mo-
žnosti, ki so vse bolj utrjeva-
le ugled in strokovnost Agima 
Krasniqia in njegove skupine. 

Po 28 letih delovanja v gospo-
darstvu je ustanovil sedaj že po vsej državi znano podjetje, 
specializirano za komunalno dejavnost in gradbeno operativo, 
Timi Krško d.o.o., ki se tehnološko zelo razvija in z najmoder-
nejšo mehanizacijo prevzema najbolj zahtevna dela na podro-
čju telekomunikacij širom po Sloveniji.

Delo so pri njem našli mnogi, ki so v kritičnem času preobliko-
vanja gradbenih podjetij z našega področja izgubili delo, kot 
tudi njegovi rojaki v času največje krize na Kosovu.

Agim Krasniqi je človek, ki je s svojim odnosom do Slovenije 
prispeval tudi pri vzpostavljanju vezi med našo državo in Ko-
sovim ter utrl pot gospodarskega sodelovanja med njima. 

Njegovo prijaznost do domačega okolja in njegovo pomoč še 
posebej cenijo razne humanitarne organizacije, gasilska, špor-
tna in kulturna društva, velikokrat pa poskrbi tudi za izvedbo 
šolskih ali obšolskih dejavnostih učencev in dijakov, pomaga 
pri izvedbi projektov na področju kulture, pri obnovi sakral-
nih objektov ipd.

Leta 2005 je bilo podjetje Timi Krško zapisano tudi med hitro 
rastoča podjetja na Dolenjskem in v Posavju, danes, ob njegovi 
40-letni prisotnosti v tem okolju, pa se s PRIZNANJEM OBČI-
NE KRŠKO Agimu Krasniqiu zahvaljujemo tudi mi.

OBRAZLOŽITEV:

Podjetje Ekten je bilo ustanovljeno leta 1998, ko je v majhni naje-
ti pisarni začelo delati z dvema zaposlenima. Danes, ko praznuje 
10. obletnico delovanja, z lastno proizvodnjo s področja kovinsko 
predelovalne industrije zaposljuje že 20 ljudi. Ker so v delovni 
proces posredno vključeni tudi kooperanti, je sodelujočih še več 
kot 40 ljudi. Ekten pa ob svojem delu ne pozablja niti na družbe-
no odgovornost, saj podpira mnoge na športnem, kulturnem in 
še kakšnem drugem področju pri njihovem delovanju. 
 
Leta 2006 je njihovo uspešno delovanje potrdila tudi nominaci-
ja za dolenjsko - posavsko gazelo, leto kasneje pa so bili v anke-
ti Zlata nit uvrščeni med 100 najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. 
Z uspešnim delom na področju razvoja in trženja je podjetje pri-
dobilo še dodatne tržne niše, ki so osnova za trdne temelje in na-
daljnji napredek. 

Osnovni proizvodni program predstavlja filtracija onesnaženega 
zraka, kar pomeni, da se Ekten d.o.o. prizadevno vključuje tudi v 
programe za čistejše okolje. 

V zadnjem obdobju vse bolj širijo svojo prepoznavnost tudi na 
tujih trgih ter na področju kovinske opreme za steklarsko indu-
strijo in drobilno-transportno tehniko. Vsaka širitev pa vedno od-
pira tudi nova delovna mesta. 

Ob 10-letnici uspešnega razvoja na gospodarskem področju pod-
jetju Ekten d.o.o. Krško župan Franc Bogovič podeljuje PLAKE-
TO OBČINE KRŠKO.

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

OBRAZLOŽITEV:

Turistično društvo Senovo letos praznuje 25 let uspešnega de-
lovanja. Društvo je v svojih  začetkih veliko aktivnosti name-
nilo urejenosti Senovega, ki je bilo po ocenah kar nekajkrat 
v samem vrhu v državi v akcijah Turistične zveze Slovenije, 
predvsem v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. V sklopu 
slednje so člani društva z Rudnikom Senovo v zapiranju in Za-
vodom za gozdove - Krajevno enoto Senovo uredili drevored 
ob glavni cesti skozi Senovo, izvedli čiščenje brežin Dovške-
ga in Reštanjskega potoka, skrbijo pa tudi za urejenost zelenic 
in ostalih javnih površin. Člani društva vsako leto sodelujejo s 

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

Turističnemu društvu Senovo
ob 25-letnici uspešnega delovanja na 
področju turizma in varovanja okolja

Župan Občine Krško podeljuje 

PLAKETO OBČINE 
KRŠKO

družbi Ekten d.o.o. Krško
ob 10-letnici uspešnega gospodarskega 
razvoja

Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Videm ob Savi

ob 120-letnici uspešnega delovanja na 
področju požarnega varstva

bojni povezanosti. Ribiška družina je pod njegovim vodstvom 
v minulih letih postala pomemben subjekt lokalnega okolja. Ob 
ribiškem domu v Mačkovcih kot svojem jedru je razvijala po-
zitivno zavest o prijaznem odnosu do narave, veliko pozorno-
sti pa so ribiči vseskozi namenjali tudi mladim rodovom in jih 
vzgajali v duhu dobrih ribiških gospodarjev. 

Emil Žveglič je bil eden od glavnih pobudnikov izgradnje petih 
vzrejnih ribnikov za sonaravno vzrejo avtohtonih ciprinidnih 
ribjih vrst v Mačkovcih, ki bodo kljub ogromnim posegom v 
naravo, ob izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi, tudi v pri-
hodnje zagotavljale raznolikost ribje favne reke Save. 

Z dolgoletnim prizadevnim delom in aktivnostmi na podro-
čju ribištva in varstva narave bo Emil Žveglič zapisan kot preje-
mnik priznanja - ZNAKA OBČINE KRŠKO. 

Agimu Krasniqiu
za uspehe v podjetništvu in za pomoč 
društvenemu delovanju v občini

Jožefu Zupančiču

za prispevek k družbenemu in 
gospodarskemu razvoju kraja in občine

kot 30 leti ter zaslužen za modernizacijo elektro omrežja in prvo 
telefonsko napeljavo do individualnih uporabnikov. Organiziral 
je melioracijo in komasacijo zemljišč ob potoku Račna, vseskozi 
pa uspešno vodi svojo kmetijo, ki je med večjimi na Raki. 

Že v najstniških letih je postal član Čebelarskega društva Raka, 
katerega predsednik je že tretji mandat. Je tudi član nadzornega 
odbora Čebelarske zveze Krško, predsednik Sindikata kmetov 
občine Krško ter član nadzornega odbora Sindikata kmetov 
Slovenije.

Je ljubitelj narave, prav rad pa zapoje v pevski skupini Koledniki 
izpod Sv. Lenarta. Jožef Zupančič že od rane mladosti dela v 
dobro lokalne skupnosti in njenih ljudi. Je poln idej in energije 
in pri razvoju svojega kraja in občine Krško še ni rekel zadnje 
besede.

Za prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju okolja, v 
katerem živi, mu ob občinskem prazniku v zahvalo in nadaljnjo 
spodbudo podeljujemo PRIZNANJE OBČINE KRŠKO. 
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Prireditve ob prazniku
Ob 1300

Otvoritev tovarne Šumi Bonboni d.o.o.
Nova tovarna Žito Šumi v Krškem na Cesti 4. julija 86 
(Šumi Bonboni d.o.o.)

Ob 1800

Proslava ob 40-letnici društva Sožitje Krško
Kulturni dom Krško
(Društvo Sožitje Krško)

Ob 1900

Majski orgelski večer
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

Ob 2000

»Z Gitico Jakopin skozi besedo in glasbo« 
OŠ Leskovec pri Krškem
(Kulturno društvo Leskovec pri Krškem)

Ob 900

»Pohod na Grmado«
Zbirno mesto pred sedežem družbe Enter v Krškem
(Enter d.o.o.  Krško)

Od 900 do 1500

Dan odprtih vrat tovarne Šumi Bonboni d.o.o.
Nova tovarna Žito Šumi v Krškem 
(Šumi Bonboni d.o.o.)

Ob 1100

Dan odbojke 
Telovadnica OŠ Adama Bohoriča Brestanica
(Odbojkarsko društvo Brestanica)

Ob 1930

»Razglednica Slovenije« - samostojni koncert 
Moškega pevskega zbora Svoboda Brestanica
Kulturni dom Krško
(KD Svoboda Brestanica)

Ob 800

Vaški turnir v »fuzbalu« za pokal Krajevne 
skupnosti Krško polje 
Igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodu-
num)

Ob 1000

»Praznik zakonske ljubezni« 
Cerkev svetega Rupreta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ob 1200

39. strelsko tekmovanje z zračno puško »Pokal 
občine Krško« 
Montažno strelišče v športni dvorani OŠ Leskovec
(Strelsko društvo Leskovec pri Krškem)

Ob 1400

Mednarodni ITF teniški turnir - Krško 2008 - 
finale
/Turnir poteka od 23. 5. 2008 dalje /
Teniška igrišča Krško
(Teniški klub Krško)

Ob 1600

»Pesem nas druži«
Dvorana Osnovne šole Koprivnica
(Kulturno društvo »Anton Aškerc« Koprivnica)

Ob 1830

Plesna pravljica
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

Ob 1500

Start kolesarskega maratona Krško - Dunaj - 
München 2008
Parkirišče City hotela, Krško
(ŠTD Balanca Krško)

Ob 1700

Predstavitev Bohorske konjenice 
Igrišče Dovško na Senovem
(Društvo Bohorska konjenica)
/Parada konjenice od bazena v Brestanici proti Senove-
mu ob 16. uri/

Ob 1900

Flavta v juniju
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

Ob 1600

Otvoritev obnovljene cestne infrastrukture na 
Senovem
Cesta Kozjanskega odreda (Stara Kolonija)
(Občina Krško)

Ob 1900

Zaključni koncert komornih skupin in 
orkestrov Glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ob 1200

Postavitev temeljnega kamna za novo 
telovadnico pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina 
Krško
Igrišče pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško
(Občina Krško)

Ob 1230

»2. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2008« 
Okrogla miza o medkulturnem dialogu
Dom XIV. divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

Ob 1800

»Brestanica poje«
Grad Rajhenburg 
(KD Svoboda Brestanica) 

Ob 1900

»Spominska razstava ob 80-letnici dr. Toneta 
Ferenca«
Grad Rajhenburg 
(KD Svoboda Brestanica)

Ob 1900

Sončkov kulturni večer
Kulturni dom Krško
(Društvo za cerebralno paralizo »Sonček« Posavje)

Ob 1900

Z marimbo v poletne dni
Dvorana Glasbene šole Krško
(Glasbena šola Krško)

Ob 2030

Premiera filma o Krškem:  
»Med vinorodnimi griči in krško ravnjo«  
s koncertom BIG BAND-a Krško
Mestni park v Krškem
(Občina Krško)

Ob 1500

Otvoritev krožišča in gradbiščnega mostu čez 
reko Savo ob bodoči Hidroelektrarni Krško
Novi most čez reko Savo v Krškem
(DRSC, HSE in Občina Krško)

Osrednji prireditvi ob prazniku občine Krško:

Ob 1700

Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj 
Občine Krško
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PETEK, 30. maj 2008

SOBOTA, 31. maj 2008

NEDELJA, 1. junij 2008

PONEDELJEK, 2. junij 2008

TOREK, 3. junij 2008

Priloga ob prazniku občine Krško

SREDA, 4. junij 2008

ČETRTEK,  5. junij 2008

PETEK, 6. junij 2008
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Ob 1900

Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško in Zavod Regio)

Ob 1900

»2. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2008« 
Druženje pri krušni peči v uradniški koloniji
Uradniška kolonija
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

Ob 1900

Dnevno-nočni turnir v malem nogometu
Igrišče OŠ XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

Ob 800

13. mednarodno prvenstvo Nerezin v 
podvodnem ribolovu
Nerezine, otok Lošinj, Republika Hrvaška
(Društvo za podvodni ribolov Pozejdon Krško)

Ob 800

»Juriš na Bohor« - 7. tradicionalni pohod 
(Jablance, Javornik, Koprivnik, Bohor)
Zbirno mesto na Jablancah
(PD Bohor Senovo)

Ob 900

»Pohod po poti Josipine Hočevar« 
Zbirno mesto pri farni cerkvi na Vidmu 
(Turistično društvo Krško)

Ob 900

37. mednarodni plavalni miting - Krško 2008
Olimpijski bazen Term Čatež
(Plavalni klub Celulozar Krško)

Ob 1000 do 1600

Ustvarjalni ŽIV-ŽAV in ART tržnica
Mestni park v Krškem 
(Trgovina Ustvarjalnica, Krško)

Ob 1000

»3. plesni vikend v občini Krško«
IDSF KRŠKO OPEN 2008 v standardnih in 
latinsko ameriških plesih
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Plesni klub Lukec)

Ob 1700

Prihod kolesarjev maratona: »Stati inu obstati«
Gasilski dom Krško
(Prostovoljno gasilsko društvo Krško)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ob 1830

»Pušelšank pri Kerinovih«
 Vinogradniška kmetija Kerin, Straža pri Krškem
(Vinogradniška kmetija Kerin)

Ob 1900

Speedway dirka za Zlati znak občine Krško in 
za pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)

Ob 900

Člansko gasilsko tekmovanje
Gasilski dom Senuše
(PGD Senuše)

Ob 930

11. mednarodni hitropotezni turnir v šahu 
Pivnica Apolon Krško
(ŠK Triglav Krško)

Ob 1000

»Blagoslov obnovljene cerkve svetega Jurija« 
Cerkev svetega Jurija na Zdolah
(Župnija svetega Jurija, Zdole)

Ob 1000

»3. plesni vikend v občini Krško«
Državno prvenstvo v SHOW DANCEU
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Plesni klub Lukec) 

Ob 1530

Kasaške dirke
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

Ob 1800

»Gori na Gori«
Večnamenski dom na Gori
(Kulturno društvo »Anton Aškerc« Koprivnica)

Od 1800 do 2100

»Astronomija - opazovanje nebesnih teles«
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Astronomsko društvo NEK)

Ob 1900

»Dokler se prepirava je še upanje« - predavanje
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ob 1800

Večer solistov in komornih skupin godalnega 
oddelka Glasbene šole Krško
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

Ob 1900

S kitaro na počitnice
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

Ob 1900

Večer Chopinovih klavirskih skladb
Dvorana Glasbene šole Krško
(Glasbena šola Krško)

Ob 1200

Otvoritev »Sončne hiše« Društva gluhih in 
naglušnih Posavja Krško
Cesta krških žrtev 60 (nasproti Območne obrtne 
zbornice Krško)
(Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško)

Od 2000 do 2300

»Mladinski kulturni festival 2008«
Staro mestno jedro Krškega, Klub Zvezda
(Mladinski center Krško)

Ob 1100

»Slovenska gimnastična akademija 2008« 
Telovadnica OŠ Jurija Dalmatina Krško
(Gimnastično društvo Rain Krško)

Od 1500 do 2300

»Mladinski kulturni festival 2008«
Staro mestno jedro Krškega, Klub Zvezda
(Mladinski center Krško)

Ob 1700

2. mednarodno srečanje pihalnih orkestrov
Dom XIV. divizije Senovo
(Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo)

•

•

•

•

•

•

•

•

Prireditve ob prazniku

SOBOTA, 7. junij 2008

NEDELJA, 8. junij 2008

PONEDELJEK, 9. junij 2008

TOREK, 10. junij 2008

SREDA, 11. junij 2008

PETEK, 13. junij 2008

SOBOTA, 14. junij 2008
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Pridobitve občine Krško
Skozi zapisano gledamo na čas, ki je za nami, in hkrati razmišljamo in načrtujemo skupno prihodnost…

Celovita ureditev Podbočja

Ena večjih pridobitev je gotovo končana regulacija struge potoka Sušica in izgradnja enaj-
stih mostov. 
Milijon evrov in pol vredna naložba, ki jo je Občina Krško financirala skupaj z Ministrstvom 
za promet in Ministrstvom za okolje in prostor, je kraju prinesla tako lepši videz kot proti-
poplavno varnost, saj je omenjeni potok v preteklosti že večkrat prestopil bregove. Junija le-
tos sledi rekonstrukcija regionalne ceste in izgradnja komunalne infrastrukture s pločnikom. 
Ocenjena vrednost omenjene investicije bo Ministrstvo za promet in Ministrstvo za lokalno 
samoupravo stala 2 mio evrov. 

Ureditev komunalne infrastrukture na 
Senovem

Občina Krško je skupaj z Di-
rekcijo za ceste RS to pomlad 
zaključila prvo fazo ureditve 
regionalne ceste, pločnika in 
ostale komunalne infrastruk-
ture na Cesti Kozjanske-
ga odreda in regionalne ce-
ste Senovo - Koprivnica. Po 
dolgih letih slabega dostopa 
do stanovanjskih objektov in 
neurejenega odvodnjavanja 
meteornih vod, pomanjklji-
ve javne razsvetljave in slabo 
urejenih pešpoti je kraj tako 
dobil novo podobo tako v 
izgledu kot v povečani pro-
metni varnosti in urejenosti 
komunalne infrastrukture. 
Občina Krško je za ureja-
nje namenila 222.000 evrov, 
DRSC pa 140.000 evrov. V 
tem letu bo Občina izdelala 
projektno dokumentacijo za 
postavitev avtobusnega po-
stajališča in obračališča v ne-
posredni bližini bencinskega 
servisa v skladu s prejetim 
ureditvenim načrtom Seno-
vo. Postajališče bo urejeno v 
prihodnjem letu.

