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Dolgo polemično razpravo o 
tej točki dnevnega reda, ki so 
jo na pobudo občinskih sve-
tnikov iz območja Krajevne 
skupnosti mesta Krško uvrsti-
li na dnevni red šele v začetku 
seje, je spodbudila svetnica 
Vilma Jan Špiler, ki je očitala 
občinski upravi, da je v zvezi 
s tem projektom od leta 2006 
do danes naredila malo, zato 
ne ona ne Krčani ne verjamejo 
več ne terminskim planom ne 
obljubam, in da obstaja veli-
ka bojazen, da se tudi v priho-
dnjih letih ne bo v zvezi s tem 
nič spremenilo. 

Krški bazen je očitno 
»odplaval« še za nekaj let...
KRŠKO - Skoraj polne tri ure so člani krškega občinskega sveta 21. maja na 31. redni seji namenili razpravi o 
načrtovanem krškem bazenu, ki naj bi bil lociran južno od tenis igrišč pri stadionu Matija Gubca in v soseščini 
krškega pokopališča. Prav zaradi slednjega se je predvidenega bazena na tej lokaciji oprijel izraz, da ni družbe-
no sprejemljiv, ob tem pa lokaciji v prid ne govori kar nekaj dejstev, med drugim, da je lokacija poplavna. 

V letu 2006 je Plavalni klub 
Celulozar, ki ima preko 50-le-
tno tradicijo delovanja s pre-
ko 150 aktivnimi plavalci, 
ostal tako rekoč čez noč na 
cesti in brez pogojev za vad-
bo v matični občini, občinski 
svet pa je oktobra 2006 spre-
jel sklep o gradnji pokritega 
bazena na omenjeni lokaciji, s 
predvidenim rokom izgradnje 
treh let.

V nadaljevanju je Stane Pajk, 
sicer zaposlen na okoljskem 
ministrstvu, opozoril, da je 

nadaljevanje na str. 2
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Posavskega obzornika!

Še istega dne se je sestal ko-
legij občinskega sveta, ki 
ga sestavljajo vodje svetni-
ški skupin, in sklenil, da bo 
Občina Krško Ministrstvo za 
okolje in prostor prosila za 
podaljšanje roka za izdajo 
mnenja k predlogu državne-
ga prostorskega načrta za od-
lagališče NSRAO v Vrbini, ki 
bi se sicer iztekel 29. maja. 
V skladu s sklepi kolegija je 
župan Franc Bogovič pobu-
dnike referenduma pozval k 
dopolnitvi pobude tako, da 
kot referendumsko območje 
opredelijo celotno območje 
občine Krško, ne le štiri kra-
jevne skupnosti, saj proble-
matika o odlagališču zadeva 
celotno območje občine. V 
kolikor bo pobuda dopolnje-
na - osemdnevni rok za dopol-
nitev pobude se izteče jutri, 
29. maja, bo Bogovič razpi-
sal 35-dnevni rok za zbiranje 
podpisov 10 % vseh volivcev v 
občini Krško (to pomeni 2118 
volivcev) na upravni eno-
ti, v nasprotnem primeru pa 
bo občinski svet verjetno že 
v naslednjih dneh ali tednih 
sprejel pozitivno mnenje k 
predlogu DPN, pobudnikom 
pa bo ostala možnost pritož-
be na Upravno sodišče. „Do-

kler ta razmerja ne bodo ja-
sna, občinski svet mnenja ne 
bo podal,“ pravi Bogovič in 
dodaja, da morebitnega re-
ferenduma ni možno izvesti 
pred septembrom. Ker loka-
cija za odlagališče NSRAO še 
ni potrjena, je občina Krško 
od 31. marca dalje meseč-
no prikrajšana za četrt mili-

jona evrov oziroma za dobrih 
8.000 evrov dnevno. 
„Za vložitev pobude smo se 
odločili, ker v dosedanjem 
delu razgovorov in razprav 
tako v lokalnem partnerstvu 
kot na zborih krajanov mej-
nih KS ni bilo doseženega po-
trebnega soglasja - družbene 
sprejemljivosti o umestitvi 

odlagališča,“ je ob predaji 
podpisov povedal predstavnik 
krajanov Bojan Petan. Pobu-
dniki za referendum so v KS 
mesta Krško zbrali 751 pod-
pisov, v KS Dolenja vas 226, 
v KS Leskovec pri Krškem 263 
in v KS Krško polje 185 pod-
pisov volivcev, predlagano 
referendumsko vprašanje pa 
naj bi se glasilo: „Ali sogla-
šate z lokacijo in izgradnjo 
odlagališča NSRAO v Vrbini v 
občini Krško v skladu s pre-
dlogom uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za odla-
gališče nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov?“ „Ja-
bolko spora« je predvsem 
delež nadomestila za omeje-
no rabo prostora zaradi bli-
žine jedrskega objekta, ki bi 
ga namenili za t.i. individual-
no rabo oz. individualne ren-
te. Nekateri člani lokalnega 
partnerstva se namreč zavze-
majo, da bi za ta namen po-
rabili kar 50 % teh sredstev 
(po novi uredbi oz. po potrdi-
tvi lokacije za odlagališče bo 
občina Krško dobila 7,2 mili-
jona evrov letno), občina Kr-
ško pa predlaga razdelitev 20 
% omenjenih sredstev. 

 Peter Pavlovič

Problem ni odlagališče, 
temveč nadomestila zanj
KRŠKO - Potem ko je že kazalo, da bo krški občinski svet na za danes predvideni izredni seji prižgal ze-
leno luč za izgradnjo odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, so prejšnjo sredo predstavni-
ki krajanov ter člani lokalnega partnerstva Krško z Bojanom Petanom na čelu županu Francu Bogoviču 
predali pobudo in zahtevo za izvedbo svetovalnega referenduma o odlagališču NSRAO, podprto s 1425 
podpisi volivcev v štirih krajevnih skupnostih, ki mejijo na NEK in potencialno lokacijo odlagališča. 

Javnomnenjska raziskava družbene sprejemljivosti odla-
gališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško je poka-
zala, da je ta v celotni občini Krško relativno visoka, saj 
je za 52 % respondentov umestitev odlagališča družbeno 
sprejemljiva, 15 % se jih giblje na meji družbene spre-
jemljivosti, 21 % pa jih meni, da je umestitev odlagali-
šča nesprejemljiva. Od rezultatov na nivoju celotne obči-
ne precej odstopajo rezultati v 1500-metrskem pasu okoli 
predvidene lokacije, kjer je umestitev odlagališča nespre-
jemljiva za dobro tretjino sodelujočih (35,6 %), tretjina 
pa jih meni, da je družbeno sprejemljiva. „V primeru re-
ferenduma je na podlagi raziskave izid težko napoveda-
ti, saj je populacija v občini glede vprašanja o umestitvi 
odlagališča trenutno polarizirana. Na ravni občine se je v 
času anketiranja rezultat nagibal k glasovanju za odlaga-
lišče, medtem ko bi znotraj 1500-metrskega pasu večina 
odlagališče najverjetneje zavrnila,“ je rezultate raziska-
ve, ki jo je za ARAO opravila FDV, strnil vodja raziskave 
dr. Klement Podnar. „Pri večini prebivalcev občine Krško, 
predvsem pa pri respondentih znotraj 1500-metrskega 
pasu, primarni problem ni v družbeni sprejemljivosti ume-
stitve odlagališča, temveč v pogajanjih glede nadomestil 
za sprejetje odlagališča v lokalno okolje,“ še poudarja dr. 
Podnar.

Ostanki nekdanjega olimpijskega bazena na Vidmu

Občina Krško praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Krško
Str. 13 - 20

43.000 
rednih
bralcev!
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OBREŽJE – 13. maja se je 
ministrica za notranje za-
deve Katarina Kresal ob 
spremstvu v. d. policijske-
ga generalnega direktor-
ja Janka Gorška mudila na 
območju Policijske uprave 
Krško in se na mejni Poli-

cijski postaji na Obrežju sre-
čala z direktorjem Andre-
jem Zbašnikom ter ostalimi 
zaposlenimi na tem obmo-
čju. Med drugim je dejala, 
da je z razmerami na mej-
nem prehodu Obrežje za-
dovoljna, saj policisti delo 
opravljajo strokovno. „Poli-
cija na splošno dela dobro. 
Se pa srečujemo z vsesloven-
skim policijskim problemom, 
s kadrovsko podhranjeno-
stjo, saj policistov primanj-
kuje,“ je še povedala Kresa-
lova ter dodala, da pa je na 
območju schengenske meje 
dovolj policijskega kadra, 
saj se vozijo na delo tudi od 
drugod. Direktor Goršek je 
prav tako izpostavil kadro-
vsko problematiko in dejal, 

da si prizadevajo, da bi po-
licisti svoje delo opravlja-
li čim bližje svojemu domu. 
Kresalova je ob tem izrazila 
še zadovoljstvo, da je vlada 
sprejela spremembe policij-
skega zakona, ki med drugim 

tudi omogočajo, 
da bodo lahko po-
novno zaposlili že 
upokojeni kader, 
ki ima dovolj iz-
kušenj in znanja 
ter je starostno 
še sprejemljiv za 
opravljanje poli-
cijskega dela.

V nadaljevanju 
pa je ministri-
ca komentirala 
tudi obremenje-

nost mejnih prehodov in de-
jala, da je mejni prehod na 
Obrežju eden najbolj obre-
menjenih, pohvalila pa je 
delo policistov pri odkrivanju 
najrazličnejših vrst krimina-
litete.  M. K. M. 
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Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
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Vodja skupnih služb: Katarina Požun
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E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Katarina Požun
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)
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naroč-
niki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izražena 
v kolumnah in drugih prispevkih zunanjih av-
torjev, ne izražajo nujno stališča uredništva. 
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih 
del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodu-

num ali avtorji, ki imajo z izdajateljem skle-
njene avtorske pogodbe, zato teh del ni do-
voljeno reproducirati, distribuirati ali drugače 
uporabljati v tržne namene brez ustreznega 
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 po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v 
Sloveniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.000 izvodov

Naslednja številka (12/2009) bo izšla v 
četrtek, 11. junija 2009.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. junij.

Policijo bodo kadrovsko okrepili

Ministrica Kresalova z Gorškom in 
Zbašnikom

V uvodnem delu je nekdanji 
predsednik Bojan Šrot, ki je 
stranko sicer vodil le 16 me-
secev, poudaril, da mu je bilo 
v veliko čast voditi stranko, 
pa čeprav je morda koga raz-
očaral, a da do tega pač v ži-
vljenju prihaja. Novoizvoljeni 
predsednik stranke, 41-letni 
mag. Radovan Žerjav, pro-
metni minister v prejšnji vla-
di in poslanec v DZ RS, ki ga 
je kot edinega kandidata za 
prvega človeka stranke pod-
prlo 179 od 180 delegatov z 
volilno pravico, pa je dejal, 
da bo potrebno mnogo stva-
ri v temelju spremeniti, sicer 
bo samo še eden v nizu neu-
spešnih predsednikov stran-
ke: „Nisem razmišljal, da bi 
bil poklicni politik. Pravza-
prav se tudi danes ne poču-
tim tako. Zato tudi stvari, 
ki so politiko ljudem odtuji-
le, težko razumem in jih ne 
sprejemam. Politike ne razu-
mem kot uporabe ali zlorabe 
politične moči. Politika zame 
ni boj za oblast in delitev ple-

Bogovič drugi človek SLS
KRŠKO - Predčasnega volilnega kongresa SLS, ki je potekal pod sloganom Pripravljeni na novo zaupanje, 
se je udeležilo okoli 200 delegatov, ki so poleg sprejema sprememb Statuta in kongresne resolucije iz-
volili tudi novo vodstvo stranke, v katerem je gostitelj - krški župan Franc Bogovič - zavzel visoko poli-
tično funkcijo, saj je bil izvoljen za podpredsednika.

na. Politiki želim spremeni-
ti predznak. Čeprav mogoče 
zvenim naivno, mislim re-
sno in iskreno. In verjamem, 
da bom skupaj z vami povrnil 
zaupanje v Slovensko ljudsko 
stranko.“ 

Za podpredsednika stran-
ke je bil z 126 glasovi izvo-
ljen krški župan in poslanec 
Franc Bogovič, za podpred-

sednico pa Olga Franca, ka-
teri je svoj glas zaupalo 113 
udeležencev z volilno pra-
vico. Svet SLS bo tudi v pri-
hodnje vodil kot predsednik 
Jakob Presečnik, glavni 
odbor pa Franci Rokavec. 
Razsodišču bo predsedova-
la Justina Polovič iz OO SLS 
Brežice, za predsednika Pro-
gramskega sveta so izvolili 
Janeza Tomšiča, novoizvo-

ljeni član Izvršilnega odbora 
pa je med drugim postal tudi 
Roman Žveglič iz OO Sev-
nica. Ob volitvah v organe 
stranke pa so delegati spre-
jeli tudi spremembe Statuta 
SLS in tri kongresne resoluci-
je. Te se nanašajo na poslan-
stvo in vizijo SLS, ki si bo pri-
zadevala za socialno varno 
in gospodarsko uspešno dr-
žavo, pri čemer namerava-
jo v stranki utrditi usmeritev 
desnosredinske stranke. Re-
solucija se nanaša med dru-
gim tudi na gospodarsko kri-
zo in zagovarjanju stališča, 
da mora Slovenija ohraniti 
suverenost na ozemlju Repu-
blike Slovenije na dan osa-
mosvojitve 25.6.1991. Ka-
kor je na kongresu dejal dr. 
Ivan Žagar, nosilec liste SLS 
na volitvah za Evropski par-
lament prihodnji mesec, pa 
si bodo v primeru izvolitve 
kot evroposlanci prizadeva-
li, da bodo slovenski interesi 
ustrezno zastopani.
 Bojana Mavsar

Novoizvoljena predsednik in podpredsednik stranke SLS 
Radovan Žerjav in Franc Bogovič, oba tudi poslanca

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in 

občanom občine Krško!