Gradimo kanalizacijsko omrežje Krško – 
projekt ISPA

Do konca tega leta bo v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na povodju 
Spodnje Save  - Kanalizacija Krško« zgrajen primarni kanalizacijski vod v dolžini 17, 25 km, 6 
zadrževalnih bazenov, 1 razbremenilnik in 12 črpališč. S tem bo obstoječi kanalizacijski sistem 
mesta in bližnje okolice, ki pokriva 13.000 ljudi, povezan s čistilno napravo v Vipapu. Gre za 
velik korak, s katerim želi Občina Krško zaščititi podtalnico Krškega polja, izboljšati kakovost 
spodnjega toka Save, omogočiti celovito zbiranje in čiščenje odpadnih vod, zmanjšati emisi-
je vode iz komunalnih virov onesnaževanja ter celovito komunalno urediti naselja, v katerih 
bo investicija potekala (Krško, Vrbina, Žadovinek, Drnovo, Brege, Vihre, Mrtvice). Izgradnja 
kanalizacijskega omrežja znaša 5,25 mio evrov, od tega bo 42 % sredstev prispeval Kohezijski 
sklad EU, 40 % državni proračun RS, 18 % pa proračun Občine Krško. 

Celovita ureditev naselij
Ob gradnji kanalizacije se vzporedno načrtuje tudi celovita komunalna ureditev naselij, v ka-
terih bo prej omenjena investicija potekala. Sledi urejanje vasi na krškem polju (Vihre, Mrtvi-
ce, Brege, Drnovo) ter vasi Spodnji Stari Grad, Stari Grad, Dolenja vas, Spodnja Libna, Pesje, 
Velika vas in Gorenja vas, kjer bo ob položitvi primarnega voda Občina nadaljevala z ureja-
njem celotne komunalne infrastrukture, kot je ureditev vodovodnega omrežja, pločnikov in 
javne razsvetljave.  Investicije, ki bodo v naslednjih letih spremenile podobo urejenosti ome-

njenih krajev in bodo izvedene v obdobju 2008-2011, delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projektov je ocenjena na približno 13 mio 
evrov. 

Nova stanovanja 

Decembra 2007 je župan občine Krško Franc Bogovič simbolično predal ključe najemnikom 
šestih novih neprofitnih stanovanj na Cesti 4. julija 18a na Vidmu. Stanovanjska gradnja se 
namreč uvršča med prioritete bodočega razvoja. Potem ko smo junija lani odprli prenovljen 
objekt s štirimi stanovanji na Šolski ulici 14a, se je tem površinam pridružilo še šest novih.   
Objekt prve videmske šole je Občina Krško povsem prenovila in vanj vložila nekaj več kot 
200.000 evrov. V tem letu načrtujemo še obnovo fasade in zunanjo ureditev. 

Občina Krško si je zadala ambiciozen plan, po katerem želi stanovanjski fond v prihodnje po-
večati z 20-30 stanovanji letno. S tem želimo najprej izčrpati listo prosilcev neprofitnih stano-
vanj, ob tem pa poskrbeti tudi za nova kadrovska stanovanja. Občina Krško bo svoje aktivno-
sti vodila v smer, da bo lahko v prihodnjih treh letih potrebe po stanovanjih v celoti pokrila. 
Eden večjih korakov v tem letu je tudi izgradnja stanovanjskega bloka na Gubčevi, kjer je 
predvidenih 30 stanovanj ter podzemna garaža s 50 parkirnimi mesti. Projektna dokumenta-
cija za izgradnjo in graditelj-investitor naj bi bila pripravljena oz. izbrana do konca tega leta. 
Prav tako se načrtuje manjša gradnja poslovno stanovanjskega objekta na Humekovi ulici, 
kjer naj bi po pripravi projektne dokumentacije z gradnjo začeli v naslednjem letu. 

Poslovno-stanovanjski objekt na mestu 
nekdanjega Doma starejših občanov

Po dolgotrajnih sodnih postopkih z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve naj bi 
Občina Krško v naslednjih mesecih ponovno postala lastnica Varstveno delovnega centra v 
Leskovcu in propadajoče stavbe nekdanjega doma upokojencev na Vidmu. Slednja je bila pred 
leti na podlagi določb zakonov o zavodih in socialnem varstvu podržavljena. Če bodo trenu-
tna pogajanja uspešna in bo stari dom upokjencev iz države prešel v last Občine Krško, ga bo 
ta v čimkrajšem času porušila in na njegovem mestu uredila poslovno stanovanjsko stavbo.  
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Nadomestna gradnja poslovno stanovanjskega 
objekta Raka 40

V začetku letošnje-
ga leta je Občina Kr-
ško porušila objekt 
Raka 40, ki je bil funk-
cionalno in vizualno 
v neprimernem sta-
nju. Trenutno poteka-
jo priprave za nadome-
stno gradnjo poslovno 
stanovanjskega objekta, 
v katerem bodo poleg 
Krajevnega urada, Kra-
jevne skupnosti, Dru-
štva upokojencev, pro-
stor dobili tudi ostali. 
V mansardnem delu 
bo Občina do konca 
leta zgradila tudi dve 
stanovanji. Za izved-
bo projekta pa bo po-
skušala pridobiti tudi 
evropska sredstva.  

Pridobitev CKŽ 57 in menjalna pogodba 
z MORS-om

Občina Krško je v 
tem letu dokončno 
uredila nerešeno 
razmerje z Ministr-
stvom za obram-
bo glede objekta na 
Cesti krških žrtev 
57, ki ga uporablja 
Uprava za obram-
bo Novo mesto. 
Z ministrstvom je 
Občina sporazu-
mno razvezala me-
njalno pogodbo iz 
leta 1992 in spet po-
stala lastnica ome-
njenih poslovnih 
prostorov. 

Dozidava in prodaja objekta na CKŽ 15a

K lepši podobi starega mestnega jedra in h krepitvi upravnega središča prispeva tudi  dozida-
va objekta na Cesti krških žrtev 15 a, ki ga je od Občine Krško za potrebe tožilcev odkupilo Mi-
nistrstvo za pravosodje.  

Več parkirnih mest pri Občini Krško
Pomanjkanje parkirnih mest 
pred upravno stavbo Občine 
Krško je botrovalo odločitvi po 
ureditvi prostora novih parki-
rišč. V tem letu je Občina Krško 
tako v celoti dokončala uredi-
tev 50 novih parkirnih mest za 
osebna vozila na delu nekda-
njega makedamskega vozišča 
proti pobočju bližnjega hriba. S 
110.000 evri vredno naložbo je 
zagotovoljena večja dostopnost 
do storitev na Občini Krško in 
Upravni enoti, razširitev pa so 
z zadovoljstvom sprejeli tudi 
občani in drugi uporabniki. 

Krško, visokošolsko središče
Ureditev Hočevarjevega trga

Fakulteti za logistiko, ki je v tem študijskem letu gostila že tretjo generacijo študentov, skupaj 
jih je že več kot 300, se bo jeseni na Hočevarjevem trgu 1 pridružila še Fakulteta za energeti-
ko. Občina Krško tako skupaj z Univerzo v Mariboru nadaljuje s programom, ki sodi v naše 
energetsko okolje. Ustanovitvena prizadevanja so potekala družno s predstavniki gospodar-
stva, ki so v novi izobraževalni instituciji prepoznali odličen obet za nadaljnji razvoj energe-
tike v Sloveniji, katerega ni brez strokovno usposobljenih kadrov. Občina Krško je v lanskem 
letu tudi v celoti zagotovila materialne pogoje za delovanje obeh fakultet v 1700 m2 velikem 
objektu nekdanje srednje tehnične šole. Poleg obnove vseh treh nadstropij je dogradila dviga-
lo za gibalno ovirane osebe ter s kotlovnico na plin uredila ogrevanje. Fakulteta je dobila tudi 
novo pročelje, streho in požarno stopnišče, novo celovito podobo pa je dobil tudi trg pred 
objektom. Celotna obnova je Občino Krško stala 1,7 mio evrov. 

V okviru fakultete bo deloval tudi Institut za znanstveno in raziskovalno dejavnost s sedežem 
v Mariboru in enotama v obeh občinah. Pripravljene so idejne zasnove za hidrotehnični labo-
ratorij v Vrbini in termotehnični v Velenju, oba naj bi bila dokončana do leta 2010. 

Otvoritev mladinskega oddelka Valvasorjeve 
knjižnice in nova knjižnica

Na dan slovenskih splošnih knjižnic je Občina Krško skupaj z Valvasorjevo knjižnico v pritličju 
nekdanje Engelsbergerjeve hiše odprla mladinski oddelek s čitalnico in pravljično sobo. Pro-
store nekdanje uprave Preskrbe Merkatorja (CKŽ 47) je odkupilo podjetje Kostak, jih primer-
no uredilo, Občina Krško pa jih je za potrebe knjižnice vzela v najem. Knjižnica se namreč soo-
ča s hudo prostorsko stisko, ki je kratkoročno rešena s preselitvijo enega oddelka, dolgoročno 
pa z izgradnjo nove knjižnice. Občina Krško tako že vodi prizadevanja za nov 3100 m2 velik 
objekt med Šofersko ulico in Hočevarjevim trgom. Zaključen je javni natečaj, s katerim je bila 
pridobljena tako projektna rešitev za objekt knjižnice kot idejna rešitev za urbanistično uredi-
tev dela starega mestnega jedra, ki bo strokovna podlaga za spremembo sedaj veljavnega ure-
ditvenega načrta. Občina je v fazi priprave projektne naloge ter gradiva za izbor načrtovalca 
prostorske ureditve. Knjižnica naj bi bila zgrajena v prihodnjih treh letih.

Obnova Valvasorjevega kompleksa
V vstopu v mesto Krško nas 
pozdravi starodavna vogal-
na hiša, ki je del Valvasor-
jevega kompleksa. Ta poleg 
Valvasorjeve hiše obsega še 
Jarnovičevo in Kaplanovo 
hišo. Obnova pomeni ohrani-
tev zgodovinskega in kultur-
nega spomenika, omogoči-
la pa bo tudi širitev različnih 
aktivnosti v občini in regiji, 
saj bodo obnovljeni prostori 
služili širši javnosti. Del pro-
storov bo namenjen kultur-
nim dejavnostim, del pa sto-
ritvenim. Do leta 2006 je bilo 
v kompleks vloženih 508.043 
evrov, sanirani so bili teme-
lji, vertikalni  in horizontalni 

nosilni elementi, nosilni zidovi in hidroizolacija pod njimi ter 
obnovljena streha Valvasorjeve hiše. 1,9 mio evrov vredna in-
vesticija preostale obnove Valvasorjevega kompleksa, ki bo 
delno financirana s strani Evropske unije,  se bo začela letos 
junija, zaključila pa prihodnjo jesen.

Objekt pred rušitvijo
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Grad Rajhenburg (Brestanica) je eden izmed naj-
bolj znanih in atraktivnih vedutnih točk občine 
Krško. V letu 2006 je Občina Krško naročila izde-
lavo Investicijske in projektne dokumentacije za 
obnovo gradu Rajhenburg, ki bo osnova za pri-
javo na razpis za evropska sredstva za obnovo 
nepremične kulturne dediščine, ki ga bo pred-
vidoma v drugi polovici leta 2008 objavilo Mi-
nistrstvo za kulturo RS. Od uspešne prijave bo 
odvisna tudi obnova gradu. Vsebinska zasnova 
gradu bo temeljito prenovljena z nekaj novimi  
turistično – gospodarskimi vsebinami. Del gra-

du »zaseda« Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica z Muzejem izgnancev, politič-
nih zapornikov in zbirkami od življenja trapistov do sodobnosti. K temu bo dodana tudi zgodovina 
gradu in doline, kar bo pripravil Posavski muzej Brežice, pritličje z notranjim dvoriščem pa bo na-
menjeno raznovrstnim dogajanjem, ki ga oblikujejo različni izvajalci. Občina Krško pri obnovi sledi 
cilju, da grad postane osrednja turistična točka občine. Zaradi izjemne pomembnosti gradu Rajhen-
burg v slovenskem kulturnem prostoru bo sanacija nedvomno prispevala tudi k ohranjanju kultur-
ne in naravne dediščine. Ocenjena vrednost investicije: 5 mio EUR. Zaključek obnove: leto 2012.

Obvoznica Krško z dvema mostovoma

Gradnja obvoznice Krško, ki bo potekala po levem bregu reke Save, je v polnem teku. Gre 
za težko pričakovano pridobitev, saj obstoječi most ob konicah več ne zagotavlja pretočnosti 
prometa in prihaja do velikih prometnih zastojev. Zaključena je izgradnja prvega mostu, ki bo 
v prvi fazi služil kot gradbiščni most za HE Krško. Promet pa bo v tem času stekel po novo-
zgrajenem krožišču v  neposredni bližini. Od tu cestna povezava vodi na omenjeni most, tra-
sa bodoče obvoznice pa se nato nadaljuje po levem bregu reke, vzporedno z železniško progo 
Zidani Most - Dobova, vse do priključka na obstoječo cesto proti NEK. Pod obstoječim krškim 
mostom bo zgrajeno trikrako križišče, na katerega bo priključena Tovarniška ulica. Od tu bo 
obvoznica potekala po trasi sedanje lokalne ceste vzdolž Save vse do novo načrtovanega mo-
stu čez Savo v Žadovinku do križišča pri nakupovalnem centru Mercator. Za drugi most in 
obvoznico je že izdelan idejni projekt. Izgradnja se bo začela leta 2009, promet po celotni ob-
voznici pa naj bi stekel konec leta 2010. Vrednost projekta izgradnje obvoznice znaša 14 mio 
evrov. Sredstva poleg Občine Krško zagotavljajo Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje 
in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo in Holding Slovenske elektrarne.  

Poslovne cone - gibalo gospodarskega razvoja
Občina Krško se v zadnjih letih lahko pohvali s skladnim in hitrim gospodarskim razvojem. 
Pri tem imajo pomembno vlogo naše poslovne cone, ki skupaj obsegajo kar 170 hektarov in 
občino Krško po razmerju med površino poslovnih con in številom prebivalcev uvrščajo na 
prvo mesto v Sloveniji. 

S projektom poslovnih con Občina Krško ureja površine namenjene proizvodni in obrtni de-
javnosti ter storitvenim dejavnostim. Potem ko smo v PC Vrbina umestili prvega investitorja 
Sop International, nadaljujemo s komunalnim opremljanjem. V izgradnji so notranje prome-
tnice, kanalizacija, vodovodno in električno omrežje ter omrežje telekomunikacij. V teku je tudi 
parcelacija, ki bo določila gradbene parcele, kjer bodo novi investitorji lahko umestili svojo po-
slovno dejavnost. Za izvedbo opisane investicije bo Občina namenila 1 mio evrov,  v naslednjih 
letih pa dodatnih 3,5 mio evrov za nadaljnje urejanje komunalne infrastrukture. 

PC Vrbina

PC Drnovo-Velika vas
Strateško pomembna lokacija ob avtocesti je tudi poslovna cona Drnovo – Velika vas. Tam ob 
IGM Sava že delujejo tudi novi investitorji, kot so Begrad, Willy Stadler, Grieshaber, ki so v pre-
teklih letih ustvarili več kot 200 delovnih mest; za preostalo prosto polovico v poslovni coni pa 
interes že izkazujejo številni podjetniki. Občina Krško je za to območje v fazi pridobitve gradbe-
nega dovoljenja, ki bo podlaga za opremljanje cone s komunalno infrastrukturo.  Celotna opre-
mljenost poslovnih površin znotraj cone bo omogočala hitro izgradnjo želenih objektov bodočih 
interesentov, saj bo dana možnost takojšnje priključitve na razpoložljivo infrastrukturo. 

PC Drnovo-vzhod 
19 ha poslovne cone je v veliki meri že odkupljenih s strani aktivnih lastnikov, v izdelavi je 
občinski podrobni prostorski načrt, s katerim želi Občina zagotoviti prostor za razvoj gospo-
darske dejavnosti, omogočiti navezavo območja na ustrezne razvojne povezave in mesto raz-
bremeniti proizvodno – obrtnih in logističnih dejavnosti. 

Omenjene poslovne cone, skupaj s podjetniškim inkubatorjem v Vrbini in izgradnjo civilnega letališča 
Cerklje ob Krki, so sestavni del projekta Phoenix, ki je eden izmed ključnih projektov vladne razvojne 
resolucije do leta 2023. Ob tem se Občina Krško za ureditev nadeja tudi evropskih sredstev. 

Tovarna zdravil Krka d.d. v Krškem
V občini Krško poslovne priložnosti za svoj razvoj prepoznavajo tudi najprodornejša in 
najuglednejša podjetja v državi. Tako je z umeščanjem v neposredno bližino podjetja Vipap 
Videm že začela tovarna zdravil Krka d.d. Novomeški farmacevt bo na 16,7 ha velikem območju 
v naslednjih letih zgradil kompleks potrebnih objektov, v katerih bo v prvi fazi potekala 
proizvodnja osnovnih gradnikov za farmacevtske učinkovine. Proizvodni objekti naj bi skupaj 
s pripadajočo infrastrukturo obsegali več tisoč kvadratnih metrov. Trenutno je v pripravi 
občinski podrobni prostorski načrt, ki bo sprejet približno v letu dni in bo osnova za izdelavo 
podrobne gradbene dokumentacije, na temelju katere se bo lahko, predvidoma v drugi polovici 
prihodnjega leta, začela investicija. Ta odpira tudi možnost novih delovnih mest. 

Telovadnica pri OŠ Jurija Dalmatina

Zaradi nezadostne površine, namenjene za izvajanje dejavnosti športne vzgoje na OŠ Jurija 
Dalmatina v Krškem, Občina Krško v tem času pristopa k izgradnji nove telovadnice v ne-
posredni bližini obstoječe šole. Investicija predvideva dvoetažni objekt v okvirnih dimenzi-
jah cca 32,60 m x 28,00 m. Investicija je ocenjena na 1,7 mio evrov, z gradnjo pa bo Občina Kr-
ško zaključila še v tem letu.  