Praznovanje je čas, ko se ozremo po 
prehojeni poti, ocenimo dosežke in z 

novimi cilji zremo naprej. Le razvoj in 
dobri medsebojni odnosi  omogočajo 

kvalitetno in prijazno življenje. 

V prihodnje vam želim še naprej veliko 
uspehov na vseh področjih vašega 

delovanje in uresničitev vseh 
načrtovanih ciljev. 

župan občine Brežice
Ivan Molan s sodelavci

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

Slikovita pokrajinska pestrost Občine Krško, 
pospremljena z bogato zgodovinsko dediščino in 

spominom na prve padle krške žrtve ter vrnitev 
izgnancev, so le drobec v mozaiku, ki priča o obstoju in 

pomenu vaše občine ter njenega praznika.

Ob praznovanju praznika občine vam iskreno 
čestitamo ter želimo, da bi uspešno premagovali ovire 
na poti stabilnega razvoja vaše skupnosti. Obenem se 
vam zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko 
sodelovanje, z željo po krepitvi dobrih odnosov med 

občinama v okviru razvojne regije Posavje tudi v 
prihajajočih letih.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Občine Krško, 
spoštovani župan, podžupanja in podžupan, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

lani začela veljati uredba o poplavnih območjih, ki omeju-
je posege. In četudi je izgradnja krškega bazena načrtovana 
sočasno z izdelavo Državnega lokacijskega načrta za HE Bre-
žice, bi bila v tem primeru Občina Krško tista, ki bi morala 
zaradi načrtovane investicije in v zaščito le-te sofinancirati 
protipoplavne nasipe, kar pa pomeni pri prvi ocenitvi investi-
cije na okoli 7 mio evrov dodatnih stroškov.

V razpravo se je vključilo veliko svetnikov, ki so zahtevali po-
jasnila od uslužbencev občinske uprave. Med drugim je Po-
lona Urek opozorila, da so svetniki KS mesta Krško zaradi 
projekta, ki je obtičal na mrtvi točki, januarja letos poda-
li pobudo, da se pripravi ocena smotrnosti investicije na tej 
lokaciji in da se naj vzporedno pristopi k iskanju nove. Od te 
pobude pa do sedaj pa je ponovno minilo skoraj pol leta. Ja-
nez Požar je dejal, da se morajo pri tem kar vsi, tako svetni-
ki kot občinska uprava, posipati s pepelom, da gre za skupen 
neuspeh, izdelava novih študij pa bi pomenila dodatne stro-
ške. Ivan Urbanč je predlagal, naj se ustanovi gradbeni od-
bor, ki bo spremljal aktivnosti na tem področju, Jože Habinc 
pa, da je bil pred leti med zagovorniki ureditve nekdanjega 
bazenskega kompleksa pri tovarni Vipap in naj gredo prizade-
vanja v tej smeri.

Ob dejstvu, da se okoli izdelave Državnega prostorskega načr-
ta za HE Brežice pojavlja vrsta zapletov, saj potrebuje sloven-
ska stran soglasje Hrvaške, negativno oceno, in sicer, da takšna 
akumulacija na tem območju ni sprejemljiva, pa so podali tudi 
naravovarstveniki, so po večurni razpravi člani občinskega sve-
ta sprejeli štiri sklepe. Ti zavezujejo občinsko upravo, da na-
daljuje z aktivnostmi na že obstoječi izbrani lokaciji, vzpore-
dno pa da se ob ponovni izbiri variant iz leta 2006 pristopi k 
iskanju potencialno nove ustrezne lokacije za bazen.

Za obnovo brestaniškega kar dva 
milijona evrov!
Po tej točki so svetniki tudi soglašali s pričetkom sanacije bre-
staniškega bazena, zgrajenega pred 30 leti. Za sanacijo imajo 
že pridobljeno gradbeno dovoljenje, veljavnost le-tega, v koli-
kor ne pričnejo z deli, pa poteče oktobra letos. S sredstvi, ki so 
jih prerazporedili znotraj občinskega proračuna iz naslova ob-
nove gradu Rajhenburg, ob tem pa nameravajo pridobiti tudi 
sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, Direktorata za šport 
in Fundacije za šport, nameravajo sanirati, razen gostinskega 
objekta, celoten kompleks Športno rekreacijskega centra Bre-
stanica, od bazenske školjke, strojnice, zunanje ureditve, sa-
nitarij, ogrevanja vode itd. Predračunska vrednost investicije 
znaša okoli 1,9 mio evrov.
 Bojana Mavsar

Krški bazen je očitno »odplaval« še za 
nekaj let... nadaljevanje s 1. strani 
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Bistvena razlika od osnutka 
proračuna je v tem, da ni več 
predvidenega zadolževanja v 
višini 450 tisoč evrov, name-
sto tega pričakujejo prihod-
ke iz naslova vračila vlaganj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje ter prihodke iz na-
slova delitvene bilance z ob-
čino Krško.

Svetniki so letošnji proračun 
sprejeli po relativno kratki 
razpravi. Slišati je bilo sicer 
pomisleke o realnosti predvi-
denih prihodkov, župan Moj-
mir Pustoslemšek pa je de-
jal, da bo v primeru, če vseh 
predvidenih prihodkov ne 
bo, pač potrebno kakšnega 
od projektov izpustiti. »Ven-
dar moramo pri določenih 
stvareh stopiti na vlak, sicer 
bo vlak odpeljal,« je opozo-
ril na občinsko sofinanciranje 
velikih državnih projektov, 
kot je kostanjeviška obvo-
znica, ki bo letos predvido-
ma dokončana, občina pa bo 
svoj delež odplačala v nasle-
dnjem letu, ter na težko pri-
čakovan začetek obnove in-
frastrukture na Prekopi. 

Joško Cunk je občinsko 
upravo pozval, naj se bolj 
angažira za prodajo občin-
skega premoženja, Franc 
Štokar pa je menil, da si v 
občini ne morejo sočasno 
privoščiti treh velikih projek-
tov, kvečjemu enega in nekaj 
manjših.

Brez razprave so sprejeli pre-
dlog sporazuma o delitveni 
bilanci z občino Krško, ki ga 
bodo sedaj predstavili obči-

Brez zadolževanja
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je 14. 
maja končno sprejel letošnji proračun, v katerem je predvi-
denih 3,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj odhodkov. 

Srečanje županov na Brdu

Ker je občina Murska Sobo-
ta zaradi finančne krize od-
stopila kot soustanovitelji-
ca Fakultete za turizem, so 
dodatnih 180 tisoč evrov v 
letu 2014 namenili fakulte-
ti. Glavni tajnik fakultete 
Boštjan Brumen je opore-
kal svetnikom, ki so menili, 
da je financiranje za Brežice 
neznanka in s tem avantura, 
saj naj bi Brežice zagotovile 
2 milijona, država pa 3 mi-
lijone evrov in v ustanovitev 
ne bi privolila, če ne bi imela 
jasnih namenov. 

Zaradi povečanega vpisa 
bodo omogočili oddelek za 

Med prvimi obravnavanimi 
točkami je bilo poslovno in fi-
nančno poročilo za leto 2008 
ter poslovni in finančni na-
črt za leto 2009 JP Plinovod 
Sevnica, ki je v lanskem letu 
ustvarilo 7.238 evrov čiste-
ga dobička. »Odjemalcev ze-
meljskega plina je vsako leto 
več, tako je lanskoletna po-
raba znašala 2.042.753 kubič-
nih metrov. Trenutno je ku-
bični meter plina po ceni 0,6 
evra najcenejši za gospodinj-
stva,« je pojasnjeval direktor 
Anton Krajnc. V letošnjem 
letu je predviden večji po-
seg na plinovodnem omrež-
ju zaradi gradnje trgovske-
ga centra Spar, zaradi česar 
podjetje že načrtuje večjo 
prekinitev dobave plina vsem 
odjemalcem pri prevezavi no-
vega voda. Predvidevajo pre-
stavitev glavnega napajalnega 
voda Geoplina in vzporedno 
s tem vodom se bo prestavi-
la tudi plinska cev, ki napaja 
Kvedrovo, Glavni trg, Florjan-
sko in Drožanjsko ulico. 

Podano je bilo tudi poslovno 
poročilo sevniškega javnega 
zavoda KŠTM za leto 2008, na-
črti za letošnje leto pa bodo 
podrobneje predstavljeni na 
junijski seji, ko naj bi bil iz-
bran tudi novi direktor oz. di-
rektorica. S pozitivnim sta-
njem je poslovno leto 2008 
zaključilo tudi sevniško jav-
no podjetje Komunala, ki mu 
največ preglavic povzročajo 
odpadki, saj se količina le-teh 

Za fakulteto še 180.000 evrov, 
polemično o projektih 
BREŽICE – Občinski svetniki so na majski seji sprejeli nekaj sklepov, ki ob neprijetni, a še likvidni fi-
nančni situaciji, obremenjujejo proračun. Ob odstopu Murske Sobote kot soustanoviteljice so se izre-
kli za dodatnih 180 tisoč evrov za zagon Fakultete za turizem, sprejeli sklep o zagotovitvi sredstev za 
atletsko dvorano ter potrdili ustanovitev petih vrtičkarskih oddelkov.

skupino najmlajših v vrtcih 
Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob 
Krki, Dobova ter oddelek in 
pol v vrtcu Mavrica Breži-
ce. Vsi vrtci lahko zagoto-
vijo dodatne prostore, v Ar-
tičah pa se dogovarjajo o 
najemu dodatnega prostora 
v neposredni bližini. Če ne 
bi potrdili ustanovitve no-
vih oddelkov, bi po pojasni-
lih vodje oddelka za družbe-
ne dejavnosti Anice Hribar 
brez varstva ostalo okrog 70 
otrok. Ravnatelju OŠ Piše-
ce Martinu Dušiču so kljub 
temu, da naslednje leto od-
haja v pokoj, potrdili sedmi 
ravnateljski mandat. Sogla-

šali so tudi z nižjo ceno za 
storitev pomoči na domu, ki 
znaša 4,35 evra. 

Končno so sprejeli sklep 
o zagotovitvi sredstev za 
športno dvorano pri atlet-
skem stadionu. Matična od-
bora, za družbene dejavno-
sti in za finance, sta podala 
negativni mnenji. Upravlja-
nje z objektom atletskega 
stadiona, zgrajenega leta 
1999 pri srednji ekonomski 
in trgovski šoli, in bodoče 
atletske dvorane so prene-
sli na Zavod za šport in pre-
razporedili 140 tisoč evrov, 
ki jih je Atletski klub zago-
tovil iz naslova Fundacije za 
šport. Gre za dvorano veli-
kosti 916 m2 z atletsko ste-
zo v dolžini 80 metrov, ovre-
dnoteno na 464 tisoč evrov. 

Sprejeli so predinvesticijsko 
zasnovo projekta Hidravlič-
na izboljšava vodovodnega 
sistema na območju Posavja 
za občino Brežice, z name-
nom izboljšati javno vodoo-
skrbo, predvsem pa sanirati 
izgubo vode in posredno za-
menjati 35 od 63 km azbe-
stnih vodov. Ocenjena vre-
dnost kompletnega projekta 
je 18 milijonov evrov, breži-

ški delež znaša 5,5 milijona 
evrov, 29 odstotkov sredstev 
oz. 3,9 milijona naj bi pri-
dobili iz EU sredstev. Glaso-
vanja sta se vzdržala Rajka 
Križanac in Marjan Žibert, 
saj je tretja faza obnove vo-
dovodnega sistema na Veli-
ki Dolini in v Jesenicah, ki 
bi morala biti končana leta 
2005, še danes vprašljiva. 

Burna razprava se je razvila 
glede ureditve režima priži-
ganja in ugašanja javne raz-
svetljave v občini, ki je po 
njihovem prepričanju mrk 
predvidel le podeželju. Če-
prav je v uvodni predstavi-
tvi vodja gospodarskega od-
delka Alenka Laznik dodala 
dopolnilo, da varčevanje 
velja tudi za mesto Breži-
ce, so bili svetniki in sve-
tnice ogorčeni. Vsi so sicer 
poudarili potrebo po varče-
vanju z javno razsvetljavo 
in imeli predloge tehničnih 
izboljšav, vendar pa po žu-
panovih pojasnilih rabijo do 
tri leta, da uredijo prižigali-
šča in tako omogočijo uga-
šanja posameznih luči, zato 
je župan Ivan Molan gradi-
vo umaknil.

 Suzana Vahtarič

Župan Ivan Molan je svetnikom poročal o kar nekaj finančno 
neprijetnih situacijah. V maju niso več prejeli nadomestila 
za sodelovanje v postopku iskanja odlagališča NSRAO, kjer 
bo do konca leta izpad okoli 560 tisoč evrov, iz Davčne upra-
ve so prejeli terjatev plačila davka v višini 130 tisoč evrov za 
odprodajo kompleksa Mokrice, kjer se zdaj s Termami Čatež 
dogovarjajo, da Terme poravnajo ta davek. Župan je dejal, 
da so se na Davčno upravo pritožili in vmes dobili zagotovilo 
Term, da bodo prevzele plačilo davka.
Veseli le dejstvo, da so po zakonu o financiranju občin le-
tos dobili odobrenih 207 tisoč evrov več sredstev od plani-
ranih, ki so jih namenili dokončanju pločnika Artiče, kjer je 
investicija v polnem teku, tako da Artičam letos namenja-
jo skupaj 340 tisoč evrov. Soočajo se z izgubo na OŠ Dobova, 
ki je prvi nelikvidni javni zavod, vendar z izgubo posluje že 
tri leta, zato se bodo dobovski šoli posvetili na junijski seji. 

Marjan Poznič, Senovo: Na 
dopust bomo letos šli, po re-
snici povedano pa še ne vemo 
ne kdaj ne kam. Pri tem sicer 
ne gre za finančni problem, da 
si nekaj dni ne bi mogli privo-
ščiti, pač pa je problem s ča-
som, ker z ženo zaradi dela 
težko uskladiva več prostih dni 
skupaj. Nekako je lažje skoči-
ti na enodnevne izlete, čeprav 
so ti praviloma, če odrineš 
malo dlje, veliko bolj naporni. 