Obnova šole na Raki in izgradnja vrtca
Da bi Občina Krško 
zagotovila primerne 
prostorske možno-
sti za učence OŠ Raka 
ter kakovosten in ne-
moten potek osnov-
nošolskega izobraže-
vanja, bo v tem letu 
začela z dozidavo OŠ 
Raka in novogradnjo 
Vrtca Raka na sever-
nem delu objekta. 
Investicija, ki bo za-
ključena v začetku 
prihodnjega leta, je 
ocenjena na 2,4 mio 
evrov. 

Dozidava OŠ Leskovec 

S prostorsko stisko se že več let 
soočajo tudi v Osnovni šoli Le-
skovec pri Krškem. Da bi za-
gotovili pogoje za kakovostno 
izvajanje šolske vzgoje, bo Ob-
čina Krško konec tega leta za-
čela z izgradnjo prizidka. Po-
leg dozidave bo potekala tudi 
obnova nekaterih obstoječih 
prostorov za pouk in rekon-
strukcija dela strehe. Dozidava 
dvoetažnega objekta v okvir-
nih dimenzijah cca 35,10 m x 
13,50 m, bo zagotovila 863,35 
m2 novih prostorov. Vrednost 
projekta znaša 2, 3 mio evrov. 

Bazen Krško 
Nove možnosti za tekmovalne in rekreativne dejavnosti se bodo odprle z izgradnjo novega bazena 
na območju med reko Savo in pokopališčem, južno od obstoječih tenis igrišč. Z njim bo Občina Kr-
ško zagotovila ustrezne pogoje za potrebe delovanja Plavalnega kluba, za izvajanje rekreacijske de-
javnosti ter obogatitev široke turistične ponudbe v mestu. V prvi fazi bo zgrajen pokriti bazen v ve-
likosti 50 x 25 m, sledi izgradnja malega zunanjega bazena, potrebnih parkirnih površin ter druge 
ureditve, s katerimi bo bazenski kompleks pridobil vse predvidene vsebine. Občina Krško se trenu-
tno pogovarja z zasebnim investitorjem, ki bi pristopil k sofinanciranju izgradnje te 6,9 mio evrov 
vredne naložbe. Projekt bodo financirali Občina Krško, Fundacija za financiranje športnih organi-
zacij in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Gradbena in vsebinska obnova gradu 
Rajhenburg
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PUSTITE SE
RAZVAJATI

Smo največji pridelovalec 

dolenjskega posebneža - 

cvička, vina priznanega 

tradicionalnega 

poimenovanja (P.T.P.)

Kmečka zadruga Krško z.o.o., Rostoharjeva 88, Krško, www.kz-krsko.si, 07/48 82 500

Minister za zdravje opozarja: 
prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju

15 let 
z vami

Našim cenjenim gostom se zahvaljujemo 
za zaupanje in čestitamo ob prazniku 

občine Krško.

obdelava ravnega stekla

termopan, ogledala

prodaja slikarskih platen

terenska montaža

okvirjanje in prodaja slik

galerija umetniških slik

prenova vaših oken

STEKLARSTVO
VUČAJNK

Stavba pri Žitu

Steklarstvo Helena Vučajnk s.p., Cesta 4. julija 78c, Krško
Tel.: 488 23 20, GSM: 041/031/713-584, 041/452-482

Steklarstvo
 Okvirjanje
  Galerija
Cenjenim strankam se zahvaljujemo za zaupanje 

in čestitamo ob prazniku.

Občanom Krškega iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku. 

Valvasorjev raziskovalni center Krško

Čestitamo ob občinskem
prazniku!

Drage občanke in občani občine Krško.
Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in vam želimo vse najlepše.

Dolenja vas 26, 8270 KRŠKO
tel.:  07/490 16 90
faks:  07/490 16 92
e-mail: ansat@kabelnet.net
splet: www.ansat.si

Vsem uporabnikom
 kabelskega sistema

 čestitamo ob prazniku
 občine Krško.

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

- bogat darilni in poročni program,
- rezano cvetje in lončnice,
- zemlja, semena, gomolji, gnojila in vse vrste substratov,
- žalna dekoracija.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Prebivalcem občine Krško 
čestitamo za praznik.

Premoščamo razdalje 
  spajamo bregove,
    zbližujemo ljudi.
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Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

V sožitju z  okolico, v kateri živimo, si utiramo široko pot 
naših prizadevanj k razvoju termoelektrarne in izgradnji 

hidroelektrarn na spodnji Savi.

Ob prazniku občine Krško in KS Brestanica želimo vsem 
občanom  in  sokrajanom  veliko  osebnega  zadovoljstva, 

delovnih uspehov in dobrega počutja.

Kolektiv
Termoelektrarne Brestanica

Sledite svojim ciljem. 
Vsak dan ste jim korak bliže.

Ob prazniku občine Krško čestitamo 
vsem občanom in občankam.

I.H.S. industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško

Tel.:  07/4914100, Fax.: 07/4914110
info@ihs.si, www.ihs.si

Izvajamo projekte s področja avtomatizacije logistike 
proizvodov.

Naš prodajni program obsega:
◦ paletizerji
◦ depaletizerji
◦ transport paketov

◦ transport palet
◦ vlagalci in izlagalci steklenic
◦ pakirne naprave

Poslovnim partnerjem in zavarovancem
se zahvaljujemo za zaupanje

in želimo veliko veselja 
v praznovanju vašega praznika.

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku. 

Adriatic Slovenica 
Zavarovalna družba d.d.

Poslovna enota Novo mesto

Ob občinskem prazniku Občine Krško se našemu ustanovitelju 
zahvaljujemo za dobro sodelovanje. Tudi v prihodnjem 

obdobju pričakujemo podporo razvoju knjižnične dejavnosti in 
izgradnji nove knjižnice v Krškem, kjer se bodo občani vseh 

generacij lahko družili, pridobivali številna nova znanja, 
informacije in v prijetnem okolju preživljali prosti čas.

Vsem občanom in občankam čestitamo ob prazniku, našim 
obiskovalcem pa želimo veliko dobrega branja.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

 Občinski odbor SDS Krško

Iskreno vam čestitamo
in vam želimo veliko osebnega zadovoljstva,
poslovnih uspehov in uresničenih želja.

Prijetno praznovanje.

Izvajanje investicijske dejavnosti

Za koristno uporabo in privlačno podobo 
ob reki Savi v Posavju

Občankam in občanom občine Krško 
čestitamo ob občinskem prazniku.

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku!

ČESTITKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU!

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

www.sns.si

N Si. Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka

Občinski odbor Nove Slovenije Krško

Ob občinskem prazniku iskreno čestitamo
vsem občankam in občanom
občine Krško.

www.nsi.si
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1. PREDMET RAZPISA 
Občina Krško v svojem imenu in po pooblastilu Stanovanj-
skega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, razpisu-
je oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo predvi-
doma vseljiva v letu 2008 in v letu 2009. Predmet javnega 
razpisa je okvirno 12 neprofitnih stanovanj na območju Ob-
čine Krško ter neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljav-
nosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridoblje-
na. Veljavnost prednostne liste je najmanj 1 leto od objave 
prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: 
lista A za 6 stanovanj, predvidena za oddajo v najem pro-
silcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04, 
34/04, in 62/06 v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za 
plačilo lastne udeležbe in varščine in lista B  za 6 stanovanj, 
predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na do-
hodek zavezani plačati lastno udeležbo in varščino. Stano-
vanja so na področju celotne občine.

2. RAZPISNI POGOJI
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so: 
1. popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije 
in državljani držav EU, ob upoštevanju vzajemnosti, 2. stal-
no bivanje na območju občine Krško, 3. da prosilec ali kdo 
izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stano-
vanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemni-
no ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanj-
ske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba 
po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno 
najemnino, 4. da prosilec ali kdo izmed članov gospodinj-
stva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vredno-
sti primernega stanovanja, 5. da se mesečni dohodki prosil-
čevega gospodinjstva v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2007 
gibljejo v mejah, določenih v Pravilniku o dodeljevanju ne-
profitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, in 
62/06), 6. žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče 
v varni hiši na območju občine Krško ali da imajo stalno bi-
vališče v občini Krško in začasno bivajo v materinskih domo-
vih in zatočiščih, varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj iz območja občine Krško, 7. invali-
di, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe, če imajo v občini Krško možno-
sti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe 
in zdravstvene storitve, 8. upravičenci 5. javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem iz leta 2006. 
Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času do 
uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodelje-
no družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanj-
sko pravico izgubili, kakor tudi tisti, ki jim je bila najemna 
pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpove-
dana iz krivdnih razlogov.  

3. OBRAZCI
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na poseb-
nem obrazcu Občine Krško, ki bo na voljo od 02.06.2008 
do vključno 30.06.2008 v informacijski pisarni, ki se naha-
ja  v pritličju Občine Krško v Krškem, na naslovu Cesta kr-
ških žrtev 14 ali v pisarni št. 858, ki se nahaja v II. nadstro-
pju Občine Krško, in sicer vsak delovni dan od 7.30 do 15.00 
ure, ob sredah do 16.30 ure in ob petkih do 13.00. Obrazec 
vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si. Vloge s prilogami in doka-
zilom o plačani upravni taksi morajo prosilci poslati v času 
od 02.06.2008 do vključno 30.06.2008 s priporočeno pošilj-
ko na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško – s pripisom »6. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH 
STANOVANJ V NAJEM – NE ODPIRAJ«. Vloge s prilogami lahko 
prosilci oddajo tudi osebno informacijski pisarni ali v pisar-
ni št. 858 Občine Krško. 
Dodatne informacije posreduje Janja Jordan, tel. št. 07 49 
81 279, e-mail: janja.jordan@krsko.si.

6.	JAVNI	RAZPIS	ZA	
DODELITEV	NEPROFITNIH	

STANOVANJ	V	NAJEM	
OBČINE	KRŠKO

Šumijeve korenine segajo v 
leto 1876, ko je Josipina Sc-
humi v Gradišču v Ljubljani 
pričela s prvo obrtniško iz-
delavo bonbonov, slaščic in 
melisnic. Proizvodnja je bila 
skromna, saj je temeljila na 
ročnem delu in je bila na-
menjena prodaji v njeni la-
stni trgovini.  Po prvi svetov-
ni vojni je podjetje odkupil 
Dragutin Hribar, ki je z mo-
dernizacijo spremenil malo 
obrt v tovarno, v kateri so 
izdelovali trde bonbone, de-
sertne bonbone in pecivo.  
Količinsko se je proizvodnja 
iz leta v leto večala, tehnič-
no tehnološki razvoj podje-
tja pa je bil posebno inten-
ziven po letu 1966.

Šumi se je Žitu pridružil  
leta 1969 in od takrat ve-
lja za največjega proizva-
jalca konditorskih izdelkov v 
državi. Šumijeva tovarna se 

Krško	bo	ta	konec	tedna	postalo	čarobna	dežela	sladkarij

Družba	Šumi	bonboni	
v	Krškem	odpira	svoja	vrata
Ali ste vedeli, da so si lahko že naše prababice pred več kot 130 leti privoščile Šumi bonbone? Si zna-
te predstavljati, koliko je pet tisoč ton bonbonov in dva tisoč ton žvečilne gume, kolikor jo Šumi danes, 
po več kot stoletju od svojega nastanka, proizvede vsako leto? Vsak od nas pozna Fru-fru bonbone, Vi-
soki C in pa Herba bonbone. Vendar – ali poznate njihovo zgodovino?

je do letošnjega leta delo-
ma nahajala v poslopju Sku-
pine Žito na Šmartinski ce-
sti v Ljubljani, deloma pa v 
prostorih nekdanje tovarne 
Imperial Krško. Od letošnje 
pomladi pa je proizvodnja 
združena na skupni lokaci-
ji v Krškem na Cesti 4. julija 
86. Selitev proizvodnje Šumi 
z izgradnjo novih prostorov 
je potekala od lanskega no-
vembra do maja letos.

Nova tovarna prinaša Krške-
mu nove priložnosti. Tovar-
na bo do konca leta 2008  
dodatno zaposlila še pribli-
žno 50 ljudi, skupno pa bo 
v njej delalo 180 delavcev. 
Glede na povpraševanje in 
obseg proizvodnje bo obča-
sno dodatno zaposlenih še 
do 40 delavcev. Nova tovar-
na se razprostira na površini 
2000 m2, povečanje površi-
ne pa proizvodnji predsta-

vlja potencial za nadaljnje 
večanje, saj ima podjetje 
cilj okrepiti prodajo na tujih 
trgih. Šumi trenutno na tujih 
trgih, med katerimi prevla-
dujejo trgi EU in JV Evrope, 
že proda kar 85 odstotkov 
vseh svojih izdelkov. Poleg 
tega bo družba Šumi bonbo-
ni v prihodnje tudi z različ-
nimi družbeno-odgovornimi 
akcijami sodelovala pri ra-
zvoju regije. Ob svoji otvo-
ritvi je v prejšnjem mesecu 
vrtcem in osnovnim šolam v 
širši okolici Krškega že poda-
rila pakete Šumijevih izdel-
kov. Napovedi za prihodnost 
podjetja Šumi bonboni in Kr-
škega so torej sladke.

Tudi vas zanima, kako je vi-
deti čarobna dežela sladka-
rij? Priložnost za ogled vse-
ga naštetega boste imeli v 
soboto, 31. maja 2008, ko 
bo svoja vrata med 9. in 15. 

uro na široko odprla tovar-
na Šumi bonboni na novem 
naslovu Cesta 4. julija 86 
v Krškem. V okviru vode-
nih ogledov boste lahko od-
krivali skrivnosti izdelovanja 
znanih Šumijevih sladkarij. 
Za piko na i pa si boste lah-
ko ogledali še razstavo li-
kovnih del, ki jo je Šumi 
pripravil s pomočjo mladih 
ustvarjalcev iz Vrtca Krško, 
OŠ in Vrtca Raka, OŠ in Vrt-
ca Koprivnica, OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško, OŠ Cer-
klje ob Krki, OŠ Bizeljsko, 
OŠ Globoko in OŠ Podbočje. 
Mogoče se med njimi nahaja 
tudi umetniški izdelek vaše-
ga otroka.

Posladkajte si ta konec te-
dna. Se torej vidimo – to 
soboto med 9. in 15. uro v 
novi tovarni Šumi bonboni 
v Krškem. 

Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

Svetnik Slovenske demokratske stranke Slovenije Metod Šonc je 
na 16. seji Občinskega sveta predlagal preveritev zakonskih mo-
žnosti, da se pospeši ureditev pozidanih zemljišč in objektov ta-
krat, ko lastniki opustijo dejavnosti in objekte, da počasi propada-
jo v ruševine kot primer obrat celuloze in nekatere druge poslovno 
stanovanjske stavbe. Želel je tudi pojasnilo, na kakšen način se za 
tovrstne objekte obračunava prispevek za stavbna zemljišča (se-
paracija Rudnika Senovo, kompleks bivše tehnične šole (delavni-
ce) in bodoče obrtne cone v Vrbini, Drnovo… Oddelek za urejanje 
prostora in varstvo okolja pojasnjuje, da Občina Krško na ureditev 
pozidanih zemljišč in objektov, ko lastniki opustijo dejavnost, vpli-
va na dva načina: s sprejemom in dopolnitvijo posameznih prostor-
sko izvedbenih aktov (kot je to primer za obrat celuloze, za kate-
rega je sprejet prav zaradi možnosti sanacije Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Vi-
dem Krško) in s pomočjo obremenitve z nadomestilom za uporabo 
stavbnega zemljišča.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NSUZ) se plačuje 
tudi v primeru, da se dejavnost opusti in to tako, da se obraču-
na po zadnji namenski rabi nepremičnine, torej kot stanovanjski 
oziroma poslovni prostor. V konkretnem primeru, kar zadeva kom-
pleksa separacije, je do prodaje posameznih parcel zavezanec za 
plačilo NUSZ bil Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., po prodaji ze-
mljišča pa se za nadomestilo bremenijo novi lastniki. Kompleks bi-
vše tehnične šole (delavnice) je v najemu podjetja Grapak d.o.o.,  
katero je tudi zavezanec za plačilo NUSZ (sicer je nepremičnina še 
vedno predmet denacionalizacijskega postopka).
Kar zadeva bodoče industrijske cone na območju Vrbine in Drno-
vo zahod oziroma vzhod, obračun nadomestila pogojuje 218b člen 
Zakona o graditvi objektov. Praviloma gre za nepozidana stavbna 
zemljišča. Zakon določa, da so kot nezazidana stavbna zemljišča 
določene tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim pro-
storskim aktom predpisano, da je na njih dopustna gradnja dolo-
čene vrste objekta, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo 
in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter do-
stop na javno cesto, če ležijo znotraj območja, za katerega je Ob-
čina z odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo 
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Šteje se, da je za zemljiške parcele zagotovljena oskrba s pitno 
vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter 
dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo, spre-
jet državni ali občinski lokacijski načrt. Če je za območje, na ka-
terem ležijo zemljiške parcele sprejet občinski prostorski red, se 
šteje, da je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energi-
jo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne 
parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, javno elek-
troenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni 
dovoljena gradnja greznic oziroma malih fizičnih čistilnih naprav.