Matjaž Volk, Krška vas: Letos za 
spremembo ne gremo na Hrva-
ško, ampak nekam v južne kraje, 
v Španijo, Grčijo ali Turčijo. Ter-
min že imamo rezerviran, izbra-
li pa bomo last-minute varianto. 
To nima veze s politiko, enostav-
no smo ugotovili, da so drugje 
cenovno bolj ugodni kot na Hrva-
škem. S tem smo povsem zado-
voljni, pa tudi sicer ne opažam, 
da bi se ljudje zaradi krize odpo-
vedovali dopustom.

Silva Lamovšek, Radeče: 
Letos odhajam na 21-dnevni 
dopust v Dalmacijo, v Sukoša-
ne pri Zadru. Tja hodiva z mo-
žem že osem let, ker je obala 
zelo lepa in vzdušje prijetno. 
Tam se vedno zelo dobro poču-
tim. Tudi cena ni previsoka, 10 
evrov po osebi. S seboj bi vzela 
tudi vnučko, vendar je še malo 
premajhna, ker je pot kar dol-
ga. 

ANKETA

Smo tik pred junijem in približuje se čas dopustov ter šolskih 
počitnic. Čeprav je v naših krajih vreme že prav poletno, nas 
bo morala večina še malce počakati na vsakoletni oddih, se-
veda pa misli marsikomu že uhajajo v težko pričakovani čas. 
Tudi nekaj našim naključno izbranim sogovornikom.

Jure Urek, Kapele: O dopustu 
že razmišljam, vleče me ne-
kam, kjer bi si lahko ogledal 
kaj zgodovinskega ali kulturne-
ga ali pa tudi kakšen košček Alp. 
Imam rad mir, ker sem glasbenik 
in mi gneča ni najbolj dobrodo-
šla, zato grem na dopust z naj-
več dvema prijateljema. Radi 
preizkušamo tudi kulinarične 
specialitete. Dopust si bom za-
gotovo privoščil, mi je pa všeč 
tudi rek, da je doma najlepše. 

Kam na dopust?

ni Krško. Vsebina sporazuma 
je za novinarje in za javnost 
ostala skrivnost, izvedeli 
smo le, da se Kostanjeviča-
ni še vedno počutijo prikraj-
šane pri nadomestilu zaradi 
bližine NEK, predvsem v pri-
merjavi z občino Kozje, ki bo 
po novi uredbi oz. po potrdi-
tvi DPN za odlagališče NSRAO 
dobila 125 tisoč evrov, Kosta-
njevica pa le 95 tisoč evrov, 
čeprav je vključena v načrt 
zaščite in reševanja v prime-
ru jedrske nesreče. Sicer pa 
je od delitvene bilance odvi-
sen kar precejšnji delež prej 
omenjenega letošnjega pro-
računa.

Občinski svet je potrdil tudi 
predlog sporazuma med Ob-
čino Kostanjevica na Krki 
in kupcem kostanjeviške-
ga kulturnega doma Marti-
nom Odlazkom. V zameno 
za umik tožbe, ki jo je vlo-
žila Občina glede lastništva 
kulturnega doma, se Odla-
zek v sporazumu zavezuje, 
da bo najkasneje v šestih le-
tih zgradil večnamensko dvo-
rano z najmanj 350 sedeži, 
ki jo bo, tudi z vpisom slu-
žnosti, trajno oddajal v upo-
rabo za potrebe občanov za 
kulturne in druge priredi-
tve. Odlazek bo ob regional-
ni cesti, ob kateri stoji dom, 
zgradil tudi pločnik in jav-
no razsvetljavo, Občina pa 
si je zagotovila tudi predku-
pno pravico za večnamensko 
dvorano ali za objekt v celo-
ti, v kolikor bo kdaj predmet 
prodaje.
 Peter Pavlovič

O poslovnih in 
finančnih načrtih
SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 21. 
maja potekala 21. redna seja Občinskega sveta občine 
Sevnica z 31 točkami dnevnega reda. 

povečuje, vendar je vedno 
več tudi ločeno zbranih od-
padkov. Sprejet je bil še sklep 
o imenovanju Mitje Udovča iz 
Boštanja za direktorja Javne-
ga podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica za štiriletno manda-
tno obdobje.

Daljša razprava je bila name-
njena predlogu o višji ceni za 
varstvo predšolskih otrok v 
vzgojno-varstvenih ustanovah 
v sevniški občini, ki je posle-
dica povišanih stroškov dela in 
materialnih stroškov. Po gla-
sovanju je bil sprejet sklep, 
da se nova cena vrtca razde-
li med uporabnika in občin-
ski proračun - tako naj bi 24 % 
polne cene krili starši, 76 % pa 
občinski proračun. Povpreč-
na podražitev vrtca naj bi bila 
2,5 evra za uporabnika. Rav-
nateljica sevniškega vrtca Vla-
sta Fele, v.d. ravnatelja OŠ Kr-
melj in krmeljske enote vrtca 
Gusta Mirt ter ravnateljica OŠ 
Šentjanž in šentjanške enote 
vrtca Marija Brce so se sicer 
zavzemale, da naj bi bil ce-
loten znesek višje cene stori-
tev v vrtcih poravnan iz občin-
skega proračuna, ki pa stroška 
42.000 evrov ne zmore, so bili 
skorajda enotni sevniški ob-
činski svetniki in svetnice.    
 
V nadaljevanju občinske seje 
so potrdili imenovanje Štefa-
na Teraža kot predstavnika 
občine Sevnica v Svet zavoda 
Šolski center Krško – Sevnica.
 Smilja Radi

BRDO PRI KRANJU - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj je 13. maja organizirala vseslovensko sreča-
nje županov, povabila pa je tudi predstavnike regionalnih ra-
zvojnih agencij. Tematsko se je srečanje navezovalo na pripravo 
pokrajinske zakonodaje, črpanje evropskih sredstev in na osta-
la področja lokalne samouprave. Delovnega srečanja sta se iz 
posavskih občin udeležila Robert Ostrelič, direktor Regionalne 
razvojne agencije Posavje, in župan občine Kostanjevica na Krki 
Mojmir Pustoslemšek. B.M.
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Občinski svet Občine Krško je pred odločitvijo, da poda so-
glasje za umestitev odlagališča za nizko in srednje radioak-
tivne odpadke ob JE Krško. S tem v zvezi smo do sedaj rešili 
množico problemov, ostalo nam je še uskladiti način upora-
be sredstev za omejeno rabo prostora, ki jih prejema Občina 
Krško oziroma jih bo, če bo dala soglasje za umestitev odla-
gališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) in 
sicer v višini 7.294.602,35 €.

S ciljem rešitve nastale situacije, svetniška skupina SDS v 
Občinskem svetu predlaga Lokalnemu partnerstvu, Krajev-
nim skupnostim in Občinskemu svetu način rabe nadome-
stil, ki je po našem mnenju zelo blizu dosedanjim razpra-
vam v Lokalnem partnerstvu kot tudi nekaterim krajanom 
Občine Krško.

Menimo, da je to kompleksno in za občino Krško in njene 
prebivalce zelo pomembno vprašanje, potrebno rešiti ra-
zumsko in v interesu občine ter občank in občanov, hkrati 
pa se je treba zavedati, da gre pravzaprav za dve vpraša-
nji in sicer za postopek dajanja soglasja za umestitev odla-
gališča NSRAO in kot drugo za razporejanje prej omenjenih 
sredstev, ki naj bi jih  za oba jedrska objekta prejela Obči-
na Krško. Ker v Krškem že imamo jedrski objekt (delujoča 
NEK), ne vidimo razloga, da ob upoštevanju vseh varnostnih 
meril in pogojev, potrdimo predlagano lokacijo za odlagali-
šče NSRAO kot primerno. 

O načinu delitve sredstev imamo različna mnenja, tako žu-
pan kot svetniške skupine v Občinskem svetu, posamezne KS 
ob NEK in ostale KS v občini ter tudi posamezniki v okviru 
Lokalnega partnerstva.

V cilju čim hitrejše rešitve nastale situacije, svetniška sku-
pina SDS daje naslednji predlog z upoštevanjem vseh zna-
nih meril, ki se nanašajo na to problematiko:
• upoštevali smo število gospodinjstev za delitev nadome-

stila v pasu od 1500 m do 10.000 m,
• meje štirih Krajevnih skupnosti (Krško, Leskovec pri Kr-

škem, Dolenja vas, Krško polje),
• število prebivalcev po krajevnih skupnostih (KS),
• meje občine,
• dosledno upoštevanje teh mej pri določitvi nadomestila.

Za individualno rabo nadomestila predlagamo: 

Zveza ekoloških gibanj (ZEG) Slovenije poziva občinske sve-
tnike občine Krško, da ob glasovanju o umestitvi odlagališča 
NSRAO glasujejo proti predlaganemu sklepu o lokaciji NSRAO 
in sprejmejo pobudo o razpisu posvetovalnega referenduma. 
„ZEG podpira prizadevanja občanov Vrbine in Spodnjega Sta-
rega Grada o pravični delitvi nadomestil za jedrska objekta v 
Krškem. Državne in lokalne institucije morajo takoj sprejeti 
pravno podlago in merila za delitev nadomestil po invidualnem 
ključu v desetkilometerskem pasu okoli objektov,“ je v spo-
ročilu za javnost zapisal predsednik ZEG Karel Lipič. „Če se 
bodo svetniki izrekli za umestitev odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov v svoji občini v tej predlagani obliki, 
se bodo  izrekli za umestitev odlagališča v lastne postelje in v 
vodovodne pipe,“ opozarja Lipič.

ZEG poziva svetnike, naj 
zavrnejo lokacijo

Problematika odlagališča nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov in v zvezi s tem sprejetje državnega prostorskega na-
črta (DPN) se preveša v sklepno dejanje, ko se bo v Občini 
Krško potrebno odločiti ali sprejemamo ta objekt v svojo sre-
dino ali ne.

Občinski svet Krško je sprejel smernice za osnutek DPN, do-
polnjen osnutek pa je bil v javni razgrnitvi od 01.02.2008 do 
07.03.2008, javna obravnava je bila 14.02.2008 v Krškem.

Na javni seznanitvi dne 09.04.2009 v Krškem smo bili s strani 
Ministrstva za okolje in prostor seznanjeni  z gradivom »Sta-
lišča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrni-
tve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta in 
okoljskega poročila za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina 
v občini Krško« 

Na tej predstavitvi, ki je bila slabo pripravljena in vodena, 
smo ugotovili, da gre v odgovoru na stališča do pripomb za 
stvari, ki so se posledično pojavila tudi v predlogu »Uredba 
o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Kr-
ško« (v nadaljevanju Uredba). To pa je bil povod, da smo so-
podpisali zahtevo za sklic seje Občinskega sveta Krško, ki je 
bila 07.05.2009 z obravnavo ene same konkretne točke dnev-
nega reda, in sicer: »Obravnava spremenjenih rešitev na pod-
lagi stališč Ministrstva za okolje in prostor do pripomb in pre-
dlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka DPN 
in okoljskega poročila za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbi-
na v občini Krško«.

Kot je javnosti poznano, je bila na zahtevo lokalnega par-
tnerstva v fazi priprave stališč do pripomb izvedena tudi ne-
odvisna recenzija študije variant za odlagališče NSRAO na lo-
kaciji Vrbina v Občini Krško.

Študija je bila predstavljena javnosti 12.02.2009, podpisali 
pa so jo priznani slovenski in tuji recenzenti. Iz študije veje 
pozitiven rezultat glede na iskano odlagališče, vendar pa je 
pri tem treba opozoriti:
- da gre za večinsko mnenje recenzentov,
- da se pozitivno mnenje nanaša izključno na dano lokacijo.

To želimo poudariti vsled tega, da ne bi v javnosti veljalo 
prepričanje, da je to v Sloveniji edina lokacija za odlagali-
šče NSRAO. To je možna lokacija in izbrana varianta odlaga-
nja najoptimalnejša na izbrani lokaciji. O tem svetniška sku-
pina LDS nima nikakršnega pomisleka.

Nesprejemljiva pa so po našem mnenju nekatera stališča do 
pripomb in pa sam predlog Uredbe. Iz predloga Uredbe in gra-
fičnih prilog, ki so njen sestavni del, izhajajo namreč vsebi-

ne, ki bistveno odstopajo od dopolnjenega osnutka Uredbe, 
ki je bila javno razgrnjena in obravnavana na javni obravna-
vi, in sicer:

1. Občinski svet Krško in javnost v fazi javne razgrnitve in 
javne obravnave ni nikoli razpravljala o NSRAO, ki so v »lasti« 
solastnika NE Krško, to je HEP oziroma Republika Hrvaška. 
Vsa dokumentacija za odlagališče DPN je bila ves čas samo 
za 50% NSRAO iz NE Krško in za vse ostale NSRAO, ki nastaja-
jo v slovenskih bolnišnicah, inštitutih in slično, ki jih je ravno 
tako potrebno strokovno in varno odložiti.

2. Logična posledica povečanja potreb po količini odpadkov 
je tudi odlagalna površina. V predlogu DPN so večje površine 
predvidenega prostora, kot je bil javno razgrnjen, zato o njih 
na javni razgrnitvi in javni razpravi nismo govorili. Tudi ob-
činski svet o tem ni razpravljal in o tem nima stališča.

3. Največja neznanka ob sprejetju DPN oziroma sprejetju po-
zitivnega mnenja k DPN pa je dilema glede družbene spre-
jemljivosti objekta. Slovenija je podpisnica  Konvencije o 
varnem ravnanju z izrabljenim jedrskih gorivom in radioak-
tivnimi odpadki ter Aarhuške konvencije, ki predvideva sode-
lovanje javnosti pri načrtih in programih v zvezi z okoljem, 
zato mimo tega ne moremo. Iz javne razgrnitve in pripomb 
iz javne razprave je razumeti, da občani sprejemajo lokacijo 
odlagališča NSRAO, vendar pod določenimi pogoji, o katerih 
pa soglasja z najbolj prizadetimi občani v okolici NE Krško in 
odlagališča NSRAO ni.