Torej na območju IC Vrbina zahod se izvajajo dela urejanja komu-
nalne infrastrukture in ustvarjanje pogojev, da se investitorjem, 
ki pridejo v prostor in pridobijo gradbeno dovoljenje, obračuna 
NUSZ. Na območju IC Vrbina vzhod, čeprav je zemljišče v prostor-
skem aktu določeno kot območje za proizvodne dejavnosti, niso 
ustvarjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja in obračuna 
NUSZ (na območju je potrebno odkupiti zemljišča, izdelati projek-
tno dokumentacijo in šele potem začeti s izgradnjo komunalne in-
frastrukture, ter tako zagotoviti možnost obračuna NUSZ).
Za območje IC Drnovo vzhod je v teku sprejem Odloka o podrob-
nem prostorskem načrtu za PC Drnovo vzhod. OPPN bo podlaga za 
projektno dokumentacijo in posledično izvajanje komunalne infra-

strukture. Torej na območju niso ustvarjeni pogoji iz 218b člena 
za obračun NUSZ. Za območje IC Drnovo zahod Občina Krško obra-
čunava skladno z Odlokom nadomestilo zavezancem, ki so lastni-
ki oziroma uporabniki stavbnega zemljišča na območju "gramozni-
ce". Za območje je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za infrastrukturo. Občina Krško 
je na tem območju lastnica 13,7 ha nepozidanih površin, zato si 
bo prizadevala, da se po izdelavi PGD pristopi h komasaciji, zame-
njavi ali odkupu nepozidanega zemljišča za koridorje infrastruktu-
re, zaokrožitev gradbenih parcel ter izvajanje infrastrukture, ki bo 
omogočila pridobitev gradbenih dovoljenj bodočim investitorjem, 
ki bodo posledično tudi zavezanci za plačilo NUSZ.

Predlog svetnika Nove Slovenije Martina Kodriča se je na 20. seji 
Občinskega sveta nanašal na sprejem odloka za zapuščene doma-
čije. Občinska uprava Občine Krško pojasnjuje, da je v zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov vnešena 
novost, ki Občinam omogoča vzdrževanje nevzdrževanih objektov, 
ki kvarijo zunanjo podobo naselja. V 6. členu navedenega zako-
na (pogoji za začetek vzdrževanja objekta) je določeno, da lahko 
Občina zaradi zavarovanja javne koristi (če so na objektu takšne 
pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih 
vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo 
naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne upo-
rabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo) 
zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna vzdrževalna dela; v ko-
likor jih lastnik ne bo izvedel, jih bo lahko izvedla Občina po tretji 
osebi na stroške lastnika.
Za navedeno Občina sprejme odlok, v katerem določi območja oz. 
objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdr-
ževalna dela je potrebno izvesti oz. merila za njihovo določitev ter 
predvideti oceno njihovih stroškov. V odloku lahko Občina predvidi 
tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov 
v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedene-
ga odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odloč-
bo, s katero lastnika zaveže, da v določenem roku izvede vzdrže-
valna dela, opredeljena v odloku. Če je objekt zavarovan v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba dela iz-
vajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne de-
diščine. 
Glede na navedena določila zakona ter podano pobudo, bo Občina 
pristopila k ugotavljanju števila takšnih objektov v posameznih KS 
ter v nadaljevanju k pripravi ustreznega odloka.

Zakon o kmetijskih zemljiščih pa v svojih določilih navaja kaj so 
kmetijska zemljišča, njihovo rabo, varstvo, promet, zakup in agrar-
ne operacije. V 7. členu zakon določa, da mora lastnik, zakupnik 
ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča le-ta obdelovati na pred-
pisan način in kot dober gospodar kmetijsko proizvodnjo prilagoditi 
ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zemljiščem in kraju pri-

merne metode za preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaže-
nja ter za zagotavljanje trajne rodovitnosti zemljišč.
V nadaljevanju zakona so v 108. členu opredeljene kazenske določ-
be z denarnimi kaznimi od 626 do 5.000 evrov. Te se nanašajo na 
fizične in pravne osebe, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, kot so: če uporablja kmetijska zemljišča 
ali gozd v nasprotju z njegovim namenom ali ga onesnažuje ali kako 
drugače degradira ali drugače zavira rast rastlin; če ne obdelujejo 
zemljišča v skladu s predpisi ali kot dober gospodar; če ovira druge 
pri izkoriščanju kmetijskih zemljišč, pridobljenih na podlagi odloč-
be o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč iz komasacijskega sklada. 
Izvajanje določb zakona nadzoruje kmetijski inšpektor. Zakon eks-
plicitno ne nalaga Občini sprejemanje podzakonskih aktov.
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Spoštovane občanke in občani občine Krško!

Ob občinskem prazniku naše sosednje občine Krško vam 
želim, da bi bili vaši praznični dnevi polni zadovoljstva, 
medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

Čestitam vsem za dosežke v preteklem letu z željo po 
uspešnem nadaljnjem sodelovanju v dobro vseh nas, ki živimo 
v regiji Posavje.

S spoštovanjem,     
Kristijan Janc, župan Občine Sevnica

s sodelavci

V sevniški kulturni dvorani so sodelavci projekta Iniciativa 
Angola v sodelovanju z Osnovno šolo Sava Kladnika pripravi-
li dan medkulturnega dialoga pod naslovom Podaj mi roko. 
Namen je bil seznanitev z nekaterimi humanitarnimi sloven-

skimi projekti v Afriki, ki sta jih predstavila mag. Jože An-
dolšek in Afričan Paulus iz Etiopije. Iz Sevnice je bil v An-
golo poslan zabojnik, ki je med drugim vseboval tudi šolske 
potrebščine, ki so jih zbirali šolarji iz Sevnica, Boštanja in 
drugod. Pobudnik akcije je bil Emil Stopar iz Sevnice, ki pa 
je tudi sam obiskal Angolo. S predstavitvijo drugih kultur 
in pogojev življenja so šolarji spoznali drugačne dimenzije  
življenja, ki jim lahko pomagajo ovrednotiti domače oko-
lje. Projekt je podprla tudi Občina Sevnica, župan Kristijan 
Janc pa je pozdravil udeležence srečanja.

Obnova	državnih	cest	
v	občini	Sevnica

V zvezi s podvozom oziroma 
obvoznico Boštanj je s strani 
Direkcije imenovana skrbni-
ca projekta, ki bo pripravila 
pobudo za uvedbo postop-
ka državnega prostorskega 
načrta; k projektu pločnika 
Radna - brv čez Savo naj bi 
se v sodelovanju z Infro pri-
stopilo po izvedbi brežine na 
tem odseku Save; Občina bo 
pripravila projektno nalo-
go za idejno zasnovo mostu 
na Logu s prestavitvijo re-
gionalne ceste na Gobavcah 
nad železniško progo; Obči-
na bo dopolnila že izdelano 
idejno zasnovo za nadvoz v 
Šmarju z dodatnim nadvo-
zom nad trebanjsko železni-
co za navezavo Savske ce-
ste; z izgradnjo pločnika ob 
Planinski cesti bo potrebno 
počakati na predhodno iz-
gradnjo kanala fekalne ka-

Predstavniki Občine Sevnica so se v Ljubljani sestali s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za ce-
ste in DDC svetovanje inženiring, Družbo za svetovanje in inženiring, d.o.o. Tovrstni sestanki so postali 
stalnica v sodelovanju lokalne skupnosti in upravljavca državnih cest.

nalizacije na tem odseku; 
Občina mora pripraviti oce-
no investicijske vrednosti 
razširitve ceste in gradnje 
pločnika na odsekih Loka - 
Račica in Šentjur - Breg za 
uvrstitev investicije v načrt 

razvojnih programov prora-
čuna Republike Slovenije; 
Direkcija bo še letos naroči-
la projektno dokumentacijo 
za rekonstrukcijo križišča pri 
Barbari v Krmelju. Obravna-
vali so tudi vse investicije, 

ki so trenutno v izvajanju, 
to so ureditev regionalnih 
cest v Sevnici, na Oreho-
vem in v Krmelju ter izgra-
dnjo pločnikov na Dolnjem 
Brezovem, za katere Občina 
sama pripravlja projektno 
dokumentacijo. Predstavni-
ki Občine so se sestali tudi 
z mag. Gregorjem Fickom, 
vršilcem dolžnosti direktor-
ja Direkcije RS za ceste, s 
sodelavci. Posredovana mu 
je bila predvsem informaci-
ja oziroma vprašanje v zve-
zi sanacije poškodb na ce-
sti v Impoljskem grabnu ter 
pobude Občine za uvrstitev 
projektov v načrt razvojnih 
programov proračuna Repu-
blike Slovenije. Dogovorjen 
je tudi že termin naslednje-
ga operativnega sestanka v 
drugi polovici junija v Lju-
bljani.

Impoljski graben (vir: foto arhiv Občine)

Župan Kristijan Janc je na novinarski konferenci v Loki pred-
stavil projekte, ki se izvajajo v občini Sevnica, in projekte, 
ki so v pripravi. Poudaril je, da je občina v letošnjem letu 
veliko gradbišče, kar je nekoliko moteče za občane na odse-

kih, kjer se izvajajo dela na cestah, vodovodih in okoljevar-
stveni projektih, vendar gre za investicije, ki bodo služile ne 
le sedanjim, temveč tudi prihodnjim rodovom.
V Loki pri Zidanem Mostu je bila otvoritev prizidka k tamkaj-
šnji osnovni šoli, v katerem so novi učilnici pridobili osnov-
nošolci, učiteljski zbor zbornico, vrtec pa igralnico. Poleg 
novega prizidka je obnovljen celoten objekt šole z zame-
njavo tlakov, oken, ureditvijo prostorov, preplastitvijo zu-
nanjega igrišča, prestavitvijo ograje in obnovo fasade. Na-
bavljena je bila tudi potrebna oprema. Vrednost investicije 
je 475.000 EUR, od tega je Ministrstvo za šolstvo in šport iz 
interventnih sredstev prispevalo 111.000 EUR.

Novinarska	konferenca	in	
otvoritev	vrtca	v	Loki

Otvoritev vrtca v Loki (vir: Vili Zupančič)

Župan Kristijan Janc se je sestal s tajnikom Krajevne skupno-
sti Sevnica Vinkom Radiškom, s katerim sta si ogledala na novo 

asfaltirane krajevne poti na Gornjem Brezovem ter odsek Pekel 
– Podgorica v dolžini 2100 m, pogovarjala pa sta se še o obno-
vi ceste skozi Orehovo, ki jo sofinancira tudi Krajevna skupnost 
Sevnica, in o načrtih za naprej. Župan se je udeležil še otvoritve 
krajevne ceste v zaselek Rastovke, na Jablanici v krajevni sku-
pnosti Boštanj in krajanom čestital za novo pridobitev.

Posodobitve	krajevnih	cest	

Asfaltacija odseka (vir: KS Sevnica)

Na predlog župana Obči-
ne Sevnica je bilo na gradu 
Občine Sevnica srečanje na 
temo obstoj srednjega šol-
stva v občini Sevnica. Sreča-
nja so se udeležili predstav-
niki Šolskega centra Krško 
– Sevnica, Zavoda RS za za-
poslovanje, direktorji pod-
jetij,  ravnatelji sevniških 
osnovnih šol in predstavni-
ki Občinske uprave. Ob uve-
ljavitvi zakona o financira-
nju srednjih šol, ki bo začel 
veljati z naslednjim šolskim 
letom, bo potrebno zagota-
vljati v oddelku 24 dijakov 
enakega programa. To pa 
pomeni, da bodo šole imele 
velike probleme tako s šte-
vilom razpisanih izobraže-
valnih programov kot tudi s 
samim financiranjem, v ko-
likor oddelki ne bodo pol-

Srednje	šolstvo	v	občini	
Sevnica

ni. Tudi Srednja šola Sevnica 
nima zadostnega vpisa dija-
kov, zato bo potrebno najti 
nove programe, ki jih naše 
okolje potrebuje. Več kot 
40 % dijakov se izobražuje 
v šolah izven Posavja. V raz-
pravi je bilo s strani direk-
torjev podjetij predlagano, 
da je potrebno v osnovnih 
in srednjih šolah promovira-
ti poklicne programe, pred-
vsem za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo v občini Sevni-
ca. Osnovne šole težko mo-
tivirajo otroke za določe-
ne tehnične poklice, če jim 
niso predstavljeni s strani 
delodajalcev. Ob zaključku 

so ustanovili delovno skupi-
no pri Šolskem centru Krško-
Sevnica, ki bo iskala dodatne 
izobraževalne programe, ki 
jih okolje potrebuje, zavze-
li pa so se tudi za več sode-
lovanja med osnovnimi šola-
mi in gospodarstvom, preko 
zavoda KŠTM pa bodo vzpod-
budili lokalno pripadnost in 
povezali organizacije, ki de-
lajo z mladino. Prisotni si 
prizadevajo, da Srednja šola 
Sevnica s 100-letno tradici-
jo kljub težavam najde reši-
tve ter odpre nova področja 
tudi pri izobraževanju odra-
slih, saj ima  velik delovni in 
strokovni potencial.

Na pobudo Občine Sevnica se je sestala Komisija za nivojske 
prehode javnih cest, ki je imenovana v okviru Ministrstva za 
promet. Obravnavano je bilo stanje prehoda v Zapužah v zve-

zi s pobudami krajanov za izboljšanje prometne varnosti, pre-
hoda v Tržišču v zvezi projekta pločnika ter prehoda v Pijavi-
cah v zvezi projekta obvoznice in pobude Občine za izvedbo 
zavarovanja prehoda z zapornicami. Določeni so bili potrebni 
koraki, ki jih mora Občina opraviti za pridobitev projektne do-
kumentacije, na katero bo upravljavec železniške infrastruk-
ture dal soglasje oziroma sodeloval pri ureditvah. 

Svetniki KS Boštanj in drugi predstavniki organizacij in dru-
štev iz te krajevne skupnosti so obiskali Državni zbor RS. 
Tam sta jim  župan in poslanec Kristijan Janc in strokovni 

sodelavec Državnega zbora iz Boštanja Tomaž Lisec pred-
stavila delovanje parlamenta. Ogledali so si prostor in pri-
sostvovali delu seje. Nato so si ogledali še turistične zanimi-
vosti našega glavnega mesta.

Na sevniškem gradu je bila od-
prta stalna muzejska zbirka 
Kamni govorijo. Razstavljenih 
je 10 kamnitih spomenikov, ki 

s filmskim vodenjem obiskoval-
cem pripovedujejo vsak svojo 
zgodbo. S sevniškega obmo-
čja so znane štiri večje skupi-
ne rimskih napisov, ki so raz-
stavljeni v zbirki. 

Kamni	govorijo

Pepelnica Maronijev (vir: 
KŠTM)

Nivojski	prehodi

Nivojski prehod v Pijavicah (vir: foto arhiv Občine)

Podaj	mi	roko

Utrinek s prireditve (vir: OŠ Sava Kladnika)

Obisk	predstavnikov	KS	
Boštanj	v	Državnem	zboru

Predstavniki KS pred poslopjem DZ (vir: KS Boštanj)
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Investicijo bodo sofinanci-
rale tudi krajevne skupno-
sti šolskega  okoliša OŠ Bre-
žice, in sicer v vrednosti 15 
% od končne vrednosti inve-
sticije, kar bo znašalo cca. 
650.000,00 EUR. KS, ki spa-
dajo v šolski okoliš so: KS 

Brežice, KS Zakot Bukošek Tr-
nje, KS Šentlenart, KS Čatež, 
KS Krška vas, KS Mrzlava vas, 
KS Velike Malence in KS Sko-
pice. Javni razpis za izbor iz-
vajalca obnovitvenih del je 
bil objavljen na portalu jav-
nih naročil 12.03.2008, ponu-
dniki so se lahko prijavili do  
21.04.2008.  Izbor izvajalca 
za strokovni nadzor je bil iz-
veden z zbiranjem ponudb.

Pri projektu temeljite obnove 
so predvidena številna dela – 
sanacija konstrukcije, izdela-
va fasade, zamenjava stavb-
nega pohištva (oken, vrat), 

Osnovni	šoli	Brežice	se	
obetajo	lepši	časi	
Občina Brežice bo izvedla rekonstrukcijo stavbe OŠ Brežice. Razpis za izbor izvajalca del in izvaja-
nje strokovnega nadzora je zaključen. Leta 2007 je Občina Brežice prijavila investicijo na razpis Mi-
nistrstva za šolstvo (MŠ), konec februarja 2008 pa je občina prejela sklep, da bo investicija sofinanci-
rana s strani ministrstva.  Ministrstvo za šolstvo in šport RS bo za rekonstrukcijo OŠ Brežice zagotovilo 
1.921.137,00 EUR. 

celotna obnova notranjosti 
šole, v katero je vključena 
zamenjava tlakov, elektroin-
štalacij, keramike, beljenje). 
Med popisi del je tudi nadkri-
tje atrijev, obnova šolske ku-
hinje, zunanja ureditev – ure-
ditev postajališča za starše, 
ki pripeljejo učence v šolo, 
ter ureditev postajališča za 
avtobuse.

Za izvedbo del je izbran SL – 
inženiring Boršt, d.o.o. Po-
godbena vrednost del znaša 
3.634.958,26 z DDV. Za izved-
bo strokovnega nadzora je iz-
bran CRP d.o.o. Brežice. Vre-
dnost del znaša 22.800 EUR z 
DDV. V teku je tudi javni raz-
pis za dobavitelja kuhinjske 
opreme. Rok za oddajo po-
nudb je 26.5.2008. 

Rok izvedbe obnove breži-
ške osnovne šole je od konca 
maja 2008 do 16. septembra 
2008. OŠ Brežice in Občina 
Brežice sta pripravili ustrezno 
organizacijo pouka za osnov-
nošolce za obdobje od  junija 
2008 do 16. septembra 2008. 
Skupna ocenjena vrednost in-
vesticije za izvedbo vseh del 
(od projektiranja do pridobi-
tve uporabnega dovoljenja) 
je okoli 4,5 mio EUR. 

Več	o	
adaptacijskih	
delih	na	OŠ

Predvidena dela na šoli: sana-
cija tlakov, sanacija fasade, 
objekt se toplotno izolira, sa-
nacija sanitarij, zamenjava 
vrat in oken, v celoti se ob-
novijo elektro in strojne in-

štalacije, preureditev seda-
njih garderob pri telovadnici, 
atriji se zaprejo, preureditev 
upravnih prostorov, nova ure-
ditev zobne ordinacije, ure-
ditev prostora za strojno ob-
delavo v tehničnih učilnicah, 
razširitev knjižnice, zame-

njava vseh obstoječih lese-
nih parapetov, zamenjava le-
senih stropov, trakti se ločijo 
s požarno odpornimi vrati, na 
strehi se vgradijo kupole za 
odvod dima in toplote v pri-
meru požara, v vsakem trak-
tu se zgradijo požarne stopni-
ce, uredi se prometni režim 
ob šoli, razširi se avtobusno 
postajališče, uredi se odstav-
ni prostor za osebna vozila na 
Šolski in Levstikovi ulici, ure-
di se prostor za odpadke, od-
strani se prostor za shranjeva-
nje plinskih jeklenk, v celoti 
se obnovi kuhinja ter naba-
vi zanjo nova oprema. Šola 
je bila zgrajena 1970. V leto-
šnjem šolskem letu je vpisa-
nih 716 učencev.

Nadomestne	
lokacije	za	pouk	v	
času	obnove	
Ob začetku obnove šole – ju-
nij 2008 - bodo učenci razre-
dne stopnje obiskovali pouk 

na drugih lokacijah, in si-
cer na Ekonomski srednji šoli 
Brežice, Glasbeni šoli Breži-
ce in v bivših prostorih eno-
te VDC pri Knjižnici Brežice, 
predmetna stopnja pa bo do 
konca šolskega leta na šoli. 
Preselitev na druge lokacije 
v mesecu juniju bo izvedena 
le v primeru, če bo termin-
ski plan izvajalca predvide-
val takšno izvedbo del v me-
secu juniju, da bo preselitev 
potrebna. Prvo polovico sep-
tembra bodo učenci razredne 
stopnje obiskovali pouk na is-
tih lokacijah kot ob zaključ-
ku tega šolskega leta, pred-
metna stopnja pa bo imela 
pouk popoldne na Ekonomski 
srednji šoli. 

Silvester Lopatič (SL - 
inženiring Boršt d.o.o) 
in župan Ivan Molan 
ob predaji podpisane 
pogodbe za rekonstrukcijo 
OŠ Brežice

Vojko Omerzu (direktor CRP d.o.o, Brežice) in župan 
Ivan Molan ob podpisu pogodbe za strokovni nadzor pri 
rekonstrukciji OŠ Brežice

BREŽICE - V četrtek, 15. maja, je Zavod za podjetni-
štvo in turizem Brežice v brežiški Mestni hiši organizi-
ral predstavitev Turistično-kolesarskega vodnika, na ka-
terega se je podpisal mag. Boris Papac (na fotografiji). 
Po rodu Brežičan je neodkrite kolesarske destinacije be-
ležil in jih za delo, ki je izšlo v nakladi 2.500 izvodov, 
zbiral tri leta ter jih strnil na 176 straneh z opisom 30 
osnovnih kolesarskih tur, kar pomeni 1500 km dolgo ko-
lesarsko mrežo z zajetimi kulturnimi, zgodovinskimi in 
naravnimi zanimivostmi, pa tudi z možnostjo oblikova-
nja lastnih kolesarskih poti na območju 11 občin. V kom-
pletu so še Turistično-kolesarska karta ter priloženi po-
drobni opisi vseh tur na lističih, ki jih je možno vložiti v 
priložen plastificiran ovitek.  M. K. M.

BREŽICE – Po letu dni je vokalna skupina »Solzice« v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja znova darovala izjemen koncert 
svojim zvestim poslušalcem, ki so se napajali ob sakralnih 
napevih, narodnih iz slovenskih pokrajin, gospelih in večno 
mladih melodijah, po koncertu pa so Solzice vsakega poslu-
šalca po tradiciji obdarile še s šopkom dišečih solzic. Od lani 

do letos se je skupina predstavljala doma in v tujini. Že 18. 
leto svojega uspešnega delovanja navdušuje, saj je na na-
stopih in tekmovanjih skozi ta čas prejemala številne oce-
ne, mnenja, priznanja in nagrade s predznakom »naj…«. V 
zadnjem letu se je skupini pridružilo veliko novih vokalov, ki 
po zgoščenkah »Tebi« in »Z ljubeznijo, Solzice«, pripravlja 
sedaj tretjo zgoščenko. 

Ker Solzice delujejo pod streho Glasbene šole Brežice, je  
ravnatelj Dragutin Križanić ob tokratnem koncertu pono-
sno, resno in hudomušno izrazil svoje misli: »Od 59 glasbe-
nih šol v Sloveniji ima samo ena glasbena šola Solzice, ima 
pevsko dušo Marjetko Podgoršek Horžen, ima ravnatelja, ki 
je privolil v Solzice, na kar je upravičeno ponosen!«
Petra Uršič se je zborovodkinji prof. Marjetki v imenu čla-
nic zahvalila za vse dolgoletne graje in pohvale, ki so vodi-
le k številnim »naj« uspehom, k slednjemu koncertu pa so 
prispevali še Dror Orgad s spremljavo na kitari ter solistke 
Stanka Zagmajster-Narat, Ana Kunej in Maja Weiss; pro-
gram je povezovala Tatjana Kaplan.

N. Jenko S.

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

ob praznovanju vašega občinskega praznika vam iskreno čestitamo za 
vaše dosežke na vseh področjih delovanja in se zahvaljujemo za vaše 
sodelovanje tako društev, organizacij in celotne občine Krško.

Želimo vam prijetno praznovanje !

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

»Samo tisti, ki se z lahkoto prilagajajo novim potem razvoja, 
samo tisti, ki ostajajo odprti za sprejemanje novih načinov gledanja na stvari,

lahko jezdijo na valovih, namesto, da bi 
se raztreščili ob njihovem udarcu« - Phil Laut 

Od	maja	do	maja

Vokalna skupina Solzice (Foto: Danica Rožman)

V petek, 23. maja 2008, smo v 
Klubu Mladinskega centra Bre-
žice pripravili slovesnost ob 
zaključku PosIP-a 2007/2008. 
Med navzočimi so bili poleg 
udeležencev PosIP-a in njiho-
vih mentorjev tudi nekateri 
člani ocenjevalne komisije, ki 
je pregledovala na natečaj pri-
spele poslovne načrte, in žu-
pan Občine Brežice Ivan Mo-
lan, ki je avtorjem najboljših 
petih poslovnih načrtov pode-
lil nagrade. Molan je navzoče 
tudi nagovoril. V svojem govo-
ru je poudaril pomembnost iz-
vajanja projekta, kot je PosIP, 
saj je potrebno že v zgodnjih 
letih pri mladih začeti spodbu-
jati ustvarjalnost, podjetniško 
razmišljanje. Mlade idejnike 
je spodbudil, naj gredo s pred-
stavljenimi poslovnimi zamisli-
mi naprej in jih tudi uresničijo, 
nakar je najboljšim podelil za-
služene nagrade.  

Uspešno	zaključeno	še	zadnje	
dejanje	PosIP-a	2007/2008	…	
Po izredno zanimivem letu, po številnih srečanjih na delavnicah in po večtedenskem pripravljanju poslovnih 
načrtov smo prišli do zadnje točke letošnjega PosIP-a, ki smo jo vsi, predvsem pa zmagovalke Natečaja za naj-
boljši poslovni načrt, že nestrpno pričakovali. Javno razglasitev zmagovalcev natečaja in podelitev nagrad! 

Tako so 1. mesto in denar-
no nagrado v skupni vredno-
sti 500 EUR so osvojile An-
dreja Petan, Mojca Zupan 
in Urša Šušterič s poslov-
nim načrtom Vrtec za hišne 
ljubljenčke MAU; 2. mesto 
in denarno nagrado v sku-
pni vrednosti 400 EUR sta si 
izborili Klavdija Stritar in 

Bernardka Mežič s poslov-
nim načrtom Ženitvena po-
sredovalnica SEDMA NEBESA; 
3. mesto in denarna nagrada 
300 EUR pa je pripadlo Ja-
nji Hafner in Doroteji Šeko-
ranja, ki sta se na natečaj 
prijavili s poslovnim načr-
tom Komuna JADO na Mrzli 
planini. 

Ob sklenitvi še ene izvedbe 
PosIP-a se v imenu Mladinske-
ga centra Brežice zahvaljujem 
vsem, ki ste kakor koli pripo-
mogli k izvedbi letošnjega Po-
sIP-a, predvsem pa mladim 
idejnikom, ki so pokazali, da 
jim podjetniško razmišljanje 
ni popolnoma tuje, in članom 
ocenjevalne komisije, ki so si 
kljub svojemu natrpanemu ur-
niku vzeli čas in namenili ne-
kaj uric poslovnim načrtom 
naših idejnikov ter prisluhnili 
njihovih predstavitvam. 

Vendar pa ta zaključek ne po-
meni konca PosIP-a! Res je, 
zaključili smo letošnji PosIP. 
Vendar je danes naš pogled že 
usmerjen v prihodnost. V na-
slednjih letih bo PosIP zopet 
z nami, takrat še boljši in po-
polnejši.

Suzana Poldan, 
vodja PosIP-a
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Potekal je vseslovenski dan 
druženja treh generacij. Go-
stje, obiskovalci ter otroci 
so prinašali star papir in ga 
odlagali v zabojnik. Ogleda-
li so si osnovno šolo, kjer so 
potekale aktivnosti in razne 
delavnice po razredih. Nato 
sta vse zbrane pozdravila 
ravnatelj Bogomir Marčin-
ković in župan Jožef Pre-
grad, sledil pa je pohod treh 
generacij. Organizirani sta 
bili dve relaciji v bližnji oko-
lici šole, malo krajša in malo 
daljša. V pohod se je aktivno 
vključilo tudi društvo upoko-
jencev. Po pohodu so si po-
hodniki lahko pred šolo na 
stojnici izmerili krvni tlak. 
Bivši učenci osnovne šole iz 
Bistrice ob Sotli, sedaj di-
jaki Srednje zdravstvene 
šole Celje, pa so predstavili, 
kako se oživlja ponesreče-
nec, simptome raka na dojki 
in raka na prostati. Na igišču 
pred šolo so zaplesali folklo-
risti iz Kozjega in s Hrvaške.
Roman Urek, profesor špor-

Dan	druženja	treh	generacij	
na	OŠ	Bistrica	ob	Sotli

Vrhunec dneva je bil nastop Nuše Derenda

BRESTANICA - V petek, 9. maja, smo imeli na OŠ Adama Bohori-
ča Brestanica dan odprtih vrat. Naš dan šole smo letos poime-
novali V objemu Evrope. Ob 13. uri smo učenci pričeli z delavni-
cami. Pripravili smo razna gradiva in obiskovalcem poskušali na 

čim bolj zanimiv način predstaviti naše izbrane države Evropske 
unije. Po ogledu našega razstavljenega dela smo pričeli s pro-
gramom. Na začetku so nas s slovensko himno pozdravili pevci 
iz Brestanice. Znane pesmi evropskih držav so prepevali učenci 
našega mladinskega pevskega zbora. Plese, kot so grški sirtaki 
ter dunajski in angleški valček, pa so zaplesali učenci 6. razre-
da. Prisluhnili smo tudi jeziku prebivalk iz Škotske, Portugalske 
in Češke, jezik svojih prednikov iz Latvije pa nam je predsta-
vila domačinka. Uživali smo tudi ob zvoku slovenske diatonič-
ne harmonike, klavirja, dveh violin in panove piščali. Nikakor 
pa ne moremo pozabiti na našo častno gostjo Nušo Derenda, ki 
nam je zapela venček evrovizijskih popevk. Ob koncu pa se nas 
je dotaknila evropska himna, ki govori o prijateljstvu, miru, ve-
selju do življenja… 

Mojca Kranjec, 8.b OŠ Adama Bohoriča Brestanica

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Osnovna šola Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki se 
je ob 10. maju, svetovne-
mu dnevu gibanja, pridru-
žila vseslovenski akciji pro-
mocije gibanja in zdravega 
življenja, ki jo je vodil Šport 
špas pod naslovom Dan dru-
ženja treh generacij. Dan so 
začeli s testom hoje, ki so 
ga izvedle strokovne delav-
ke Zdravstvenega doma Kr-
ško. Svoje zmogljivosti in 
pripravljenost je na 2 km 
preizkusilo več kot 30 odra-
slih. Osrednji del dopoldne-
va je naznanil Pihalni orke-

CERKLJE OB KRKI - V sobo-
to, 10. maja, me je prišel 
moj prijatelj Dušan iskat in 
skupaj sva šla v vojašnico 

Cerklje. Vojska je prazno-
vala svoj praznik, dan Slo-
venske vojske. Začetek je 
bil ob 10. uri. Ogledal sem 
si puške, tanke, helikopter-
je in druga letala. Gleda-
li smo tudi vojaško poroko. 
Poročila sta se vojak in voja-
kinja. Ženin je bil oblečen v 
uniformo, nevesta pa v belo 
poročno obleko, v rokah je 
imela šopek. Vsi so bili zelo 
lepo oblečeni, vse je bilo 
lepo okrašeno. Ta poroka je 
bila drugačna kot navadna. 
Poročila sta jih dva gospoda, 
eden je imel uniformo, dru-
gi pa je bil vojaški duhovnik. 
Zame je bilo to nekaj poseb-
nega, saj še nikoli nisem bil 
na nobeni poroki.
Peljal sem se z oklepnikom 
in s helikopterjem. Heli-
kopter je kar naprej preva-
žal ljudi, saj so se vsi želeli 
peljati, tudi otroci in sta-
rejši ljudje. To je bil velik 
helikopter, za 24 oseb. Pod 
šotorom je bila zabava. Na-
stopili so Saša Lendero in 
Turbo Angels. Dušan me je 
slikal skupaj s Sašo Lendero 
in pevko skupine Turbo An-
gels (na fotografiji). 
Zanimivo je bilo gledati vo-
jaška letala, ki so se dvignila 
z letalske steze, štiri v sku-
pini. V vojašnici sem preži-
vel lep dan, imel sem se zelo 
lepo. Želim si, da bi lahko še 
kdaj obiskal vojašnico.

Robin Tomažin,
Varstveno-delovni center 

Krško-Leskovec    

SEVNICA – 14. maja je v Sevnici potekalo 40. občinsko tekmo-
vanje Kaj veš o prometu za mlajše in starejše ekipe osnovnih 
šol iz območja občine Sevnica. V obeh kategorijah je tekmova-
lo devet osnovnošolskih ekip, in sicer iz OŠ Savo Kladnik Sev-
nica, Blance, Krmelja in Šentjanža. Tekmovanje je potekalo v 

treh tekmovalnih disciplinah, v teoretičnem poznavanju cestno 
prometnih predpisov, spretnostni vožnji na poligonu in cestni 
vožnji po Sevnici. Med mlajšimi ekipami je 1. mesto osvojila 
ekipa krmeljske šole, v višji skupini pa ekipa Blance. Med posa-
mezniki se je z naslovom občinskega prvaka okitil Domen Krnc 
iz OŠ Blanca, ki je od sevniškega Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu prejel za darilo kolo. Kot zmagovalec se bo 
Domen 31. maja udeležil tudi državnega tekmovanja Kaj veš o 
prometu, ki bo potekalo v Novem mestu.  B.M.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 20. maja je pri OŠ Leskovec pri Kr-
škem potekalo občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu, ki ga 
že tradicionalno organizira SPV Občine Krško. V tekmovanju iz 
poznavanja prometnih predpisov so se pomerili učenci osnovnih 
šol s področja občine Krško in dijaki Srednješolskega centra Kr-
ško. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri sklope: teoretični del, 
spretnostno vožnjo na posebnem poligonu in cestno vožnjo v 
prometu. Zmagovalca v disciplinah kolo in kolo z motorjem Ma-
tic Romih (OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki je zmagala tudi ekipno) 
in Tomi Šoško (ŠC Krško) bosta zastopala občino Krško na držav-
nem tekmovanju, ki bo 31. maja v Novem mestu. 
Poleg tega je bil zaključen tudi likovni in literarni natečaj za 
najboljše likovne in literarne izdelke, ki so jih prav tako ustvari-
li učenci krških osnovnih šol in varovanci VDC Leskovec. Najbolj-
ši literarni prispevek je delo Pie Matoh Kolman iz 3.a razreda 
OŠ Jurij Dalmatin Krško, najboljši likovni izdelek pa je naredi-
la Lucija Govekar iz 5.c razreda prav tako krške osnovne šole. 
Med varovanci VDC Leskovec je zmagala Irena Beribak. Nagra-
jeni sta bili tudi dve maketi na temo prometa, obe skupinski iz-
delek učencev 2.b razreda OŠ Jurija Dalmatina Krško.  P.P.

BREŽICE - V organizaciji Sveta za preventivo pri Občini Breži-
ce je 14. maja v OŠ Brežice potekalo tekmovanje "Kaj veš o 
prometu", s katerim so preverili teoretično in praktično zna-
nje učencev-kolesarjev in kolesarjev z motorjem. Šest osnov-
nih šol v občini Brežice (Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob 
Krki, Globoko in Velika Dolina) je prijavilo 21 kolesarjev in 8 

tekmovalcev s kolesi z motorjem. Pri izvedbi različnih sklo-
pov tekmovanja so sodelovali inštruktorji avtošol Posavc iz 
Brežic in Prah iz Sevnice, predstavniki Zveze šoferjev in avto-
mehanikov Brežice in AMD iz Brežic, policisti Policijske posta-
je Brežice ter predstavnik Upravne enote in Mladinskega cen-
tra. Tekmovanje je obsegalo tri različne sklope: teoretično 
preverjanje znanja, kjer so vprašanja podana na testnih po-
lah, praktično vožnjo po mestnih ulicah Brežic po vnaprej za-
črtani trasi, kjer so sodniki v križiščih ocenjevali upoštevanje 
prometnih predpisov, in spretnostno vožnjo na poligonu, kjer 
so tekmovalci izkazali svojo spretnost s kolesi med različnimi 
ovirami. Ekipno je prvo mesto zasedla OŠ Dobova, med po-
samezniki pa Rok Vučajnk iz OŠ Dobova kot kolesar in Marko 
Račič s kolesom z motorjem iz OŠ Globoko. S tem sta se oba 
uvrstila na državno tekmovanje v Novem mestu. Zmagovalci 
so bili v bistvu vsi udeleženci, saj so s svojim znanjem poka-
zali, da se znajo varno vključevati v promet kot kolesarji ozi-
roma vozniki koles z motorjem. 