Svetniška skupina LDS je predlagala svetovalni referendum, 
na osnovi katerega lahko edino ugotovimo sprejemljivost 
objekta v prostoru in to po predhodnem odgovornem premi-
sleku.. Tokrat odločamo o svojem okolju sami. Odločamo pa 
tudi o okolju naših številnih rodov v prihodnje, saj bodo le 
ti živeli s tem objektom po podatkih strokovnih služb nasle-
dnjih 300 let, ko današnje NE Krško že stoletja ne bo več v 
prostoru. 

Predlagali pa nismo samo svetovalni referendum ampak tudi 
predhodno ureditev rabe nadomestil za razvrednotenje bival-
nega okolja tako za posameznega občana občine Krško kot za 
potrebe posameznih krajevnih skupnosti in občine kot celote.
Svetniška skupina LDS ne bo glasovala za pozitivno mnenje k 
DPN-ju, če ne bo prepričana, da občani sprejemajo odlagali-
šče NSRAO na lokaciji Vrbina.

Prepričani smo, da gre za eno od strateških odločitev Občine 
Krško, ki pa ne more iti na škodo občanov. 

Svetniška skupna LDS Krško: Branko Janc, Polona Urek, 
Janez Nečemer, Rudi Smodič, Vojko Omerzu

Referendum o odlagališču NSRAO – DA ali NE

Predlog svetniške skupine SDS o načinu rabe nadomestil za 
omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta Krško

• pas od 0-1500 m ; možnost odkupa in izselitve stanovanj-
skih objektov na enak način kot za naselje Vrbina,

• pas od 1500 m – 4500 m (2741 gospodinjstev); predla-
gamo letno nadomestilo gospodinjstvom v višini 350 €/
gospodinjstvo za plačilo komunalnih uslug izvajalcu ko-
munalnih storitev (ali elektrika ali dodatno zdravstveno 
zavarovanje), kar znese 959.350 €,

• pas od 4500 m – 7000 m (cca. 1250 gospodinjstev); pre-
dlagamo letno nadomestilo gospodinjstvom v višini 250 
€/gospodinjstvo za plačilo komunalnih uslug izvajalcu 
komunalnih storitev (ali elektrika ali dodatno zdravstve-
no zavarovanje), kar znese 312.500 €,

• 7000 m – 10.000 m (cca. 2000 gospodinjstev); predlaga-
mo letno nadomestilo gospodinjstvom v višini 150 €/go-
spodinjstvo za plačilo komunalnih uslug izvajalcu komu-
nalnih storitev (ali elektrika ali dodatno zdravstveno 
zavarovanje), kar znese 300.000 €.

Skupno tako približno 6000 gospodinjstvom namenjamo 
1.571.850 €, kar predstavlja 21,5% vseh sredstev.

Za kolektivno rabo nadomestil predlagamo, da se KS na-
meni, odvisno od njihovega števila prebivalcev, za njihove 
programe skupno 850.040 €, kar pomeni 11,6% vseh sredstev.

Preostanek sredstev v višini 4.874.712 € ali 66,9% naj se po-
rabi za skupne programe občine kot do sedaj.
Za pregledno porabo teh sredstev predlagamo oblikovanje 
posebnega proračunskega sklada (znotraj integralnega pro-
računa), s tem skladom pa bi upravljala komisija ali od-
bor, sestavljen iz članov občinske uprave, članov občinske-
ga sveta, KS in Lokalnega partnerstva.

Z ozirom, da državni prostorski načrt (DPN) predvideva 
odlaganje vseh odpadkov (slovenskih in hrvaških), s tem 
osnutkom predlagamo delitev sredstev za slovenski del od-
padkov, o pogojih za hrvaški del odlaganja NSRAO se bomo 
pogovarjali posebej.

Naše mnenje je, da je podan predlog dobra osnova za spo-
razum vseh svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Kr-
ško in kot tak usmerja k dajanju pozitivnega soglasja za lo-
kacijo odlagališča NSRAO.

 Svetniška skupina SDS v Občinskem svetu
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 Danes želimo nadaljevati pot, ki smo jo z vašim 
zaupanjem začeli pred petimi leti. V Evropski zvezi 
želimo tudi v prihodnje delati v dobro Slovenije in 
vseh njenih državljank in državljanov. Hočemo delati 
za uspešno Slovenijo v močni Evropi. Z dosedanjim 
delom smo že dokazali, da smo BLIZU LJUDEM, kar 
želimo biti tudi v prihodnosti.

Vabimo vas, da 7. junija 2009 glasujete za listo Nove 
Slovenije, ki ima zaporedno številko 1.

1
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VELIKI TRN - Društvo vinogra-
dnikov, Društvo za ohranitev 
podeželja in Prostovoljno ga-
silsko društvo Veliki Trn so v 
sodelovanju s krajebno sku-
pnostjo 16. maja organizira-
li praznik cvička. Prireditev se 
je pričela s parado izpred kleti 
Alojza Pirca na Ravneh preko 
Nove Gore na Veliki Trn, v ka-
teri  je sodelovalo 32 vozil, in 
sicer furmani, ki so vozili vino, 
traktoristi z modernimi vino-
gradniškimi stroji, s katerimi 
razpolagajo vinogradniki Dru-
štva vinogradnikov Veliki Trn, 
dve konjeniški vpregi... V pa-
radi so s prikazom dela peric 
sodelovale tudi članice Društva 
za ohranitev podeželja Veliki 
Trn, poleg domačih vinogradni-
kov pa še vinogradniški društvi 
Studenec in Šentjernej. 

Nato so na igrišču na Velikem 
Trnu, ki so ga pokrili z veli-
kim šotorom, pripravili kul-
turni program, v nadaljevanju 

Praznik cvička na Velikem Trnu

V vinogradniški povorki je sodelovalo 32 vozil.

večera pa je za zabavo skrbel 
ansambel bratov Poljanšek. 
Obisk tradicionalne prireditve 
je bil številčnejši kot minulo 
leto, pa tudi vreme je omogo-
čilo prijeten večer. Organiza-
torji  ocenjujejo, da se je le-
tos prireditve udeležilo blizu 
1000 ljudi, ki so jim postregli 
z najbolje ocenjenim cvičkom 
na letošnjem društvenem oce-
njevanju vin na Velikem Trnu, 

ki ga je pridelala družina Ža-
ren iz Nemške vasi. Najbo-
lje ocenjeni cviček je pridelal 
tudi Stanko Baznik iz Velikega 
Podloga, ki ima vinsko gorico 
v Brezovski Gori. Na društve-
nem ocenjevanju, ki je pote-
kalo 9. marca, je sicer sodelo-
valo 217 vzorcev različnih vrst 
vin, največ, kar 116, je bilo 
seveda vzorcev cvička.
 P.P., foto: J.M.

V Krškem, ob glavni cesti, nasproti TC Tabu 
oddajamo v najem poslovne prostore 

(pisarne, mini kuhinja, sanitarije) v izmeri 151,53 m2.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
MDB 2a
8273 Leskovec pri Krškem

t.: 07 490 22 60
e.pošta: sl-inzeniring@siol.net

i: www.sl-inzeniring.si

RAKA - V projektu druženja 
treh generacij sta združila 
moči Turistično društvo Lo-
vrenc Raka in OŠ Raka ter or-
ganizirala pohod in kolesar-
jenje po poteh naravne in 
kulturne dediščine Rake. V 
okviru tega projekta so člani 
TD Lovrenc Raka obnovili sra-

Račani obnovili „pranger“

Predlogi 
protikriznih 
ukrepov
Ko prebiramo najnovejše 
statistične podatke o sta-
nju in trendih slovenske-
ga gospodarstva, je oči-
tno, da se gospodarska 
kriza poglablja in vztraj-
no seli tudi na socialno 
področje. V prvem četr-
tletju letošnjega leta je v 
primerjavi s prvim četr-
tletjem lanskega leta iz-
voz upadel za 18%, uvoz za 19%, indeks industrijske 
proizvodnje je padel za 20 indeksnih točk, indeks 
vrednosti opravljenih gradbenih del pa za 21 točk. 
Obseg naročil je februarja letos nižji kar za 49 inde-
ksnih točk v primerjavi s februarjem lani, kazalnik 
gospodarske klime je nižji za 31 indeksnih točk in 
še bi lahko našteval. 

Drastično nižja gospodarska aktivnost se hitro in 
boleče seli na socialno področje, saj imamo v za-
dnjih šestih mesecih kar 25.000 brezposelnih več, na-
povedi novih stečajev in odpuščanj pa so žal vsak 
dan na naslovnicah. Ne želim izgubljati besed o 
(ne)učinkovitosti Vlade pri spopadanju s krizo ozi-
roma njenimi posledicami, želim pa predstaviti, 
kako in kje vidimo v SDS  ukrepe za omilitev posle-
dic in čimprejšnji izhod iz krize. Predlagane ukre-
pe lahko razdelimo v tri sklope in jih razčlenjujem 
v nadaljevanju:

Ukrepi za spodbujanje proizvodne in investicijske 
dejavnosti podjetij, vključno z ukrepi za ohranitev 
in ustvarjanje delovnih mest in blažitev socialnih 
posledic krize zajemajo:
• davčno razbremenitev gospodarstva z znižanjem 

davčne stopnje ,
• povečevanje davčnih olajšav za investicije  pod-

jetij ter za raziskave in razvoj,
• skrajšanje plačilnih rokov države ,
• takojšnjo uveljavitev skrajšanja roka vračila 

preplačanega DDV s strani podjetij,
• predlagamo tudi uvedbo t.i. »davčnih počitnic« 

za novo ustanovljena podjetja, ki zaposlujejo, 
pri čemer novi podjetnik prva tri leta ne plaču-
je davkov,

• plačevanje DDV po plačani realizaciji za vsa 
podjetja, kjer prihodki na letni ravni ne presega-
jo 7.3 mio EUR,

• znižanje trošarin na pogonska goriva, da ne bo v 
Sloveniji dražje gorivo kot v sosednjih državah,

• uvedba posebnih popustov na osnovne življenj-
ske potrebščine za socialno ogrožene,

• vsa prazna državna stanovanja oddati v najem 
za neprofitno najemnino mladim družinam,...    

Ukrepi za spodbujanje zasebne in državne (investi-
cijske) potrošnje in racionalnejšega obnašanja dr-
žave  zajemajo: 
• subvencij e (1000 EUR) za nakup novega, okolju 

prijaznega avtomobila (avtomobilska industrija 
namreč zaposluje v Sloveniji 25.000 ljudi, proda-
ja avtomobilov pa je padla za cca. 35%),

• subvencije (10.000 EUR) za reševanje stanovanj-
skega problema mladim družinam,

• pospešitev investicijskih del na železniški, cestni, 
informacijski in energetski infrastrukturi (gra-
dnja HE na Spodnji Savi),

• zmanjševanje števila zaposlenih v državni upra-
vi,

• zmanjševanje materialnih stroškov vseh prora-
čunskih porabnikov za najmanj 30%, ...

Ukrepi za stabilizacijo in normalno delovanje fi-
nančnega sistema in finančnega trga  zajemajo:
• pospešitev kreditne aktivnosti bank v večinski 

državni lasti, da bodo podjetja in posamezniki 
prišli do ugodnih posojil, ki jih potrebujejo za po-
slovanje in razvoj,

• subvencioniranje obrestne mere za dolgoročno 
varčevanje prebivalstva, da bi kratkoročno var-
čevanje nadomestili z dolgoročnim in s tem zago-
tovili bankam več sredstev za servisiranje gospo-
darstva ...

Pomembno vlogo morajo torej dobiti ukrepi za po-
večevanje gospodarske aktivnosti in povpraševa-
nja. Hkrati pa moramo učinkovito reševati socialno 
problematiko tistih, ki so izgubili zaposlitev oziro-
ma se znašli na robu revščine.  Vlada je doslej pre-
dlagala nekaj dobrih ukrepov zlasti na področju 
začasne ohranitve delovnih mest, ki smo jih tudi v 
opoziciji podprli. Boli pa aroganca, s katero je prej-
šnji petek koalicija zavrnila vse predloge opozici-
je, tudi tiste, ki nimajo nobenih finančnih posledic 
za državo. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

CERKLJE OB KRKI - Na OŠ 
Cerklje ob Krki so v vese-
lem pričakovanju dobro-
delnega koncerta, ki se 
bo odvijal 6. junija 2009, 
ob 18. uri, v šolski telo-
vadnici. Zbrana sredstva 
bodo namenili za novo 
šolsko ozvočenje. Kon-
cert bo popestrilo veliko 
število nastopajočih. 

Oba govornika sta poudari-
la pomembnost kraja, ki se 
uspešno razvija in počasi do-
biva želeno podobo. Že ne-
kaj časa tečejo tudi aktiv-
nosti za gradnjo nove šole in 
krajevne športno-kulturne 
dvorane, pri čemer je kra-
jevna skupnost in prav tako 
občina odvisna od finančne 
podpore Ministrstva za šol-
stvo in šport. 
Ob zaključku prireditve, ki 
sta jo na hudomušen na-
čin povezovala domači-
na Saša in Gregor, sta oba 
slavnostna govornika podeli-
la še priznanja desetim naj-
bolj zaslužnim za prizadev-
no delo v Krajevni skupnosti 
Tržišče. Priznanje je bilo po-
deljeno predstavniku kraja-
nov vasi Pijavice, ki so leta 
2006 osvojile naslov druge 
najlepše urejene slovenske 
vasi. Priznanje je prejel tudi 
predstavnik krajanov vasi 
Slančji vrh – vas je bila lan-
sko leto razglašena za drugo 
najlepšo vas v Posavju.  Rav-
nateljica Zvonka Mrgole je 

Praznik KS Tržišče
TRŽIŠČE - KS Tržišče, ena izmed desetih krajevnih skupnosti v sevniški občini, je 22. maja praznova-
la svoj krajevni praznik. Slovesnost z bogatim kulturnim programom je potekala v tamkajšnji, za to pri-
ložnost mnogo premajhni kulturni dvorani. S slavnostnim nagovorom sta številne obiskovalce počastila 
predsednik KS Tržišče Janez Kukec in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

prejela priznanje za OŠ Tr-
žišče, ki skrbi za kvalitetno 
izobraževanje osnovnošol-
cev in razgibano kulturno 
življenje v kraju.  Zgodo-
vinarka Marjeta Bregar je 
prejela priznanje za razisko-
vanje zgodovine KS Tržišče. 
Na njeno pobudo so spreje-
li predlog, da krajevni pra-
znik v Tržišču, ki ga doslej 
niso praznovali, praznujejo 
25. maja, na dan sv. Urbana. 

Izbrani datum simbolizira 
bogato tradicijo vinogradni-
štva, ki že od nekdaj zazna-
muje življenje v tej krajev-
ni skupnosti. Za dosežke na 
področju zeliščarstva in tu-
rizma je bilo podeljeno 
priznanje Mileni Majcen. 
Priznanje za dolgoletno vo-
denje Aktiva kmečkih žena 
Tržišče je prejela Ida Stu-
šek Kralj. Prizadevna Mar-
ta Kralj je prejela priznanje 

za področje razvoja turiz-
ma v kraju.  Miru Povšetu je 
bilo podeljeno priznanje za 
uspešno povezovanje kraja-
nov Vrhka pri Tržišču. Prizna-
nje je prejel tudi kralj cvič-
ka iz leta 2006 Marjan Pirc 
za promocijo cvička. Franc 
Povše je prejel priznanje za 
razvoj KS Tržišče. Priznanje 
Turistične zveze občine Sev-
nica je podžupanja občine 
Sevnica Breda Drenek Soto-
šek podelila Aktivu kmečkih 
žena Tržišče. 
V posebni sobi PGD Trži-
šče je bilo na ogled posta-
vljenih tudi okoli 250 sta-
rih fotografij, ki so segale 
v leta od 1905 do 1945. Fo-
tografije, ki jih hranijo va-
ščani doma, so bile vzorno 
razporejene po vaseh. Naj-
več fotografij je bilo po-
ročnih, vojaških in birman-
skih. Zelo lep in vabljiv vonj 
je prihajal iz sobe z razsta-
vljenimi zdravilnimi zeli-
šči, ki jih vsako leto z vese-
ljem nabira Milena Majcen.                                                                
 Smilja Radi, foto: P.B.

Zgodovinarka Marjeta Bregar prejema priznanje za 
zgodovinsko raziskovanje svojega kraja.

Avtohiša Kolmanič & Co., d.o.o., 
PE Brežice 

Cesta svobode 37, 8250 Brežice
Tel: 07/4992-312, 07/4992-313
http://www.rabljena-flamin.com

VELIKA AKCIJSKA 
PONUDBA 

RABLJENIH VOZIL 
V JUNIJU 2009

motilni kamen. Okoli »pran-
gerja« so položili robnike, 
tlakovali pot in pritrdili obve-
stilno tablico. Tako je »pran-
ger«, kot eden izmed malo-
številnih v Sloveniji, zopet 
pripravljen na ogled morebi-
tnim obiskovalcem. Tu gre za-
hvala tudi lastnikom zemlji-

šča za dovoljenje in pomoč. 
Člani TD so izdelali tudi nekaj 
ličnih klopi, ki so jih postavi-
li ob sramotilnem kamnu, pri 
domačiji Humek in v Vinjem 
vrhu, tako da se lahko spre-
hajalci spočijejo  in v miru 
občudujejo utrinke naše ču-
dovite okolice.

Albumi 
dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: 

www.posavje.info
 

PosAvje  
v sliki in besedi: 

fotogalerije 
dogodkov na www.
mojeposavje.info
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ca pozdravili pevci Moškega 
pevskega zbora Svoboda Ra-
deče. Gospod Laznik je so-
deloval in pomagal s svojim 
znanjem in delom skozi ce-
lotno obdobje delovanja gle-
dališke dejavnosti v okviru 
KD Svoboda. Že pred drugo 
svetovno vojno se je vključil 
v vrste Prostovoljnega gasil-
skega društva Radeče, kjer 

je od leta 1998 
tudi častni član 
društva. Če-
stitke in za-
hvalo za sode-
lovanje mu je 
izrekel pred-
sednik Fran-
ci Jamšek. Bil 
je tudi eden 
od stebrov 
AMD Radeče 
vse od njego-
ve ustanovitve, 
in za prizadev-

no delo se mu je zahvalil in 
mu zaželel predvsem zdrav-
ja Danijel Hiter. V imenu 
Društva upokojencev Rade-
če sta mu čestitala predse-
dnik Jože Petauer in dolgo-
letni tajnik Jože Sumrak. 
Ob koncu se je v njegovem 
imenu s prijetnim govorom 
vsem zbranim zahvalila so-
proga Marta Laznik. 

VELIKA DOLINA, JESENICE NA DOLENJSKEM - Društvo vinogra-
dnikov Dolina-Jesenice, ki ima okoli 130 članov, je 9. maja 
pripravilo podelitev diplom in priznanj za ocenjevanje vin, ki 
je potekalo 24. februarja.  Letos je bilo na ocenjevanju 146 
vzorcev vin, med njimi tudi vzorec laškega rizlinga - jagodni 
izbor letnik 2007, pridelek Milana Valeka iz Koritnega. Z naj-

boljšo oceno cvička na društvenem ocenjevanju se lahko po-
hvali družina Semenič iz Koritnega, najboljše dolenjsko belo 
pa ima Miro Škofljanc, prav tako iz Koritnega. 
Prireditve ob podelitvi diplom in priznanj, ki je potekala na iz-
letniški kmetiji Svetnik v Gaju, se je udeležilo kar veliko števi-
lo ljudi, med njimi tudi predsednik Zveze društev vinogradni-
kov Dolenjske Jože Žura in predsednik  društva vinogradnikov 
Dolina-Jesenice Slavko Bizjak. Program je povezovala  Simo-
na Rožman. Ob tem so izdali tudi društveni bilten, v katerem 
so opisane aktivnosti društva v letu 2008 in delno tudi že za 
leto 2009. V programu so nastopili MPZ Slavček iz Velike Doli-
ne in Blanški vinogradniki. Za zabavo, ki je trajala do zgodnjih 
jutranjih ur, je poskrbel ansambel Marki iz Lendave. M.B.

Praznik dolinsko-jeseniških 
vinogradnikov

Ureditev kolesarskih in peš 
površin ob regionalni ce-
sti Radeče – Boštanj je ena 
zadnjih naložb v okviru iz-
gradnje HE Boštanj. Z ure-
ditvijo še zadnjega odseka 
kolesarske steze od krožišča 
v Boštanju do HE Boštanj je 
vzpostavljena kontinuirana 
površina, namenjena kole-
sarjem in pešcem, ki se vije 
od priključka za Kompolje do 
krožišča v Boštanju v skupni 
dolžini 3615 metrov in širini 
2,65 metra. Od vozišča je lo-
čena z dvignjenim robnikom 
in jekleno varovalno ograjo z 
varovalom za kolesarje ter z 
varovalno ograjo za pešce ob 
Savi. 
V svojem govoru je mini-
ster Karl Erjavec povedal, 
da sodelujoči pri projektu 
izgradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi sledijo nače-
lu večnamenskosti projekta 

V Boštanju kolesarska steza
BOŠTANJ -  Po kratkem in prijetnem kulturnem programu so 20. maja na rolerjih predali v uporabo novo kole-
sarsko stezo v Boštanju minister za okolje in prostor Karl Erjavec, direktorica Infre Ana Gračner in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. 

- poleg uporabe obnovljivih 
virov energije bo omogočeno 
tudi lažje preprečevanje in 
omejevanje vplivov poplav, 
suš in komunalnih odpadnih 

voda; z regulacijo podtalni-
ce bodo dani bolj ugodni po-
goji za obdelavo kmetijskih 
površin; z zagotovitvijo pre-
točnosti jezovnih zgradb ter 

Na rolerjih so prerezali trak na kolesarski stezi v 
Boštanju minister za okolje in prostor Karl Erjavec, 
direktorica Infre Ana Gračner in župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk. 

Vaje, katere namen je bil 
preveriti stanje organizira-
nosti in usposobljenosti ope-
rativnih gasilcev ter ope-
rativno sodelovanje med 
gasilskimi društvi v Obči-
ni Radeče in helikoptersko 
posadko Slovenske vojske, 
preveriti operativno upo-
rabnost sistema ZA-RE, ti-

Gasilska taktična vaja 
Obrežje 2009
V četrtek, 21. maja 2009, je v naselju Obrežje v občini Radeče prišlo do požara v naravi nad staro železniško posta-
jo. Požar se je širil navkreber in na vzhodni strani ogrožal stanovanjska poslopja. Hkrati je bilo na Regijski center za 
obveščanje Celje javljeno, da je v reki Savi onemogla oseba, ki kliče na pomoč. Dogodka, ki bi lahko tragično zazna-
movala četrtkovo popoldne, sta bila k sreči le del gasilske taktične vaje gašenja požara v naravi in reševanja iz vode 
pod nazivom Obrežje 2009. 

hega alarmiranja in javnega 
obveščanja, so se udeleži-
le operativne gasilske enote 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev Radeče, Jagnjenica, Vr-
hovo in Svibno, pridružili pa 
sta se jim enota Policijske 
postaje Laško in že omenje-
na posadka Slovenske vojske 
s helikopterjem.

Tovrstno sodelovanje pri tak-
tični vaji gašenja požara med 
gasilskimi enotami radeških 
gasilskih društev in helikop-
terjem Slovenske vojske je 
bilo na območju naše občine 
izvedeno prvič. Sam namen je 
bil namreč preizkus in prikaz 
pomoči gašenja iz zraka, ki 
pride v poštev zlasti v prime-
rih, ko gre za neprehodna ozi-
roma težko prehodna obmo-
čja, kakršno je tudi pobočje 
nad staro železniško postajo.

Analiza vaje, ki je bila dele-
žna tudi precejšnje pozorno-
sti s strani občank in občanov 
občine Radeče, je pokaza-
la dobre rezultate medseboj-
nega operativnega delovanja 
enot in ustreznega delovanja 
podpornih sistemov, pri čemer 
se je potrdilo, da se velja tudi 

v prihodnje, ob izvedbi po-
dobnih vaj gašenja, povezati s 
Slovensko vojsko, zlasti pa za-
prositi za pomoč helikopter-

ja v primeru, ko bi prišlo do 
resničnega izbruha požara na 
težko dostopnem terenu, ko 
bi bila od hitre in ustrezne in-

tervencije odvisna tudi člove-
ška življenja in premoženje.

 Občinska uprava

z izgradnjo ribjih stez naj bi 
se zmanjšali negativni vplivi 
na ohranjanje podvodnega 
življa v reki Savi, z ureditvi-
jo kolesarskih in peš površin 
na levem in desnem bregu 
pa bo dana možnost promo-
ciji trajnostne mobilnosti. 
Številni obiskovalci, ki so 
se udeležili uradne otvori-
tve kolesarske steze v Bošta-
nju, so z veseljem prisluhni-
li tudi triu saksofonistov GŠ 
Sevnica, vokalni skupini Co-
ronke iz Boštanja, si ogleda-
li nastop šolske plesne sku-
pine  Nektarinke iz Krmelja 
in folklorne skupine z Raz-
borja ter se o zdravilnih zeli-
ščih pogovorili s skupino ze-
liščarjev iz Loke pri Zidanem 
Mostu. Uradno odprto kole-
sarsko stezo v Boštanju je 
preizkusilo tudi Kolesarsko 
društvo Sevnica.
 Smilja Radi, foto: P.B.

RADEČE - V petek, 15. maja, 
so v Radečah v domu PORP 
proslavili 90-letnico častne-
ga občana občine Radeče in 
člana mnogih radeških dru-
štev Janka Laznika. Med 
ljudmi je poznan kot odličen 
strokovnjak na področju ko-
larstva ter ugleden in spo-
štovan občan. V krajšem kul-
turnem programu so ga ob 
prihodu v dvorano preseneti-
li godbeniki Pihalnega orke-
stra radeških papirničarjev, 
s katerimi sodeluje že mno-
go let. Čestital mu je tudi 
župan Radeč Matjaž Han in 
kot je v navadi ob tako viso-
kem jubileju, sta se mu v če-
stitki pridružila sekretar Ob-
močnega združenja Rdečega 
križa Laško Vlado Marot in 
predstavnik Krajevne organi-
zacije Rdečega križa Radeče 
Miha Kunaj. S pesmijo Poz-
drav slavljencu so slavljen-

HOTEMEŽ - V organizaciji 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je in Zveze gozdarskih dru-
štev Slovenije je  22. maja, 
na mednarodni dan biot-
ske raznovrstnosti, v pre-
čudovitem drevesnem par-
ku Dvor – Hotemež, biseru 
nepremične kulturne dedi-
ščine občine Radeče, pote-
kala prireditev ob tradicio-
nalnem slovenskem tednu 
gozdov, ki poteka že od zgo-
dnjih sedemdesetih let pre-
teklega stoletja med 25. in 
31. majem. 
Kulturni program v parku z 
mnogimi različnimi dreve-
snimi vrstami so oblikova-
li člani Pihalnega orkestra 
Radeče, ki ga vodi dirigent 
Matic Titovšek. Učenci OŠ 
Radeče so se predstavili z  
»eko himno«  ter z letošnjo 
raziskovalno nalogo, v kateri 
so raziskovali radeške izvire 

Gozd za trajnost bivanja

pitne vode, najmlajši iz ra-
deškega vrtca pa so polepša-
li prireditev s spletom ljud-
skih otroških pesmi in plesov 
(na fotografiji). Za uvod v 
praznovanje ob tednu goz-
dov je obiskovalce pozdravi-
la podžupanja občine Rade-
če Rafaela Pinterič. Hrvoje 
Oršanič z Zavoda za gozdo-
ve, Območne enote Breži-

ce, je spregovoril o pome-
nu gozda, ki je obnovljiv vir 
energije in pomemben ži-
vljenjski prostor za vsa živa 
bitja. O biotski raznovrstno-
sti je spregovorila Branka 
Tavzes z Ministrstva za oko-
lje in prostor. Letošnja tema 
ob slovenskem tednu gozdov 
je »Gozd za trajnost biva-
nja«. S.R., foto: P. B.