Igor Ilovar, predsednik 
SPV Brežice

BISTRICA OB SOTLI - Osnovna šola Bistrica ob Sotli je v okviru dneva šole iz-
vedla preprosto, brezskrbno in prijetno dopoldne, zaznamovano z druže-
njem staršev, otrok, učiteljev in ostalih občanov.

tne vzgoje, je razglasil in 
podelil priznanja udeležen-
cem pohoda. Na pohodu so 
bile kar tri petčlanske dru-
žine; družina Vračun iz Dek-
mance, Ivačič iz Lastniča ter 
Bratuša iz Srebrnika, najsta-
rejša pohodnica v 86. letu je 
bila Marija Balon, najmlaj-
ša v prvem letu starosti pa 
Manca Bratuša. Sledila je 

prireditev Korajža velja pod 
vodstvom Marjana Hvale. 
Glasove so najlepše združi-
le učenke osmega razreda 
Polona Žučko, Katja Koren 
ter Anja Mlinarič in zma-
gale. Vrhunec dogajanja pa 
je bilo presenečenje za vse 
obiskovalce, nastop Nuše 
Derenda. 

Suzana Moškon

Preverili	znanje	o	prometu

Najboljši na tekmovanju s predsednikom SPV Brežice 
Igorjem Ilovarjem

V	Sevnici	že	40.	občinsko	
kolesarsko	tekmovanje

Občinski prvak prihaja z blanške šole.

Tekmovali	v	prometnem	znanju	

Moj	prvi	obisk	v	
vojašnici	Cerklje	

Brestaniška	šola	v	objemu	
Evrope

Brestaniške šolarke in šolarji v grški opravi

Kostanjeviška	šola	združila	
400	občanov	treh	generacij

ster Kostanjevica na Krki, ki 
je na pohod, potem ko jih 
je pozdravil župan Mojmir 
Pustoslemšek in ko so rešili 
Ekokviz, pospremil 400 ob-
čanov vseh generacij. Po vr-
nitvi v šolo je bilo poskrblje-
no za različne rekreativne 
dejavnosti za najmlajše in 
starejše, od lokostrelstva do 
veslanja in preizkušanja no-
vega športa skika. Učenci od 
5. do 9. razreda so postavi-
li mini evropsko vas, na bo-
gato obloženih stojnicah pa 
smo lahko okušali zdravo 
prehrano članic Društva po-
deželskih žena Pod Gorjanci. 

V zaključnem delu  je zbra-
ne nagovoril Mirjan Kulovec, 
predsednik uprave in gene-
ralni direktor Kolpe d.d., 
najštevilčnejši družini, zma-
govalcu ekokviza, najstarej-
šemu in najmlajšemu udele-
žencu pa je nagrade podelil 
skakalec ob palici Jure Ro-
van. Za zabavni del priredi-
tve je poskrbela še skupina 
4play, ki je navdušila mlade 
in manj mlade. Istega dne 
je OŠ Jožeta Gorjupa v Lju-
bljani prevzela tudi medna-
rodno priznanje za ekološko 
prizadevanje in delovanje – 
ekozastavo.  M.S.

V Kostanjevici je bil 10. maj pester dan.

V soboto, 7. junija ob 20. uri, se bo Alternativno kulturno 
društvo Pizdun v MC Brežice zopet predstavilo širni javnosti. 
Po tej predstavitvi društva se obetajo novi, še bolj pestri 
večeri po Posavju in tudi po Sloveniji. V tem kratkem veče-
ru bomo predstavili dogodke, intervjuje, prav vse, kar smo 
počeli v času našega obstoja. Ta zgodba, ki je iz okvirov ne-
dolžne zabave nekih najstnikov s preveč energije prerasla v 
sago o pogumu in neuklonljivosti. Šov, ki nas bo vse popeljal 
skozi zgodbo o nastanku nekega društva, ki si je upalo nade-
ti naziv Akd Pizdun. Društvo je nastalo na osnovi prijatelj-
stva in zaupanja, katerega energija in vizija o prihodnosti se 
širita med mladimi tako hitro, da je Posavje postalo že pre-
majhno. V obliki dnevnika nekega Pizduna bomo razdražili 
vaše čute, videli boste fotografije in video posnetke s same-
ga začetka, slišali zgodbe, ki so do zdaj ostale samo naše in 
dobili splošen občutek, kako odlično je biti Pizdun! Vljudno 
vabljeni! Robert Špiler

Akd	Pizdun	spet	javno
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JU JITSU - Tekmovalci DBV Katana 
iz Globokega so odlično nastopili na 
evropskem kadetskem in mladinskem 
prvenstvu, ki je potekalo v Maribo-
ru. Peter Pšeničnik je postal evro-
spki prvak v borbah mladincev do 85 
kg, Matej Žerjav pa evropski podpr-

vak v borbah kadetov do 73 kg. Brona-
sto medaljo je osvojil kadetski moški 
par v duo sistemu Andraž Božičnik in 
Tilen Kolarič. Kadetski moški par Žan 
Obradovič in Jure Žabjek je osvojil 
5. mesto, Damjan Žerjav v borbah 
mladincev do 85 kg pa 12. mesto. V 
ponedeljek so uspešnim športnikom 
pripravili sprejem v telovadnici OŠ 
Globoko.

TRIATLON - Bruno Glaser (Triatlon klub 
Krško) je v avstrijskem St. Poltnu na 
kvalifikacijski tekmi svetovne serije 
Ironman osvojil 12. mesto v svoji ka-
tegoriji in se uvrstil na svetovno prven-
stvo, ki bo novambra na Floridi. Z 1,9 
km plavanja, 90 km kolesarjenja ter 21 
km teka je opravil v 4 urah in 39 minu-
tah. Na Ironkidu sta nastopila Brestani-
čana Nina in Martin Škoberne. Nina je 

bila tretja, Martin pa je v svoji katego-
riji prepričljivo zmagal.

STRELSTVO - Leskovški strelec Damjan 
Pavlin se je v Nemčiji udeležil tekme 
za Hessen pokal. Pavlin je v disciplini 
leže nastreljal 599 krogov in tako osvo-
jil pokal najvišje vrednosti, dobro pa se 
je odrezal tudi v disciplini stoje, kjer 
je s 597 krogi pristal na 8. mestu.

Kratke	športne

V kategoriji pionirjev, žen-
sk, juniorjev, seniorjev in ve-
teranov je na sobotnem od-
prtem prvenstvu Radiokluba 
Krško, ki je letos potekalo že 
deveto leto zapored, skupno 
nastopilo 54 tekmovalcev iz 
osmih slovenskih klubov, med 
njimi tudi 11 tekmovalcev iz 
krškega in 15 tekmovalcev 
sevniškega Radiokluba, ki so 
tudi tokrat posegli v vseh ka-
tegorijah po najvišjih uvrsti-
tvah. Med pionirji je najbolj-
šo uvrstitev, 3. mesto, osvojil 
Sevničan Luka Stegne, med 
ženskami so prva štiri me-
sta ostala v Posavju, in sicer 
je bila prva Maja Marušič, 
druga Petra Levičar, tretja 
Adrijana Moškon (vse tri Kr-
ško), četrta pa Nina Radi iz 
Sevnice. Med juniorji je 1. 
mesto osvojil Tomaž Kun-
šek iz Sevnice, 2. mesto Kle-
men Mavsar iz krškega klu-
ba, najboljšo uvrstitev med 
seniorji pa je zabeležil Sev-
ničan Danilo Kunšek. Z do-
brimi uvrstitvami so domači 
tekmovalci vse bliže uvrsti-
tvi v državno reprezentanco, 
tako mlajši od 15 let starosti, 
ki bodo letos zastopali Slove-
nijo na evropskem prvenstvu 
meseca junija v Moldaviji, 

SEVNICA - V organizaciji Avto društva Studenec–Sevnica se 
je v soboto, 17. maja, in v nedeljo, 18. maja, na cesti Im-
poljca – Studenec odvijala enajsta mednarodna avtomobil-
ska GHD Petrol Sevnica 2008. 

Prva avtomobilska gorsko-hitrostna dirka na 3,7 kilometrov dol-
gi progi s 185 m višinske razlike in s 23 zavoji na cesti od Impo-
ljce do Studenca se je v samostojni Sloveniji odvijala leta 1992 
na pobudo in v organizaciji Janka Rezca iz Sevnice (nekdanjega 
rally voznika), ki je našel veliko podporo in razumevanje za svoj 
»konjiček« v družini in pri prijateljih. Dirka je nato potekala ne-
prekinjeno vse do leta 1996, potem je sledila šestletna prekini-

tev iz varnostnih razlogov (leta 1996 so se na dirki zgodile šti-
ri nesreče). Leta 2003 se je začelo novo obdobje v organizaciji 
avtomobilske gorko-hitrostne dirke, ki šteje tudi za prvenstvo 
FIA Challenge, FIA Evropsko gorsko prvenstvo starodobnih vozil, 
FIA Evropski gorski pokal in Odprto državno prvenstvo Sloveni-
je in Pokalno prvenstvo v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu. Na 
letošnjo enajsto avtomobilsko gorsko-hitrostno dirko, kjer se je 
tekmovalo v več skupinah, se je prijavilo 83 tekmovalcev, in si-
cer 55 Slovencev, 9 Čehov, 12 Italijanov, 1 Avstrijec, 2 Nemca in 
4 Hrvati. Po sobotnem treningu in treh tekmovalnih vožnjah na-
slednjega dne je na najvišji zmagovalni stopnički stal Čeh Dan 
Michl, na drugem in tretjem mestu sta pristala Slovenca - Sašo 
Horvat in Samo Valant. Največja hitrost, ki je bila dosežena na 
ciljni ravnini, je znašala 188 km/h. S.R.

Foto: Petra Biderman

Krčani	in	Sevničani	
uspešno	polovili	lisice
GORA - Na Gori nad Krškim je v soboto, 17. maja, potekalo odprto prvenstvo Radi-
okluba Krško v amaterski radiogoniometriji ali t.i. lovu na lisico. Med  tekmovalci, 
ki so na razgibanem terenu v dolžini štiri do deset kilometrov odkrivali skrite od-
dajnike, so ponovno uspešno nastopili tudi domači tekmovalci in tekmovalke, ki se 
hkrati že pripravljajo na letošnji nastop na evropskem in svetovnem prvenstvu.

kot tudi sta-
rejši tekmo-
valci uvrstitvi 
v državno re-
prezentanco, 
ki se bo ude-
ležila meseca 
septembra 14. 
svetovnega pr-
venstva v radi-
ogoniometriji v 
Južni Koreji. Po 
besedah pred-
sednika Radi-
okluba Krško 
Boška Kara-
baša imajo z 
do sedaj dose-
ženimi visoki-
mi uvrstitvami 
pravzaprav že 
zagotovljeno 
mesto v držav-
ni reprezen-
tanci Adrijana 
Moškon, Maja 
Marušič, Petra 
Levičar in Jan-
ko Kuselj, na kar so, kakor 
pravi Karabaš, sila ponosni, 
ob tem pa tudi nekoliko v 
skrbeh, saj se vsakič soočajo 
s težavami pri zagotavljanju 
sredstev za kritje stroškov 
svojih članov med bivanjem 
v tujini, ki bodo po prvih oce-

nah znašali med dva in tri ti-
soč evri. Matični klubi mora-
jo namreč pokriti približno 
40 odstotkov stroškov, ostalo 
pa financira krovna Zveza ra-
dioamaterjev Slovenije.

Bojana Mavsar

Uspešna krška tekmovalka in slovenska 
reprezentantka Maja Marušič ob prihodu 
na cilj tekmovanja

Dirko	dobil	Čeh

Najatraktivnejše vozilo na GHD Impoljca - Studenec 
je bila formula iz skupine D + E II (Formula 3000). Na 
prireditvi je nastopila tudi Godba Sevnica in sevniška 
skupina mažoretk, tekmovalce je pozdravil župan 
Kristijan Janc, ki je tudi predsednik OK Petrol Sevnica.

Štirje	Posavci	na	dirki	okoli	Slovenije

V prejšnji številki Posavskega obzornika smo po pomoti za-
pisali, da sta kolesarsko dirko okoli Slovenije DOS Extreme 
uspešno končala dva od treh Posavcev. Na dirki so namreč 
nastopili štirje Posavci – tudi Krčan Slavko Petrič, ki je bil 
zelo dobro na poti, vendar je moral zaradi prometne nesreče 
(vanj je trčilo spremljevalno vozilo) odstopiti.  Ur.

Primož Kozmus je letos veči-
noma treniral v hrvaškem Me-
dulinu, kamor se je umaknil 
pred medijskim in siceršnjim 
vrvežem. S trenerjem Vla-
dom Kevom sta dala več pou-
darka pridobivanju specialne 
moči, zato je Primož metal 
predvsem težja kladiva, tudi 
do 16 kg (tekmovalno tehta 
7,26 kg). Kljub manjšim teža-
vam s hrbtom, zaradi katerih 
je konec tedna izpustil tekmi 
na Nizozemskem in v Sloven-
ski Bistrici, je v tem trenut-
ku po rezultatih meter bolj-
ši kot v enakem obdobju lani. 
„Konstantno mečem preko 80 
metrov, petkrat je šlo tudi že 
preko 81 metrov, kar mi lani v 
tem času še ni uspevalo, tako 
da sem optimist,“ pravi Koz-
mus. Po kar številnih junijskih 
nastopih bo zadnjih pet te-
dnov pred odhodom na olim-
pijado 4. avgusta preživel na 
hrvaški Bjelolasici. Za olim-
pijsko medaljo se bo boril od 
15. do 17. avgusta.  

Primož	Kozmus:

Najprej	olimpijska	medalja,	
nato	svetovni	rekord
BREŽICE - Svetovni podprvak v metu kladiva Primož Kozmus si je za glavni cilj letošnje sezone zadal 
osvojitev olimpijske medalje v Pekingu, do leta 2012 pa napoveduje izboljšanje svetovnega rekorda, ki 
je že 22 let v lasti Rusa Yuriya Sedikha. Po ocenah strokovnjakov ima Kozmus ob nadgradnji moči s svo-
jo vrhunsko tehniko realne možnosti, da doseže morda na videz nedosegljiv cilj.

Primož je naskok na svetovni 
rekord napovedal že po lanski 
vrnitvi s svetovnega prvenstva 
na Japonskem, zdaj pa imata 
s trenerjem Kevom že jasno 
razdelan načrt tega velikega 
projekta. „Ideja o svetovnem 
rekordu zori že vsaj osem let. 
Mogoče na začetku še nismo 
imeli poguma tega povedati, 

sedaj pa vemo, da je to mo-
žno. Danes lahko z veliko go-
tovostjo povem, da je Primož 
človek, ki lahko v naslednjih 
štirih letih doseže svetov-
ni rekord v metu kladiva,“ je 
povedal Kevo. Razmišljanje 
temelji na ocenah vrhunskih 
strokovnjakov, da ima Primož 
vrhunsko oz. v tem trenutku 

najboljšo tehniko na svetu, 
ima pa še veliko rezerv v ra-
zvoju absolutne (10 do 15 %) 
in specialne moči (20 do 30 
%). „Na tem področju smo le-
tos že precej naredili, zato so 
naša pričakovanja realna,“ je 
prepričan Kevo. 

Primož bo letos dopolnil 29 
let in tako ravno prihaja v 
najboljša leta za metalce kla-
diva, ki so med 29. in 33. le-
tom starosti. Rus Yuriy Sedi-
kh je svetovni rekord 86,74 
m na evropskem prvenstvu 
leta 1986 postavil pri svojih 
31 letih, eden Kozmusovih 
največjih konkurentov, Belo-
rus Ivan Tikhon, pa se mu je 
pred tremi leti pri svojih 29 
letih približal le na en centi-
meter. Brežičan, po rodu iz 
Presladola, je trdno odločen, 
da mu bo skupaj z ekipo in ob 
ustrezni pomoči sponzorjev 
uspelo.

Peter Pavlovič

Primož Kozmus in Vlado Kevo verjameta v projekt 
svetovni rekord do leta 2012. 

Letošnja sezona 2. slovenske nogometne lige je prav go-
tovo najbolj zanimiva doslej, kar se nepričakovanih re-
zultatov tiče, saj vsako moštvo lahko premaga vsakogar in 
temu primerna je tudi lestvica pred zadnjim krogom. 

Znano je le, da se v prvo ligo seli velenjski Rudar, Krka pa 
bo v prihodnji sezoni igrala v 3. SNL. Ogorčen boj pa se bije 
za obstanek, saj je pred zadnjim krogom kar 5 moštev v ne-
varnosti za izpad, med njimi tudi NK Krško. Poleg Krškega 
so ta moštva še Zavrč, Zagorje, Mura 05 in Triglav Gorenj-
ska. Za kvalifikacije za 1. SNL so kandidati Bela krajina, Alu-
minij in Bonifika. 