90-letnica Janka Laznika

Janko Laznik nazdravlja z županom in 
predstavnikoma Rdečega križa.
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Dragi ljubitelji cvetja,

tokrat vrtnarske strani v sklopu izbora za Najlepši vrt in 
balkon 2009 zaradi pomanjkanja prostora nismo mogli 
objaviti, zato bodite pozorni na zanimive vsebine in na-
svete v naslednji številki časopisa, ki izzide 11.junija.  
 Uredništvo

Zdravstveni delavci so letos 
svoj dan posvetili 20. oble-
tnici organizirane zoboz-
dravstvene preventivne de-
javnosti v  zavodu. Da se 
je dolgoletno sistematično 
preventivno in vzgojno delo 
obrestovalo, je potrdila tudi 
v letošnjem letu objavljena 
raziskava prof. dr. Verbiča, 
iz katere je razvidno, da je 
zobovje 12 letnih otrok v kr-
ški občini bistveno boljše od 
povprečne slovenske popula-
cije. V pionirsko delo na po-
dročju zobozdravstvene pre-
ventive je zaorala ledino 
medicinska sestra Tatjana 
Smolej, v primarni preven-
tivi pa so poleg nje še sode-
lovale Mateja Milič, Neven-
ka Žiberna in Zlatka Mavsar. 
Danes to delo opravljata Da-
mjana Grubar in Klavdija 
Božič, koordinatorka za zo-
bozdravstveno preventivo 
pa je ves čas zobozdravnica 
Blandina Markovič Radić. 
Kakor je v slavnostnem na-
govoru zbranim zdravstve-

BREŽICE - Na pobudo brežiške občine je Center za social-
no delo Brežice letos pristopil k Programu zdravstvenega 
letovanja otrok in bil izbran, da letovanje organizira. Od 
600 prijavljenih bodo v počitniški dom Zavoda za letova-
nje otrok Ljubljana v Savudrijo popeljali 126 otrok z zdra-
vstveno indikacijo. Izbor bodo na osnovi socialnega položaja 
družine opravile strokovne delavke brežiškega CSD. Letova-
nje bo organizirano v dveh izmenah od 27. julija do 16. av-
gusta. Stroške za dnevno oskrbo pa bodo pokrivali Zavod za 
zdravstveno zavarovanje v višini 17,35 evra, brežiška obči-
na 2,93 evra, starši pa 9,7 evra.  M. K. M. 

Dvajset let zobozdravstvene 
vzgoje in preventive
KRŠKO – 15. maja so zdravstveni delavci Zdravstvenega doma Krško v Kulturnem domu obeležili svoj 
praznik - Bogatajev dan, ki ga posvečajo dr. Jožetu Bogataju, ki je v povojnem obdobju, vse do smr-
ti leta 1952, opravljal na pretežnem delu tedanje občine Krško kurativno in preventivno delo zdravni-
ka in zobozdravnika ter tudi dežurno službo. Hkrati je dr. Bogataj opravljal funkciji okrajnega zdravnika 
ter sanitarnega inšpektorja, v prostem času pa je deloval tudi v humanitarni organizaciji Rdeči križ.

nim delavcem med drugim 
podaril direktor ZD Krško 
Damijan Blatnik, je minulo 
leto, poleg uvedbe novega 
plačnega sistema, s katerim 
so se ukvarjali v prvem pol-
letju, zaznamovala nesreča, 
požar, ki je na prvi septem-
brski dan izbruhnil v objektu 
in uničil osrednji del zgrad-
be ter lekarno. Sanacija je 
potekala več mesecev, 23. 
marca letos pa so preseli-

li v obnovljene prostore tudi 
otroški in šolski dispanzer. 
Poleg obnove prostorov so v 
lanskem letu s soudeležbo 
sredstev proračuna občine 
Krško in občine Kostanjevica 
na Krki realizirali tudi pro-
jekt rekonstrukcije klimati-
zacije v osrednjem objektu 
v vrednosti  210.000 evrov, 
na kostanjeviški Zdravstve-
ni postaji obnovili fasado, 
zgradbo ustrezno izolirali, v 
letošnjem letu pa nadaljuje-
jo obnovo objekta še s san-
acijo stropov v avli objekta. 
Med večjimi investicijami 
nameravajo letos zamen-
jati Ortopan RTG aparat z 
novejšim digitalnim, uredi-
ti prostore centralne sterili-
zacije in zamenjati dotraja-
ne aparature, načrtujejo pa 
tudi zamenjavo dotrajanega 
hematološkega analizatorja.
Ob programu, ki ga je po-
vezovala Bernarda Žarn, s 
kulturnimi točkami pa so ga 
popestrili učenci OŠ Juri-
ja Dalmatina ter violinistka 

Petra Božič in harmonikar 
Branko Rožman, je predse-
dnica Sveta zavoda dr. Mar-
jana Volarič podelila tudi 
letošnja jubilejna prizna-
nja. Za desetletnico delovne 
dobe so jih prejele Stanka 
Brilej Kokotec, Vesna Žuč-
ko in Sonja Olovec, za 20 
let: Ana Rožman, Albina Bo-
žič, Davor Sudić in Alenka 
Remih, za 30 let pa Vlasta 
Curhalek, Mihael Pauk, Mi-
lica Penca, Tatjana Omer-
zu, Darja Boh, Alojz Kova-
čič in Irma Sotošek Melkay. 
Posebno priznanje za prispe-
vek k strokovnemu napredku 
in ugleda ZD Krško pa je ob 
tej priložnosti prejela mag. 
Renata Lokar Kolbas, dr. 
medicine, specialist pedia-
trije. Aktivno poklicno pot je 
sicer dr. Lokar Kolbasova pre-
živela v Zagrebu, od upokoji-
tve leta 2000 pa po potrebi v 
ZD Krško in njegovih enotah 
nadomešča odsotne zdravni-
ke v šolskih dispanzerjih. 
 Bojana Mavsar

Nagrajenka Renata Lokar 
Kolbas, dr. med., spec. 
pediatrije

Brežiški otroci v Savudrijo

BREŽICE – To je geslo slovenskega Društva za zdravje srca in 
ožilja – podružnica Posavje, ki je v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja obeležilo 10-letnico uspešnega delovanja. Ustano-
vljeno je bilo na pobudo primarijev Turka in Cibica iz Ljublja-
ne, v bolnišnici Brežice pa so se za ustanovitev in delovanje 
zavzeli dr. medicine Vanda Kostevc Zorko, Mojca Savnik Iskra 
in danes strokovni »motor« društva Milena Strašek. 

Uradno je bilo društvo ustanovljeno 31. marca 1999, zače-
tno število 146 udeležencev pa se je do danes povzpelo na 
preko 600 članov in je eno izmed sedmih tovrstnih društev 
v Posavju, ki združujejo preko 3500 ljudi s specifičinimi bo-
leznimi.

Tako delo tokratnega slavljenca temelji na prostovoljstvu 
in doslednem seznanjanju o pravicah in načinih ohranjanja 
zdravja srca in ožilja, člane in občane pa o tem seznanja-
jo na številnih predavanjih strokovni delavci. Kar je obveza 
tudi za naprej, ko nameravajo svoje delovanje razširiti na 
ostala področja ter se še bolj povezati z ostalimi društvi, je 
v slavnostnem govoru poudaril predsednik Silvo Gorenc. Za-
hvala za uspešno delovanje društva gre vodstvu bolnišnice 
ter vsem ostalim, ki so sodelovali v napredovanju društva. 
Plaketo Občine Brežice je društvu podelil župan Ivan Molan, 
in sicer s priporočilom, da je treba strniti vrste in moči in se 
potruditi, da tako kot regija Posavje tudi bolnišnica Brežice 
ostaneta na zemljevidu Slovenije.
Dejavnost društva poleg strokovnega dela temelji tudi na 
pohodih, druženjih in na kulturi, zato so celovečerni kon-
certni program izvedli člani MePZ Viva Brežice, kot je dejal 
moderator programa Franc Černelič, za dobro počutje šte-
vilnih src v dvorani, ki so ga pevci sklenili s himno »Srčniki« 
- na besedilo Vlada Ajleca jo je uglasbil Franc Černelič. Pri-
marij Boris Cibic pa je vsem zaželel, da bi čimbolj zdravo 
živeli – z manj zdravili.  Natja Jenko Sunčič

Rad imam svoje srce

Franc Černelič, Silvo Gorenc in Milena Strašek

SPODNJI STARI GRAD – Selitev v novo okolje je za vsakega člove-
ka stresno dejanje, saj se poraja kup vprašanj in dilem o tem, 
kakšni so ljudje, kako bodo sprejeli nove sovaščane, pa tudi, 
kako se bodo prišleki navadili na sobivanje. O tem je razmišljala 
Karmen Topol, ko jo je z družino življenjska pot zanesla v Spo-
dnji Stari Grad, kjer so kupili zemljišče in nanj postavili hišo. Že 
kmalu pa so spoznali, da so sosedje in vaščani prijazni in ustre-
žljivi ljudje, saj so jim priskočili na pomoč pri raznih opravilih. 
Vsakdanjik je bil razpet med službo, skrbjo za dom in družino. 
Potem pa je kruta usoda udarila z vso močjo ter jo pahnila v osa-
mo. Pred dvema letoma so ji namreč odkrili neozdravljivo, na 
svetu redko bolezen, za katero ni zdravila. Topolova je naenkrat 
zgubila stik s svetom, ni bila več mobilna, dobila je sicer oporo 
za hojo, vendar na še neurejeno dvorišče z njo vseeno ni mogla. 
Po njenih besedah je ostala zaprta za štirimi stenami in se vsak 
dan s tem težko soočala, a druge možnosti ni imela. V teh težkih 
trenutkih so ji priskočili na pomoč vaščani in na pobudo Dušan-
ke Padovnik in Mirice Dimec, ki sta pri vaščanih zbirali denar-
ne prispevke, zasfaltirali dovozno pot do hišnega praga. Dobrota 
pobudnic akcije, nesebična pomoč vaščanov, pa tudi vodje del 
Aleša Vodeba in njegove ekipe ter tudi KS Dolenja vas je Topo-
lovo zelo ganila, zato ni mogla skriti solz, saj je presrečna, da so 
v našem okolju še tako dobrosrčni ljudje, ki jim je nadvse hva-
ležna.  M. K. M. 

Dobrodelnost v Spodnjem 
Starem Gradu

c v e t l i ^ a r n a

•	{opki
•	aran`iranje	daril
•	poro~no	cvetje
•	 `alni	izdelki
•	urejanje,	vzdr`evanje,	

na~rtovanje	okolic

Senovo
07/49 79 336
031 386 429

Cvetli~arna na pokopali{~u bo 
odprta od 11. maja do 5. junija 
od 7. do 19. ure (nedelja zaprto)

novo!
Cvetli~arna 

v Kr{kem 

od sedaj 

odprta	tudi	
v	nedeljo	
od 8. do 

12. ure

Kr{ko	
(na Vidmu)
07/49 27 050

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(52)
Res ne vem, zakaj je to 
tako. Ampak je. In ravno 
zato je tako lepo. Tako 
preprosto. Naravno. 
Včasih spoznam ljudi, 
ki so mi takoj všeč. So 
simpatični. In prijetni. 
Ko si sežemo v roke, 
začnemo govoriti. In 
klepetamo o vsem možnem 
in se zabavamo, posebej 
z ženskami lahko takoj govorimo o osebnih rečeh, 
porodih, vzgoji, boleznih. Takoj si lahko izrečemo 
nekaj pomembnih reči, nekaj misli, ki jih ne delimo 
z vsakim. Ampak to se zgodi, ko srečaš takšne ljudi. 
Ni ti treba gledati na vsako besedo, ni ti treba biti ves 
čas paziti lase, obleko in na strog bonton. Lahko se 
imaš samo prijetno.

Ne vem ali je to zato, ker so mi podobni ali ker sem 
že toliko stara, da sem lahko bolj sproščena. Da se ne 
sekiram več toliko in se ne trudim na vse pretege, da 
bi ugajala. To, da dobiš priznanje drugih, je velika 
reč. Da te opazijo, se jim zdiš zanimiv in da o tebi 
vedo povedati kaj lepega. To, v tem blazno vrtečem 
se svetu veliko pomeni. Da si nekdo, da imaš ime, 
da delaš kaj predanega in impresivnega. Tako smo 
si naredili. Da si segamo v roke in kujemo načrte za 
posel in se nasmihamo preko mize, ker nikoli ne veš, 
kdo je kdo in kdo bi ti lahko prišel kdaj prav. Ah, 
meni se tega ne da. Ne vem, če se mi je sploh kdaj. 
Nisem iz tega testa. Meni se zdi, da lahko človeka 
spoznaš po tem, kako dela, kako se obnaša do drugih 
okoli sebe in kakšno energijo oddaja. Kako ga začutiš, 
kaj ti sporoča in kaj ima v življenju rad. 

Z navezovanejm stikov res nimam težav. Zelo sem 
komunikativna in kar dobro se znajdem v družbi. 
Rada klepetam in rada poslušam, kaj mi imajo 
sogovorniki za povedati. Tako lahko večer na kakšni 
zabavi presedim v klepetu in grem domov polna 
vtisov in misli, ki sem jih slišala, pa zgodbe, ki mi 
ostanejo v spominu in katerih vlečem vzporednice s 
svojim življenjem. Rada imam zgodbe. In ljudi, ki jih 
pripovedujejo. 

Predvsem pa se mi zdi, da je ključ, ki odpira vrata 
poznanstev in prijetnih druženj v tem, da si pošten. 
Da ne blefiraš. Da poveš tisto, kar se ti res zdi. 

Pred leti sem spoznala predstavnico nekega podjetja 
za stike z javnostmi in v hipu sva si bili simpatični. 
Zelo uspešno sva izpeljali kar nekaj projektov in 
naredili dobro stvar za otroke. Ne slišiva se pogosto, 
ko pa se, je tako, kot da sva v stiku vsak dan.  Takoj 
se dogovoriva, kar je treba in nikoli ne komplicirava. 
V skupnem projektu sva združili veliko ljudi, ki so 
prepričani, da je akcija tako uspešna tudi zaradi 
najine energije. 

Nekaj let prej pa sem spoznala žensko, s katero 
sem odpotovala v Benetke na neki kongres. Ko sva 
spili prvo kavo, sva se začeli tikati, si povedali kar 
nekaj osebnih reči in odlično sodelovali vsa leta. 
Prejšnji teden sem jo spet srečala, po treh letih. 
Objeli sva se in hitro obnovili, kako je kaj s katero. 
Ravno ko sem sedla k pisanju te kolumne, me je 
poklicala, da ima zame češnje iz vrta njene mame 
v Prekmurju. Ves čas pisanja jih jem in pljuvam 
pečke v posodo. Razmišljam o vseh teh ljudeh, ki so 
v mojem življenju, pa ne vem, kdaj imajo rojstni 
dan. Ne vem, kako so odraščali in ne vem, kam so 
namenjeni. 

Se pa nanje lahko zanesem. Lahko jih povem, da 
se mi kaj ni zdelo prav in vem, da bo še vedno vse v 
redu. Vem, da me ne bodo prenesli okoli. Kot oni, v to 
sem prepričana vedo, da so pri meni varni.

Zdi se mi prav, da grem med ljudi takšna, kot 
se doživljam sama. Da sporočam in odzvanjam 
energijo, ki diši po meni. Ki ni prenapihnjena slika, 
ki leze iz okvirja. Ne ljubi se mi drugače. 

Ker sem sebi ljuba ravno toliko, kot sem ljuba drugim. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

w w w . p o s a v j e . i n f o 
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Bogovič je na začetku raz-
prave dobil 15 minut časa za 
dopolnilno predstavitev vpra-
šanja: „Žal mi je, da se je v 
vmesnem času predvsem v 
medijih pojavila ta problema-
tika kot nekakšen spopad ali 
pa merjenje moči med dve-
ma energetskima bazenoma, 
med Posavjem in Šaleško do-
lino, pa tudi med viri energi-
je. Naj s tega mesta povem, 
da smo z Velenjčani veliki pri-
jatelji, da smo v zadnjih letih 
skupaj ustanovili Fakulteto za 
energetiko, s katero smo pri-
čeli v Krškem, na predlog Uni-
verze v Mariboru, v sklopu ka-
tere je ta fakulteta, in smo 
potem tudi z veseljem spre-
jeli kot mesto, kjer se odvija 
ta program tudi v Velenju,“ 
je povedal krški župan in po-
slanec. „Sam sem podrobno 
šel skozi zeleno knjigo za na-
cionalni energetski program. 
Moram reči, da je prav, da 
je ta knjiga v javni razpravi. 
Mislim, da je potrebno na to 
knjigo dati še celo vrsto pri-
pomb in tudi na koncu priti do 
zelo jasnih usmeritev. ... Zato 
mislim, da je res potrebna v 
Sloveniji temeljita razpra-
va, moramo se jasno vpraša-
ti tudi, kakšna družba želimo 
biti čez pet let, kakšna druž-

Spopad lobijev ali razprava 
o prihodnosti?
LJUBLJANA - Na nadaljevanju 5. redne seje Državnega zbora RS 15. maja so poslanci razpravljali o od-
govoru predsednika Vlade Boruta Pahorja na poslansko vprašnje Franca Bogoviča v zvezi z reorganiza-
cijo slovenske elektroenergetike oz. novelacijo Nacionalnega energetskega programa (vprašanje smo 
objavili v Posavskem obzorniku št. 7, 2.4.2009). Bogovič je v vprašanju pozval k „strateškemu premi-
sleku“ o nadaljnjem razvoju slovenske energetike,  k temu pa so ga spodbudili predvsem načrti za re-
organizacijo slovenske elektroenergetike oz. za združevanje stebrov ter za izgradnjo 600-megavatnega 
termo bloka v Šoštanju, ki očitno potrebuje državno poroštvo, da bi ga lahko realizirali. 

ba želimo biti čez dvajset let, 
čez 30 let in katere so naše 
osnovne prioritete,“ je še po-
vedal Bogovič.

Pahor: projekt 
TEŠ 6 že teče
Predsednik Vlade RS Bo-
rut Pahor je v odgovoru Bo-
goviču poudaril, da je Slo-
venija energetsko odvisna 
država, saj so njeni doma-
či viri omejeni, zato je tre-
ba z njimi ravnati racional-
no in trajnostno. „Ta Državni 
zbor želim ob tej priložno-
sti obvestiti o stališču Vlade, 
da mora Slovenija nadalje-
vati z jedrskim programom, 
saj ta že danes pokriva velik 
del naše proizvodnje elek-
trične energije, skozi čas pa 
smo akumulirali tudi znanje 
na tem področju. Pospešiti 
moramo priprave, zadosti-
ti vsem kriterijem in odpreti 
pot za podaljšanje življenj-
ske dobe obstoječe jedrske 
elektrarne, povečanje njene 
zmogljivosti ter se pripravi-
ti, če bo tako sprejeta odlo-
čitev, na morebitno gradnjo 
drugega bloka jedrske elek-
trarne,“ je povedal Pahor, 
v nadaljevanju pa pouda-
ril, da vlada ne more čaka-

ti na novelacijo nacionalne-
ga energetskega programa, 
ki bo trajala še nekaj časa. 
„Investicija za blok 6 v Ter-
moelektrarni Šoštanj je v 
teku. Energetsko dovolje-
nje za šestomegavatni blok 
je tedanji minister podpisal 
10.7.2006. Na podlagi med-
narodnega razpisa je Termo-
elektrarna Šoštanj 27. juni-
ja 2008 podpisala pogodbo 
za dobavo glavne tehnološke 
opreme. Že pred tem je bila 
podpisana rezervacijska po-
godba, ki predvideva plačilo 
25 milijonov evrov, v prime-
ru, da bi odstopili od podpi-
sane pogodbe. Finančna kon-
strukcija predvideva 70 % 
kredita in 30 % lastnih sred-
stev. Lastna sredstva bodo 
zagotovila slovenska elektro 
proizvodna podjetja, kot je 
bilo to zmeraj v preteklosti 
v navadi,“ je bil nedvoumen 
predsednik vlade.

Koalicija podprla 
Pahorja...
Sicer pa so stranke vladne 
koalicije podprle Pahorjev 
odgovor Bogoviču. „Bistve-
na podpora stranke Zares je 
na področju energetike dana 
projektom s področja obno-
vljivih virov energije, s ci-
ljem 25 % deleža v končni rabi 
energije. Pri tem imamo po 
naših ocenah velike potenci-
ale pri izkoriščanju lesne bio-
mase, vodnih virov, sončne in 
termalne energije,“ je pove-
dala Cveta Zalokar Oražem. 
Milan Gumzar je v imenu po-
slanske skupine LDS povedal: 
„V LDS menimo, da je proble-
matika že začete naložbe za 
6. blok Termoelektrarne Šo-
štanj večplastna, odgovor-
nost zanjo jasno opredelje-
na, še posebej pa ne vidimo 
posebnega vzroka za njeno 
problematizacijo.“ Podob-
nega mnenja so v poslanski 
skupini SD: „Glede na možne 
scenarije rasti rabe elektrike 
je jasno, da je v naslednjem 
desetletju do predvidene-
ga roka izgradnje drugega 
bloka nuklearke v Krškem, 
za pokrivanje povečanja ra-
sti rabe električne energije 
z domačo proizvodnjo, po-
trebno zgraditi vse načrtova-
ne termoenergetske objekte, 
med njimi je zagotovo najpo-
membnejši blok 6 v termoe-

lektrarni Šoštanj, nujno pa 
je izkoristiti tudi obstoječo 
energetsko lokacijo v Termo-
elektrarni Trbovlje,“ je pove-
dal Anton Colarič. Malce bolj 
zadržan je bil le Vili Rezman 
iz DeSUS-a, ki je opozoril na 
pomen učinkovite rabe in 
varčevanja z energijo, čemur 
je v zeleni knjigi po njego-
vem mnenju namenjene pre-
malo pozornosti.

...opozicija 
kritična
Bolj kritični do zelene knjige 
so bili v opozicijskih vrstah. 
Bogdan Barovič iz SNS se je 
zavzel za ohranitev zasavskih 
elektroenergetskih objektov: 
„Nimam nič proti nuklearki 
II, nimam nič proti hidroelek-
trarnam, ampak ne vem zakaj 
uničiti tisto, kar je?“ „Tisti, ki 
prisegate na zelen program v 
svojih programih, boste ime-
li kar nekaj težav svoje de-
klarativne obljube uresničiti 
tudi v operativnosti, v kolikor 
bodo nekateri, ki so zgolj vo-
dilni v teh podjetjih oziroma 
njihovi lobisti, te projekte 
umestili v prostor, prišli v Dr-
žavni zbor zgolj po poroštvo, 
vse odločitve pa bodo spreje-
te prej,“ je na investicijo v 
TEŠ 6 opozoril poslanec SLS 
Franc Bogovič. „Nacionalni 
interes na področju energeti-
ke je varna, zanesljiva, traj-
nostna, konkurenčna oskrba 
Slovenije z energijo ob ra-
zvoju trga in konkurence in 
ob preglednosti med proizvo-
dnimi subjekti v državi. Naci-
onalni interes je tudi konsenz 
o energetski politiki znotraj 
slovenske politike, ne samo 
koalicije,“ je stališče poslan-
ske skupine SDS predstavil 
mag. Andrej Vizjak, kot cilj 
ideje o združevanju elektro-
energetskih sistemov pa ome-
nil „denar, ki se nabira v teh 
podjetjih“.

Bogovič je med svojim 
nastopom v DZ odgovorne 
povabil tudi na razpravo 
o energetiki na 3. razšir-
jeni izredni seji Sveta re-
gije Posavje, ki bo 3. ju-
nija v Krškem. Udeležil se 
je bo tudi v. d. direktor-
ja Direktorata za energijo 
mag. Janez Kopač.

Zalokar Oražem vs. Bogovič in 
Vizjak
Najostreje se je na Bogovičevo razpravo odzvala Cveta 
Zalokar Oražem (Zares). Kot je poudarila, občina Krško 
še ni prižgala zelene luči za gradnjo odlagališča NSRAO, 
gospodarskemu ministru v prejšnji vladi mag. Andreju 
Vizjaku, je očitala zavlačevanje pri izdaji energetskega 
dovoljenja za gradnjo bloka 6 TE Šoštanj, sedaj pa naspro-
tovanje projektu, prejšnji vladi Janeza Janše pa razbitje 
slovenske elektroenergetike na dva dela ter „delno priva-
tizacijo nuklearke Krško“.„To ni debata med levimi in de-
snimi, to ni debata med staro in novo vlado, to je diskusija 
o naši prihodnosti,“ je Bogovič odvrnil Oražmovi. „Nikoli 
nismo govorili o odprodaji kakršnega koli dela energetike 
v tujino in smo tudi zelo zadržani do privatizacije v ener-
getiki in takšno stališče bomo zastopali tudi naprej,“ je še 
dodal. Vizjak pa je na očitke Oražmove odgovoril: „Takrat 
so nam iz Termoelektrarne Šoštanj sporočili, da je ta inve-
sticija vredna 600 milijonov evrov. In to tudi stoji v resolu-
ciji nacionalnih projektov, 600 milijonov evrov za 600 me-
gavatov. ... In zato je ob tako drastični podražitvi, namreč 
slišali smo, da je ta investicija sedaj vredna približno mi-
lijardo 130 milijonov evrov, kot je povedal finančni mini-
ster pred nedavnim, seveda razlog, da se nekoliko razmi-
sli. Ne, da se to investicijo briše, jaz sem proti temu, jaz 
mislim, da je blok 6 pomemben in potreben za slovenski 
energetski sistem.“

KRŠKO - Člani Območne Obrtno-podjetniške zbornice Kr-
ško (OOZ) so 21. maja zvečer v krškem Kulturnem domu 
s kulturnim programom, komedijo Micka in Vinko v izved-
bi humoristične skupine Veseli oder, z razstavo starih raz-
glednic in fotografij gostiln in obrti v Krškem, ki jo je na 
ogled postavil član zbornice Vladimir Abram, in s pogosti-
tvijo obeležili 40 let delovanja.

Kakor je v uvodu slovesnosti poudaril predsednik OOZ Kr-
ško Dušan Arh, je bila Zbornica, tedaj kot Društvo zasebnih 
obrtnikov in gostincev Krško, ustanovljena 19. maja 1969: 
„Obrt v našem kraju ima bogato tradicijo, zraven pa sodi-
jo tudi najrazličnejše oblike povezovanja oziroma združeva-
nja, kar je razvidno iz zgodovinskih zapisov, ki uvrščajo krški 
krojaški ceh za enega najstarejših cehov na slovenskih tleh. 
Skozi zgodovino se je zamenjalo veliko političnih sistemov, 
ki ponavadi niso bili naklonjeni obrtništvu . Kakor je v nada-
ljevanju povedal Arh, so bili namreč v prejšnji ureditvi obr-
tniki pojmovani kot konkurenca družbenemu sektorju, med-
tem ko danes mali obrtniki in podjetniki v Sloveniji, glede 
na to, da je velikih gospodarskih sistemov le še za dober  od-
stotek, prevladujejo. Ne glede na to, kakor je še dejal Arh, 
pa je malo gospodarstvo pri nas še vedno podcenjeno, tako 
v smislu podpornega okolja, kakor tudi v splošnem smislu. V 
nadaljevanju  se je slavnostni govornik navezal tudi na go-
spodarsko in finančno krizo, pri čemer je poudaril, da je za 
prebroditve krize ponovno potreben močan cehovski duh: 
„Vprašljivo je, ali bomo čez mesece še imeli zadosti dela 

ali bomo za naše delo dobili plačilo ali bomo lahko inve-
stirali ali si bomo lahko zagotovili eksistenco zase, za svo-
je bližnje, naše zaposlene. Da prebrodimo recesijo, je zelo 
pomemben cehovski duh. Prav je, da se obrtništvo in podje-
tništvo povezuje, združuje, saj bomo le tako lahko ostali in 
obstali. Močna in trdna povezanost nam danes ob različnih 
političnih pogledih in apetitih zagotavlja, da nekaj doseže-
mo, ali povedano z eno besedo – preživimo! 