Krški nogometaši pod vodstvom trenerja Iztoka Kapušina so 
spomladanski del sezone 2007/2008 odigrali solidno, saj so 
po točkah četrtouvrščeno moštvo, osvojili so 18 točk z gol 
razliko +3. Kljub temu pa se trenutno nahajajo na predza-
dnjem mestu lestvice in končno je mogoče kalkulirati, kako 
se morajo razplesti tekme zadnjega kroga, da bo NK Krško 
tudi v naslednji sezoni drugoligaš. Pari so naslednji: Krka 
- Mura 05, Krško - Bela krajina, Zavrč - Triglav Gorenjska, 
Zagorje - Rudar Velenje, Bonifika - Aluminij. Kombinacij je 
ogromno, krški nogometaši pa o svoji usodi odločajo sami, 
saj morajo za obstanek ne glede na ostale rezultate prema-
gati Belo krajino, v nasprotnem primeru so odvisni od re-
zultatov ostalih tekem. Seveda ima tudi Bela krajina svo-
jo računico, saj mora osvojiti vsaj točko, da bi si zagotovila 
kvalifikacije za 1. SNL v primeru, če na tekmi Aluminij – Bo-
nifika ne bo neodločenega rezultata. V primeru neodločene-
ga rezultata na tekmi Krško - Bela krajina Krčani obstane-
jo, če Zavrč remizira ali izgubi doma s Triglavom in/ali Mura 
05 izgubi v Novem mestu s Krko, ki je že izpadla in/ali Za-
gorje izgubi doma z Rudarjem, ki je že prvoligaš. V primeru 
poraza NK Krško proti Beli krajini mora Zavrč izgubiti doma 
s Triglavom.

V krškem taboru pozivajo vse navijače in simpatizerje, da 
napolnijo tribuno štadiona Matije Gubca in z navijanjem po-
magajo krškim nogometašem k obstanku v 2. SNL. Tekma bo 
v soboto, 31. maja, ob 17. uri, vstop pa bo prost.  G.P.

Pred	zadnjim	dejanjem	
srhljivke

KRŠKO - Teniški klub Krško je 
že drugo leto zapored organi-
zator mednarodnega ITF tur-
nirja serije Futures. V kva-
lifikacijah je nastopilo tudi 
šest posavskih tenisačev: 
Žiga Deržič in Dušan Majkič 
iz Teniškega kluba Brezina 
ter Nejc Marič, Žiga Špiler 
ter brata Kristjan in Krištof 

Golob iz Teniškega kluba Kr-
ško. Vsi razen slednjega so 
izgubili že prve dvoboje, Kri-
štof pa se je v ponedeljek za 
uvrstitev v glavni turnir po-
meril z Luko Kovačičem, ki 
pa je bil zanj žal premočan 
s 6:2 in 6:3. Med 32 tenisa-
či v glavnem delu turnirja je 
tudi 10 Slovencev, med nji-
mi vsi najbolje uvrščeni slo-
venski igralci na ATP lestvici 
Blaž Kavčič, Grega Žemlja 
in Marko Tkalec. Finale tur-
nirja bo v nedeljo popoldne.

Krško	Open	2008

Krištof Golob

PLAVANJE – Med plavalci PK Ce-
lulozar, ki so nastopili na že 33. 
pokalu mesta Ljubljana, se je 
najbolje odrezala Nina Mandl, 
ki je na 400 m prosto kar za 10 
sekund popravila osebni rekord 
(4.52,90) in s tem osvojila 2. 
mesto v članski konkurenci. Na 
200 m prosto je bila 5. Pohvale 
gredo tudi Krešimirju Raduno-
viču, ki je na 50 m delfin osvo-
jil 6. mesto.
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Na osnovi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Krškem, zadeva St 3/2006 z dne 
14.05.2008 nad stečajnim dolžnikom

SADJARSKA ZADRUGA POSAVJA z.o.o. v stečaju
Arnovo selo 34
8253 ARTIČE 

OBJAVLJA STEČAJNI UPRAVITELJ

ZBIRANJE PONUDB
(I. narok)

 I. PREDMET PRODAJE

Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno znašajo 7.900,31 EUR. Seznam terjatev je na-
slednji:

Zap.
št. Naziv in naslov dolžnika Višina terjatve 

v EUR

1 ABRAM JANEZ, Dobrava pri Kostanjevici 9, 
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI 6.855,69

2 KORŠIČ ANTON, Arnovo selo 34, ARTIČE 849,33

3 O.T.I. ROSSI D.O.O., Šolska ulica 17, 8280 BRESTANICA 195,29

Izklicna cena za terjatve v kompletu je znižana za 30 % in znaša 5.530,22 EUR. Varšči-
na za nakup terjatev znaša najmanj 10 % izklicne cene.

Izklicna cena je postavljena v skladu z zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev. Vso do-
kumentacijo je možno videti po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem. Izklicna 
cena za nakup terjatve ne zajema dajatev in morebitnih davščin.

 II. POGOJI PRODAJE

Premoženje-terjatve se prodajajo v kompletu.
Premoženje-terjatve se prodajajo po sistemu »videno - kupljeno in brez jamstev za 
izterljivost«.
Premoženje-terjatve bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni 
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. čl. ZPPSL).
Podpis pogodb in plačilo kupnine: za premoženje mora kupec podpisati pogodbo v 
roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino 
pa plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
Davek in ostale morebitne dajatve prenosa terjatev kupcu plača kupec.
Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v točki 4, ne sklene pogodbe oziroma 
odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni 
upravitelj pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez 
dodatnega roka za izpolnitev ter zadržati varščino v korist stečajne mase.
Premoženje - terjatve preidejo v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v celo-
ti plačana kupnina. 
Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se 
mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine in dodatnih stro-
škov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe.

 III. POGOJI ZA UDELEŽBO PRI PRODAJI Z ZBIRANJEM PONUDB

Pri prodaji premoženja z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo domače pravne in fizič-
ne osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v določeni višini izklicne cene. 
Sodelovati pa ne morejo tiste fizične osebe, ki so določene v 153. členu I., II., in III. 
odstavek ZPPSL.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek, 
ponudba pa mora biti podpisana s strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje. Po-
nudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani 
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o re-
gistraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpol-
njevale vse razpisane in navedene pogoje.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika odprt pri Banki 
Celje št. 0600-0096-8524-347 s pripisom namena nakazila: »varščina za zbiranje po-
nudb«.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v 
osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.

 IV. POSTOPEK ZA ZBIRANJE PONUDB

Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po objavi.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje po-
nudb.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh od izbire.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom v kolikor 
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne 
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
Ponudbe pod izklicno ceno se ne upoštevajo.
Ponudbe brez položene varščine se štejejo kot neveljavne.
Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 
Krško, s pripisom Stečajni postopek St 3/2006 - Ponudba za odkup - ne odpiraj.

 V. DRUGO

Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki 
pri stečajnem upravitelju g. Kos Tomažu, GSM. 041 652-185, na tel. 03 427 44 80, ali in na 
spletni strani www.svetovanje-kos.si.
Vpogled v dokumentacijo o terjatvah in dodatne informacije o terjatvah je mogoče dobiti 
vsak delovni dan od 08. do 12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
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POROČILI
SO SE

Damjan Zore, Ljubljana in 
Tatjana Bastardi, Krmelj, 
Aleš Kožar, Armeško in Va-
nja Blažinč, Rigonce,
Uroš Daničič in Ivana Mile-
tić, oba iz Mosteca, 
Aleksandar Radišić, Krško in 
Tatjana Halužan, Zagreb, 
Rajko Kranjc, Žadovinek in 
Nataša Podgoršek, Krško, 
Dejan Štojs in Mirjana Muc, 
oba iz Krškega,
Primož Šribar, Krško in Ma-
rija Kržan, Zaloke,
Boštjan Padaršič, Zapuže in 
Anamarija Dobravc, Oreho-
vica,
Matic Bratkovič, Šentjernej 
in Lidija Petretič, Kostanje-
vica na Krki,
Rudi Ameršek in Tanja Je-
lančič, oba Lončarjev Dol,
Igor Vučajnk, Rigonce in 
Anka Zevnik, Zakot,
Stanko Bibič in Branka Kro-
šelj, oba iz Sromelj,
Thomas Klavžar in Stanka 
Resnik, oba iz Brestanice,
Gregor Krese, Češča vas in 
Simona Zagorc, Javorovica,
Dejan Pelc, Lipa in Kristina 
Zupančič, Ljubljana,
Anton Smrdel, Vrhovci in Ta-
tjana Povše, Novo mesto,
Tomaž Pflege, Mrtvice in 
Nataša Žagar, Groblje pri 
Prekopi, 
Andrej Unetič, Grič in Alen-
ka Čuk, Dobe. 

ČESTITAMO!
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V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:

Karmen Pleško, Malkovec 
– dečka,
Petra Lindič, Krmelj  – 
dečka, 
Silvia Majetič, Krško – 
deklico,
Sandra Božič, Sevnica – 
deklico,
Afrodita Horvatič, Krška 
vas – deklico,
Darja Kučič, Krško – deklico,
Ymrije Saramati, Krško – 
deklico,
Nina Lovše, Maribor – 
deklico,
Dušanka Planinc, Sevnica – 
deklico,
Renata Ivanšek Davidović, 
Dolenje Skopice – dečka,
Martina Hictaler, Armeško 
– dečka,
Klavdija Ban, Brezina – 
dečka,
Slavica Gabrič, Gornje 
Pijavško – deklico,
Špela Arh Maričič, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico,
Vjollce Krasniqi, Brežice – 
dečka,
Sandra Špeljak, Bizeljsko – 
deklico,
Jerneja Škrbina Božič, 
Veliko Mraševo – deklico,
Maja Frigelj, Veliki Obrež – 
deklico,
Metka Kranjčevič, Krško – 
dečka,
Marjetka Lekše, Črešnjice 
– dečka,
Stanka Sušin, Pavlova vas – 
deklico, 
Natalija Vahčič Mlakar, 
Curnovec – dečka,
Ana Mišetić, Loče – deklico, 
Tamara Preskar, Krško – 
dečka,
Alenka Matjašič, Brežice – 
dečka,
Katja Redenšek, Sevnica – 
dečka, 
Katarina Robar, Sevnica – 
dečka. 

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

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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Geslo križanke pošljite do četrtka 5.6.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, 
8270 KRŠKO:

Nagrajenci 5/08 številke:
1. Ema Černelč, Ul. 11. nov. 44, Leskovec 
2. Ivan Blažic, Dečno selo 50, Artiče
3. Veronika Kmetič, Ul. 11. maja 16, Radeče

Geslo 09/2008 številke: 
PONAVLJANJE JE MATI 
ZNANJA

Nagrade:
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebe

15 let 
z vami

Spoštovane bralke in bralci! Po dogovoru z uredništvom 
Posavskega obzornika se bomo odslej redno srečavali v 
rubriki, ki bo prinašala vroče zanimivosti in fotografije z 
družabnih dogodkov iz Posavja in Slovenije, občasno pa 
tudi s tujih prizorišč mode, lepote, glasbe in zabave.

Tako smo prejšnji četrtek za vas v ljubljanskem Emporiumu 
spremljali predstavitev najnovejših poletnih modnih trendov 
perila in kopalk iz produkcije največjega posavskega „teks-
tilca“ - Lisce iz Sevnice. Perilo je tudi v pomladno - pole-
tni kolekciji zelo elegantno, ženstveno in izredno zapeljivo, 
medtem ko je perilo Cheek, ki je namenjeno mladim dekle-
tom, mladostno zapeljivo, igrivo in večnamensko, saj se lah-
ko uporablja tudi kot vrhnje oblačilo. Kopalke pa za poletno 
vročico zapovedujejo trend zlata, divje živalske vzorce, moč-
ne modne barvne odtenke in razigrane pisane kombinacije, 
kjer ne manjkajo tudi modni dodatki, kot so pareji in krilca. 

Na prireditvi tudi tokrat ni manjkalo modnih strokovnjakov 
in ljubiteljev mode ter lepote. Rdeča nit večera sta bili ele-
ganca in zapeljivost, ki sta ju poleg vročih deklet dopolnje-
vala večna zapeljivca, jagode in šampanjec. 

Manekenke, ki so predstavile Liscino kolekcijo, v 
ospredju Iris Mulej, miss Slovenije 2006

Janez, udeleženec prvega 
slovenskega Big Brotherja, 
z ženo Ljubov

Plesni koreograf Igor 
Jelen in TV voditelj Taiji 
Tokuhisa

Bojan Požar, lastnik 
in urednik spletnega 
časopisa Požareport, ter 
novinarka Barbra Drnač 
v pogovoru s starleto 
in podjetnico Almo 
Brdžanović

KOKTAJL
z Vanjo Božič

petek,  20. junij

Zlatko & Optimisti
DJ Dark

feat. Melodie

Anavrin
Akrobatik Breakers

Da Phaenomena

Brez
ice

 Moje
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o

08

v

Kr{ko, Cesta kr{kih `rtev 44; 1. 
265,25 m2

- lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost

Kr{ko, Cesta kr{kih `rtev 145 a; 2. 
60,15 m2

- lokal za storitveno dejavnost

Jesenice na Dolenjskem, Slovenska 3. 
vas 2c, 1754 m2

- lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

Obve{~amo vas, 
da imamo mo`nost 
oddati v najem 
naslednje lokale:

Vabimo vas, da pisne vloge najkasneje do ~etrtka, 
5.6.2008 po{ljete na naslov: Mercator, d.d., Cesta  
na Okroglo 3, 4202 Naklo, Sektor dopolnilne 
trgovske storitve, z oznako »za najem lokala«.

Mercator, d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobenega od prijavljenih kandidatov.

Na predstavitvi je 
sodelovalo kar nekaj 
najbolj uveljavljenih 
slovenskih lepotic, med 
njimi pa smo pogrešali 
trenutno najbolj 
zaposleno manekenko in 
nekdanje dekle razvpitega 
podjetnika Rajka Hrvatiča 
Irino Osypenko. 

Iris Mulej s svojim psičkom 
Tigrom

Od ponedeljka, 19. maja 2008,
ponovno odprto tudi popoldne:

Delovni čas:
ponedeljek – četrtek: od 8. do 21. ure

petek: od 8. do 22. ure
sobota: od 8. do 13. ure 

Kr{ko, Cesta kr{kih `rtev 44; 1. 
265,25 m2

- lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost

Kr{ko, Cesta kr{kih `rtev 145 a; 2. 
60,15 m2

- lokal za storitveno dejavnost

Jesenice na Dolenjskem, Slovenska 3. 
vas 2c, 1754 m2

- lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

Obve{~amo vas, 
da imamo mo`nost 
oddati v najem 
naslednje lokale:

Vabimo vas, da pisne vloge najkasneje do ~etrtka, 
5.6.2008 po{ljete na naslov: Mercator, d.d., Cesta  
na Okroglo 3, 4202 Naklo, Sektor dopolnilne 
trgovske storitve, z oznako »za najem lokala«.

Mercator, d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobenega od prijavljenih kandidatov.
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FS 50QT-3
1345 €
850 €

JYG 150 ST
1999 €
1599 €

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

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

Telefon: 040/218 217, Fax: 01/541 77 31
E-pošta: info@motorji-mach.si
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

www.vratazaren.si

Sekcijska garažna vrata Crawford - 
Originalna švedska kvaliteta, zaprta vodila.
INDUSTRIJSKA VRATA
ROLO VRATA

GARAŽNA VRATA
Tip G60, debelina izolacije 42 mm

PROTIVLOMNA IN 
PROTIPOŽARNA VRATA

10 let
garancije

Golek 17, 8270 Krško
tel: 07 49 212 59, 
gsm: 041 652 343
fax: 07 49 212 50, 
info@vratazaren.si
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MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

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

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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VAŠ OGLAS!
Marketing

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

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

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

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

Trdinova 1, 8250 Brežice, Tel.: 07/499-22-33

OPTIKA KEBER
Damjan Keber s.p.

NOVO! NOVO! NOVO!

NOVA KOLEKCIJA

SON NIH OČALČ
Vabljeni!

Prodam gostinsko opremo: 
točilni pult, el. friteza, el. 
žar in kotel za žganjekuho. 
Tel.: 041 796 224

Prodam gostinsko opremo: 
šank dolžine 3,30 m, kava 
aparat Emonec, mize s stoli 
– obnovljeni, ugodno. 
Tel.: 040 275 581

Prodam centralno peč Emo-
term – 150€, mlin za žito – 
enofazni – 200€ in motokul-
tivator z vsemi priključki 
– cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 76 238

Prodam večjo pano žago s 
trofaznim motorjem in njivo 
ali menjam. Tel.: 070 314 162

Prodam trofazni kovinski 
cirkulator na kolesih za ža-
ganje drv in skobelni stroj - 
poravnalka brez el. motor-
ja. Tel.: 041 552 915

Prodam mulčar INO, kladi-
var delovne širine 190 cm, 
še v garanciji, cena 2.000€. 
Tel.: 041 243 343

Prodam kosilnico BCS, ben-
cin – petrolej, ACME motor, 
visoka kolesa. 
Tel.: 031 335 585

Prodam kovinske elemen-
te za večnamensko uporabo 
in stružnico za les, prodam 
ali menjam za drugo blago. 
Tel.: 051 813 561 

Prodam puhalnik Tajfun in 
vino cviček. Tel.: 07 49 75 190

Prodam kosilnico Figaro, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 819 608 (zvečer)

Prodam kosilnico BCS 127, 
ACME motor z vozičkom, 
malo rabljena in lepo ohra-
njena. Tel.: 03 580 61 31

Prodam plug OLT 10-col-
ski, premični, malo rabljen. 
Tel.: 07 49 78 048

Prodam 20 novih až, 10 sa-
tarjev ter 2 nova lesena čol-
na. Tel.: 031 501 801

Prodam 80-litrsko stiskalni-
co za grozdje ali sadje, rde-
če vino in kosilnico na laks 
Jonsered, ugodno. 
Tel.: 07 814 13 30

Prodam nova aluminijasta 
garažna vrata, bele barve, 
na daljinsko upravljanje, vel. 
250 x 215. Tel.: 041 606 727

Prodam nova dvokrilna ga-
ražna vrata z okvirjem 232 x 
216 cm. Tel.: 07 818 05 07

Prodam lesene gajbice cca 
30 kg, primerne za krompir 
– jabolka, cena za kos je 5€ 
oz. po dogovoru. 
Tel.: 041 225 174

Prodam hrastove deske. 
Tel.: 07 814 30 77 

Prodam hrastove plohe de-
beline 5 cm in vino modra 
frankinja, cena 1,50€. 
Tel.: 041 793 067

Prodam kovinske stopni-
ce, višina 240 cm, dolžina 
470 cm, stopnic je 16, cena 
1.500€. Tel.: 070 310 933

Prodam hladilnik s skrinjo, 
rdeče barve, nov, še zapaki-
ran, visok 180 cm, garancija 
5 let. Tel.: 051 455 601

Prodam spalnico, staro 3 
leta, barva bukve. 
Tel.: 041 606 727

Prodam pralni stroj Gorenje 
ter novo ogrodje za pesjak 
ali rastlinjak. 
Tel.: 031 497 806

Prodam pomivalni stroj in 
steklokeramično ploščo. 
Tel.: 031 345 733

Prodam digitalno satelit-
sko anteno z dvema glavama 
in kotno sedežno garnituro, 
malo rabljeno. 
Tel.: 040 791 141

Prodam pralni stroj Gore-
nje, star 5 let, brezhiben. 
Tel.: 07 492 62 11

Prodam kuhinjo Svea po 
zelo ugodni ceni. 
Tel.: 07 492 65 32

Prodam dekliško kolo 24 col 
in otroško kolo 16 col, oba 
malo rabljena, cena 50€ za 
vsakega. Tel.: 07 496 15 85

Prodam traktor Fent, l. 1958, 
25 km, s koso, in nove pnev-
matike. Tel.: 041 559 015 

Prodam vse vrste kvačkanih 
prtov, prtičkov, zaves, pri-
merno za darila, ročno delo, 
različne velikosti in oblike. 
Tel.: 031 243 431

Prodam 2 telici simentalki, 
stari dve leti, vajeni paše. 
Tel.: 041 721 132 

Prodam otroški ležalnik, 
malo rabljen, kot nov, cena 
25€, in kengurujček Tomy, 
cena 20€. Tel.: 051 815 577

Prodam starine, lepo ohra-
njene: lesene brane, telege, 
mlatilnico za žito, vejevko, 
primerno za muzejsko zbir-
ko. Tel.: 041 439 908

Prodam  kitaro, elektro aku-
stično, oblika Framus za NZ 
glasbo, ročno izdelana, zelo 
lepa. Tel.: 051 426 560

Prodam rešilni jopič za smu-
čanje na vodi, različne šte-
vilke, 5 kosov, in sidro 7,5 
kg, 2 kosa, rabljeno. 
Tel.: 041 514 129

Prodam otroško kolo, pe-
skovnik, otr. gugalnico, otr. 
posteljo z jogijem, rolerje 
št. 30–36. Tel.: 041 823 837

Prodam pajek SIP na 4 vre-
tena, star okrog 15 let, ter 
vitel Tajfun 4T, oboje brez-
hibno. Tel.: 041 717 760

Prodam 4 letne gume 185– 
60–14, nove, in 2 rabljeni 
gumi 175–65–14. 
Tel.: 031 832 541

Prodam 3 odojke in teličko 
simentalko, staro 12 tednov. 
Tel.: 07 496 78 26 (zvečer) 

Prodam koze s kozlički ali 
brez. Tel.: 031 450 252 

JERNEJ PUCELJ

V SPOMIN
Tiha bolečina nas spremlja 

od 28. maja 2007, ko smo te tako kruto 
in nenadoma izgubili, dragi sin, vnuk, 
nečak, bratranec in dober prijatelj

iz Smečic pri Velikem Trnu.

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin 
nanj, mu prižigate sveče in prinašate cvetje. Njegove roke so 
nenadomestljive, vendar srčna hvala vsem, ki nam pomagate.  

Vsi njegovi!

Prazen dom je in dvorišče,
oko mame, stare mame in ostalih zaman te išče.

Solze, žalost in velika bolečina
te nam ni vrnila

Vljudno vas vabimo na glasbeno obarvano 
40-letnico društva Sožitje.

V petek, 30. maja, ob 18. uri, 
v Kulturnem domu Krško

Večer nam bodo polepšali izvrstni pevci in pevke:
Majda Arh, Marko Železnik ter Mihaela Komočar 

vaše
društvo Sožitje

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

Želite delati, 
izboljšati 
standard? 

Samo za resne 
in ambiciozne !

Oglasite se na: 
031 597 649 

popoldan.
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Prodam skuter Kymco super 
950, l. 2004, registriran do 
12/08, prvi lastnik, rdeče bar-
ve, lepo ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 253 187

Prodam Yamaha Drag Star 
XVS 125, chopper, l. 2003, 
opravljen servis, nove gume, 
vsa možna oprema, ugodno 
prodam ali menjam. 
Tel.: 040 231 289

Prodam bikca, črno belega, 
starega 1 teden, in tračne 
grablje SIP 220. 
Tel.: 031 868 337

Prodam telico sivko, mleka-
rica, breja 5 mesecev, telico 
limuzin ter koruzo v zrnju, 
naravno posušeno, 1500 kg. 
Tel.: 041 254 509

Prodam 2 telici simentalki, 
pašni, breji 5 in 7 mesecev, 
sta zelo lepi in mirni.
Tel.: 040 738 059

Prodam molzno brejo kravo, 
rjavo-sive barve. 
Tel.: 07 814 24 50

Prodam koze s kozlički ali 
posamično in 4 ovničke, sta-
re pol leta. Tel.: 051 644 555 
(zjutraj do 9. ure)

Prodam telico simentalko, 
brejo, 1.6.08 bo 9 mesecev. 
Tel.: 041 255 556

Prodam kozla, cena 70€, in 
motor APN 6 („štirka“), cena 
500€. Tel.: 040 910 947

Prodam krave po izbiri.
Tel.: 031 357 315

Prodam Fiat Punto 60 SX, l. 
98, prevoženih 94.000 km, 
metalik srebrno siv, gara-
žiran, 1. lastnica, reg. do 
03/09, centralno zaklepa-
nje, vreden ogleda, cena 
2.100€. Tel.: 07 496 73 42

Prodam Fiat Punto 1.2, do-
bro ohranjen, l. dec. 2001, 5 
vrat, prevoženih 70.000 km. 
Tel.: 031 537 247

Prodam Mitsubishi Pajero, 
TDI diesel, l. 2003, prevože-
nih 82.000 km. 
Tel.: 031 858 265

Prodam Passat 1.9 TDI kara-
van, garažiran, nepoškodo-
van, l. 09/01, cena 9.300€, 
opravljen veliki servis, reg. 
do 05/09. Tel.: 051 806 895

Prodam 400 litrov prvovr-
stnega cvička, 1.50€/ liter. 
Tel.: 051 268 037 

Prodam domače hruškovo 
žganje. Tel.: 031 399 614 

Prodam puhalnik za krmo. 
Tel.: 07 496 77 12 
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorniku 
in za nekomercialne namene. Vsak 

bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas. Za po-
novno objavo mora naročnik ponovno 
poslati naročilo, vendar bomo oglas z 

besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo 
si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 
primeru, da bo mali oglas daljši od 20 

Četrtek, 29. 5.
ob 19.00 v Posavskem muzeju Brežice: citrarski koncert 
Glasbene šole Brežice
ob 19.00 v MC Sevnica: Šola za starše – Prosti čas naših 
otrok in mladostnikov

Petek, 30. 5.
od 9.00 do 14.00 v Zdravstveni postaji Krmelj: brezplač-
no merjenje mineralne kostne gostote za starejše od 65 
let
ob 16.00 v Bivaku Senovo: brezplačne računalniške de-
lavnice
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v Lutrovski kleti v Sevnici: koncert otroškega 
pevskega zbora Cicido Glasbene šole Zagorje
ob 20.00 v Kulturni dvorani na Blanci: večerni pogovor 
na deželi z znanimi Slovenci, gosta Boris Kopitar in Nata-
ša Tič Ralijan
ob 20.00 v SMC Sevnica: potopisno predavanje Judith 
Zgonec o zahodnih ZDA in Havajih
ob 20.00 v MC Sevnica: otvoritev razstave študentov li-
kovne pedagogike Univerze v Mariboru „Coolecktiff eckxi-
bischen“
ob 20.00 v MT Raka: Lan party
ob 21.00 v MC Krško: premiera predstave „Posavski av-
tobus“ 

Sobota, 31. 5.
od 8.30 dalje na letališču Cerklje ob Krki: 10. medna-
rodna krožno-hitrostna dirka SPTA – Nil Motorsport Cup 
2008
ob 9.00 v Glasbeni šoli Krško: preizkus glasbenih sposob-
nosti za šolsko leto 2008/09
ob 9.00 na ŠRC Grič na Velikih Malencah: čistilna akcija 
„Dan reke Krke 2008“
ob 10.00 v MC Krško: uvodno usposabljanje za prosto-
voljce
od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, ustvar-
jalne delavnice za najmlajše – risanje na skodelice
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Špeline ustvarjalne delavnice
11.00 v MT Raka: ustvarjalne delavnice
ob 17.00 na štadionu Matije Gubca v Krškem: odločilna 
tekma za obstanek v 2. SNL med NK Krško in NK Bela kra-
jina, vstop prost
ob 17.00 v SMC Sevnica: 3. Don Boskov turnir – zračni ho-
kej, pikado in namizni tenis
ob 18.00 v dvorani Gasilskega doma Leskovec pri Krškem: 
svečana seja sveta KS Leskovec in Čebelarskega društva 
Leskovec, ob 19.00 pred gasilskim domom: osrednja pri-
reditev ob krajevnem prazniku s koncertom pevskega 
zbora LD Krško
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
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ob 18.00 pri Gasilskem domu v Boštanju: dobrodelna prire-
ditev Košnikova gostilna, ob 19.00 veselica, igra Ansambel 
Franca Miheliča

Nedelja, 1. 6.
ob 9.00 v športni dvorani OŠ Leskovec: tekmovanje v stre-
ljanju z zračno puško za pinirje in pionirke za pokal KS Le-
skovec
od 9.00 dalje na letališču Cerklje ob Krki: 10. mednarodna 
krožno-hitrostna dirka SPTA – Nil Motorsport Cup 2008
ob 16.00 v Etnološki zbirki Šribar v Kobilah: otvoritev raz-
stave 2. likovne kolonije „Ne pozabimo“

Četrtek, 5. 6.
ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje likovne raz-
stave Minke Levstik
ob 20.00 v Lekos galeriji Ana Sevnica: otvoritev slikarske 
razstave Bogdana Baroviča „Barvitost narave“

Petek, 6. 6.
ob 16.00 v Bivaku Senovo: brezplačne računalniške delavnice
ob 19.00 v atriju gradu Sevnica: območno srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer – Sex pi-
stols
ob 21.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje „Zahodna 
obala Indije“

Sobota, 7. 6.
od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, ustvarjal-
ne delavnice za najmlajše – detektiv
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Špeline ustvarjalne delavnice
ob 15.00 na nogometnem igrišču v Selcah: turnir v malem 
nogometu
ob 19.00 v Loki pri Zidanem Mostu: osrednja proslava ob 
500-letnici rojstva Primoža Trubarja
ob 20.00 na Šmarčni: velika vrtna veselica z ansamblom 
Mira Klinca

Nedelja, 8. 6.
ob 9.00 pri bivaku LD Kostanjevica na Ravneh: tradicional-
no srečanje lovcev z občani
ob 10.00 na strelišču na Radni: paintball turnir

Torek, 10. 6.
ob 21.00 na gradu Rajhenburg (v primeru dežja v KD Kr-
ško): monokomedija „Jamski človek“

Sreda, 11. 6.
ob 17.00 na gradu Sevnica: lutkovna predstava „Grajska 
skrivnost“ in delavnica „Punčke in žogice iz cunj“

*Prireditve v okviru praznika občine Krško so objavljene v 
napovedniku na straneh 16 in 17.
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, 
nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam R 19, 1.8 RT, l. 95, 
prvi lastnik, registriran, re-
dno servisiran, dobro ohra-
njen. Tel.: 031 308 187

Prodam Renault 5 campus 
plus, l. 93, kovinsko zele-
ne barve, el. pomik stekel, 
strešno okno, centralno za-
klepanje, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 141 973

Prodam Volkswagen Polo 
1.2, l. 02, sive barve, regi-
striran do 23.08.2008. 
Tel.: 040 242 515

Prodam vino, belo in rdeče, 
mešano z modro frankinjo, 
cena za liter 1€, večje koli-
čine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam mešano rdeče vino, 
cena 1€/ liter, bizeljsko-sre-
miški okoliš, dostava večje 
količine na dom. 
Tel.: 040 164 674

Prodam 500 kg naravno su-
šene koruze v zrnju. 
Tel.: 041 825 153

Prodam krmo v kockah, rde-
če vino, ječmen, prašiča 150 
kg. Tel.: 031 397 434

Prodam cviček iz Malkovca 
in domače žganje. 
Tel.: 041 474 879

Prodam kakovostno mešano 
belo vino, bizeljsko-sremiški 
okoliš, rizling, šipon, plavec, 
muškat. Tel.: 041 888 948

Prodam orehova jedrca in ka-
kovostno rdeče vino – 0,90€/
liter. Tel.: 07 497 98 83

Prodam mešano belo vino 
in frankinjo ter ovsene bale 
kocke, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 83 59

Prodam rdeče vino frankinja, 
1€/ liter. Tel.: 031 765 662

Prodam bukova drva, že pri-
pravljena za kurjavo, cen-
tralno ali štedilnik. Tel.: 07 
496 40 96 ali 041 734 859

Prodam 400 litrov rdečega 
vina, 0.90€/ liter. 
Tel.: 051 813 551

Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino, 0.60€/ liter, in 
vinsko žganje, staro 8 let, 
4€/ liter. Tel.: 07 495 66 64

Prodam rdeče vino cviček. 
Tel.: 041 637 277

Prodam 400 litrov rdeče-
ga kakovostnega vina, bi-
zeljsko-sremiški okoliš, cena 
1€/liter. Tel.: 031 599 772

Prodam vikend v Brezovi-
ci pri Planini, lepa lokacija, 

voda kapnica, cena 21.000€, 
asfaltni dostop. 
Tel.: 040 325 336

Prodam vinograd s 700 trta-
mi, manjšim vikendom s kle-
tjo, vodovodom in elektriko 
ter mešano belo vino – Sro-
mlje - okolica. 
Tel.: 041 437 521

Prodam stanovanje v Breži-
cah na mirni lokaciji. Tel.: 
041 935 804 

Prodam zazidljive parcele 

na Čatežu ob Savi, 20-40€/
m2, poševna lega. Tel.: 041 
295 321, 07 496 50 96

Prodam trisobno stanovanje 
v izmeri 71 m2, Brežice, Kre-
garjeva 11. Tel.: 040 452 467

Prodam domačijo z gospo-
darskim poslopjem v skupni 
izmeri 20 a, Gaberje 1 pri 
Dobovi. Tel.: 040 452 467

Prodam dva gozda, kosta-
njev – 3296 m2 in bukov – 
2974 m2, k.o. Studenec, 

cena po dogovoru. 
Tel.: 031 707 493 

Prodam starejšo hišo z go-
spodarskim poslopjem na 
Velikem Trnu. 
Tel.: 031 858 265

Prodam dvosobno stanova-
nje v centru Ivančne Gorice, 
l. 1981, vpisano v ZK.
Tel.: 040 397 102

Prodam starejšo hišo z vr-
tom in sadovnjakom, Sevni-
ca, stari del, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 230 257

Oddam železni steber dol-
žine 12 m, debelina 14 cm, 
na vrhu ima košaro in privar-
jene palice za vzpenjanje. 
Tel.: 040 581 159

Oddam, občasno, gobice za 
pripravo kefirja z mlekom ali 
brez, z navodili, pošljem po 
pošti. Tel.: 031 552 797

Kupim kosilnico ali mulčar, 
lahko z okopalnikom – freza, 
manjše izdelave, za hribovit 
teren. Tel.: 041 797 714 

Kupim plastično cisterno za 
kurilno olje 2000-3000 litrov. 
Tel.: 031 625 900 

Kupim zazidljivo parcelo 
v okolici Brežic, lahko tudi 
starejša hiša, pogoj sončna 

in mirna lega. 
Tel.: 041 582 345 

Kupim motorno žago Husqvar-
na in kiper prikolico v okolici 
Brežic. Tel.: 041 720 308

Kupim traktor, pogon 4x4, 
lahko s priključki, dobro pla-
čilo. Tel.: 051 813 034

Menjam stanovanje 57 m2 za 
pritlično hišo z manjšim do-
plačilom v okolici Krškega. 
Tel.: 040 439 245

Podarim šivalni stroj Singer 
z motorjem in globok otroški 
voziček. Tel.: 031 625 900

Stiki: Samski moški, brez ob-
veznosti, iščem žensko staro 
do 47 let, da pride na moj 
dom, možnost dedovanja. 
Tel.: 031 306 044

Stiki: Moški, 47 let, želi spozna-
ti žensko za resno zvezo, staro 
okoli 40 let, bodi iz Brežic ali 
okolice. Tel.: 031 676 167
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prihranka
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prihranka
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