Po ustanovitvi leta 1969 se je društvo večkrat preimenova-
lo, najprej v Združenje samostojnih obrtnikov in gostincev 
Krško, Obrtno združenje Krško, Obrtno zbornico Krško, Ob-
močno obrtno zbornico Krško in nazadnje v Območno obr-
tno-podjetniško zbornico Krško. Do leta 1976 in 1977 so bili 
v krško zbornico včlanjeni tudi obrtniki iz brežiške in sevni-
ške občine, zatem pa so tudi ti ustanovili v svojih občinah 
samostojna obrtna združenja. Dobre pogoje za delo, tesnej-
še povezovanje in medsebojno sodelovanje so si obrtniki za-
gotovili leta 1985, ko so odprli lastne prostore - Dom obrtni-
kov na Cesti krških žrtev 67 v starem mestnem jedru. Danes 
je v OOZ Krško včlanjenih nekaj preko 700 fizičnih in prav-
nih oseb.

Za dolgoletno delo in prispevek pri razvoju podjetništva, saj 
je bila prvotna OOZ Krško leta 1969 tudi soustanoviteljica 
Zveze združenj samostojnih obrtnikov Slovenije v Ljublja-
ni, današnje o Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), 
je ob tej priložnosti Štefan Pavlinjek, predsednik. uprav-
nega odbora OZS, podelil krški zbornici bronast znak OZS. 
V imenu občine Krško je članom zaželel uspešno delo tudi 
v prihodnje podžupan Cvetko Sršen, z darili in čestitkami 
pa sta se stanovskemu združenju pridružila tudi Stanislav 
Krnc, predsednik OOZ Sevnica ter Janko Hrastovšek, pred-
sednik OOZ Brežice.
 Bojana Mavsar

40 let Obrtno-podjetniške 
zbornice Krško

Na slovesnosti ob jubileju Štefan Pavlinjek, predsednik 
OZS in predsednik OOZ Krško Dušan Arh s soprogo 
Martino

BREŽICE - V soboto, 16.maja, 
je potekalo 2. družabno-po-
slovno srečanje zaposlenih 
v Kovisu. V prijetnem dnevu 
se je v Veliki Dolini, kjer se 
je zgodba Kovisa zares zače-
la, zbralo preko 200 zaposle-
nih iz treh samostojnih enot 
sistema Kovis - Kovis d.o.o 
iz Velike Doline, Kovis Bačka 
Palanka iz Vojvodine ter Ko-
vis-Livarna d.o.o iz kraja Što-
re. Podjetje, ki si svojo da-
nes nadvse uspešno pot utira 
vztrajno od leta 1976, go-

Drugo srečanje Kovisove „družine“
spodarstveniki poznajo pred-
vsem po izdelavi zavornih di-
skov ter ležajnih ohišij za 
železniške vagone. Po ura-
dnem začetku v Veliki Dolini, 
kjer so zbranim spregovori-
li direktor Kovisa d.o.o., Alen 
Šinko, lastnik Anton Pangrčič, 
ki sta se mu z darili pridruži-
la tudi vodilna moža iz Bač-
ke Palanke ter Štor, sta nekaj 
besed o pomenu tega kovin-
sko predelovalnega podjetja 
spregovorila tudi župan ob-
čine Brežice, Ivan Molan ter 

poslanec v DZ, 
magister Andrej 
Vizjak. Prijeten 
dan za druže-
nje so si zbrani v 
modrih kovisovih 
majicah pope-
strili še z ogledi 
obratov v Veliki 
Dolini in Brezini, 
pohodom skozi 
središče Brežic, 
zabavo ob glasbi ter igranjem 
športnih in spretnostnih iger. 
Na www.posavje.info boste 

našli tudi fotogalerijo pod za-
vihkom „Panorama“ - vablje-
ni k ogledu.  M.M.
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VAVČERSKI PROGRAM SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA
Brežice, 19.05.2009 - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (ZPT Brežice) je z dnem 
19.05.2009 pričel z izvajanjem Vavčerskega programa svetovanja in usposabljanja.

Povzetek programa

Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja predstavlja obliko podjetniške svetovalne 
podpore države, namenjeno mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MMSP) in 
vsem potencialnim podjetnikom, ki se odločajo za podjetniško pot. Ciljne skupine programa 
lahko prejmejo subvencijo za stroške storitev podjetniškega svetovanja in usposabljanja. 

Dostop do programa vavčerskega svetovanja zagotavlja Javna agencija Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) -  izvajalec programa na državni ravni, ki 
skrbi za razvoj, izvajanje, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem programa na lokalni ravni. 
Dostop do storitev programa zagotavlja prek izvajalcev programa in svetovalcev, vpisanih v 
katalog podjetniških svetovalcev. Zavod za podjetništvo in turizem Brežice  je izvajalec 
programa na lokalni ravni in predstavlja točko, kjer se potencialni uporabniki storitev lahko 
vključijo v program.

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ima najdaljšo tradicijo izvajanja 
Vavčerskega programa svetovanja v Posavju.

Ciljni skupini:

MIKRO in MALA PODJETJA (smiselno tudi samostojni podjetniki posamezniki)  - 
SUBVENCIJA  do 50% neto upravičenih stroškov za svetovalne storitve in do 45% neto 
upravičenih stroškov za usposabljanje. Subvencija za ciljno skupino znaša do 2.000 € za 
svetovalne storitve in do 2.000 € za usposabljanje.

SREDNJA PODJETJA (smiselno tudi samostojni podjetniki posamezniki) - 
SUBVENCIJA do 50% neto upravičenih stroškov za svetovalne storitve. Subvencija za ciljno 
skupino znaša do 2.000 €.

POTENCIALNI PODJETNIKI SUBVENCIJA do 100% neto upravičenih stroškov. Subvencija 
znaša do 1.500 €.
• Brezposelne osebe, ki niso prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in
• Zaposleni, ki razmišljate o samozaposlitvi. 
 
Finančna sredstva za izvajanje programa vavčerskega svetovanja zagotavlja Ministrstvo za 
gospodarstvo.

Več informacij je dostopnih na www.podjetniski-portal.si

1.1. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PO-
SAVJE, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško (v 
nadaljevanju RRA Posavje), ki jo zastopa di-
rektor Robert Ostrelič, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nada-
ljevanju ZSPDPO), Uredbo o stvarnem pre-
moženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 84/07, 94/2007; v nadaljevanju: 
uredba) in na podlagi Javnega poziva za od-
dajo ponudb za pridobitev poslovnega dele-
ža v novoustanovljeni družbi z omejeno od-
govornostjo DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA 
POSAVJE d.o.o. z zbiranjem ponudb, vabi 
zainteresirane ponudnike, da na obrazcih, 
ki so sestavni del te razpisne dokumentaci-
je, skupaj z zahtevanimi prilogami, oddajo 
svojo ponudbo za pridobitev poslovnega de-
leža v novoustanovljeni družbi.

1.2. Razpisna dokumentacija bo na poziv 
zainteresiranih ponudnikov posredovana 
na zaprošeni elektronski naslov. 

1.3. Zainteresirani ponudniki lahko pre-
vzamejo razpisno dokumentacijo tudi 
osebno na sedežu RRA Posavje, na naslo-
vu Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, vsak 
delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, do iz-
teka razpisnega roka. Ostali podatki o 
novoustanovljeni družbi z omejeno od-
govornostjo in poslovnem načrtu novou-
stanovljene družbe so na istem naslovu 
dostopni kot informacija javnega značaja.

1.4. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

1.5. V javnem pozivu za pridobitev po-
slovnega deleža v novoustanovljeni družbi 

z omejeno odgovornostjo z zbiranjem po-
nudb in tej razpisni dokumentaciji je opi-
san glavni namen ustanovitve družbe in 
osnovna dejavnost družbe, postopek usta-
novitve družbe, za ustanovitev katere se 
bo sklenila družbena pogodba, izhodiščna 
višina osnovnega kapitala v družbi, izho-
diščna višina osnovnega vložka in poslov-
nega deleža ponudnikov v družbi, podat-
ki o tem, da mora ponudnik kot osnovni 
vložek za ustanovitev družbe vložiti lastna 
sredstva, čas trajanja delovanja družbe in 
ostali pogoji.

1.6. Ponudba mora biti veljavna do 
vključno 3 mesece od dneva zaključka 
razpisnega roka.

1.7. Ponudbe se predložijo v zaprti ovoj-
nici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA 
za pridobitev poslovnega deleža v druž-
bi DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA POSAV-
JE d.o.o., najpozneje do 18.6.2009, do 
10.00 ure.

1.8. RRA Posavje si pridržuje pravico, da 
lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje 
ponudb za pridobitev poslovnega deleža 
in sklenitve pravnega posla, pri čemer po-
nudnikom povrne dokazljive stroške v po-
stopku javnega poziva.
 Direktor
 Robert OSTRELIČ

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite 
pri Morani Polovič, vodji projekta, na sple-
tnem mestu www.rra-posavje.si, po tele-
fonu na 07 488 10 46 ali po elektronski po-
šti na morana.polovic@rra-posavje.si.

JAVNI POZIV
za oddajo ponudb za pridobitev poslovnega deleža v novoustanovljeni družbi z omeje-

no odgovornostjo DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA POSAVJE d.o.o.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V Posavju prevladujejo sadjar-
stvo s kar 819 ha intenzivnih 
sadovnjakov, vinogradništvo z 
okoli 1574 ha ter pridelava ze-
lenjave na 183 ha, kar je 13 
odstotkov slovenskih zelenjav-
nih površin. A po podatkih di-
rektorja novomeškega Kme-
tijsko gozdarskega zavoda, 
Jožeta Simončiča, so glav-
ni problemi posavskega kme-
tijstva predvsem neugodna 
struktura kmetijskih zemljišč 
in zaraščanje, pa tudi neugo-
dna starostna in izobrazbena 
struktura kmetijskih gospo-
darstev, prenizek delež nama-
kalnih in protitočno pokritih 
površin, (le 187 ha je pokri-
tih s protitočnimi mrežami) 
in drugi dejavniki. “Pospeše-
vanje združevanja in urejanja 
zemljišč je najpomembnejši 
pogoj za izboljšanje stanja,“  
je menil Simončič in poudaril 
še zagotovitev stalnih pogojev 
za pridobitev investicijskih 
sredstev in tudi krepitev pozi-
tivnega pomena kmetijstva in 
prehranske samooskrbe. 

Magdalena Krošelj s krške ob-
činske uprave je poudarila, da 
so kmetje s krškega polja 813 
ha površin določili za koma-
sacije, saj naj bi bili z večji-
mi parcelami in cenejšo obde-
lavo konkurenčnejši. Vendar 
še ni pridobljenih vseh sogla-

Združevanje zemljišč, namakanje 
in protitočna obramba
KRŠKO - Na delovnem sestanku Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki mu predseduje Franc Bogovič ter Odbora za okolje in prostor v Krškem 
13. maja, so člane  seznanili s stanjem kmetijstva v Posavju in infrastrukturnimi ureditvami ob izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi, kot so komasacije, 
namakanja kmetijskih zemljišč ter zaščita nasadov proti toči. Izoblikovali so sklop sklepov, o katerih bodo odločali na naslednji seji. 

sij lastnikov, čeprav je delež 
teh visok; 83 % za Brege in Vi-
hre, 72 % za Mrtvice in 78 % za 
Hrastje – Gorica. Zato je od-
boroma predlagala, da se zni-
ža odstotek pridobivanja izjav 
k predlogu o uvedbi komasaci-
je kmetijskih zemljišč iz 80 na 
66 %. Izdelan je obod komasa-
cije, kmetje pa z njo ne bodo 
imeli strošek, saj EU prispeva 
75 % in država ostala sredstva, 
občina krije le davek. 

Prof. dr. Marina Pintar z Bio-
tehniške fakultete je o nama-
kanju v spodnjeposavski doli-
ni dejala, da je statistično kar 
nekaj namakalnih sistemov, ki 
v praksi ne delujejo. V obči-
ni Krško je v 1. fazi izvedena 
polovica od 210 ha namakal-
nega sistema Kalce - Naklo, 
načrtovan je še namakalni sis-
tem na 52 ha v Arnovem selu. 
Po leta 1993 sprejetem Naci-
onalnem programu namaka-
nja, ki je predvideval nama-
kanje kar 193.450 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, veljavni 
program, ki zajema 23 projek-
tov, zreduciran na 2 odstot-
ka prvotno predvidenih povr-
šin za namakanje. Posavci se 
prizadevajo, da bi po izgra-
dnji hidroelektrarn na spodnji 
Savi lahko namakali še pribli-
žno 3000 hektarjev dodatnih 
kmetijskih površin. „Vsaj pro-

blem pridobitve vode bo v Po-
savju bistveno lažji, saj ste v 
koncesijski pogodbi zagotovili 
odvzem 4 m3/s, povprečen od-

vzem, dovoljen v sezoni, pa je 
2,4 m3/s in za odjem vode od 
Sevnice do meje imate še re-
zerve,“ je dejala Pintarjeva. 

Predlogi sklepov se nanašajo na nadaljnje zagotavljanje 
sredstev za investicije v sadjarstvu in sprotno prilagaja-
nje razpisnih pogojev oz. vstopnih kriterijev trenutni si-
tuaciji, oživitev Nacionalnega projekta namakanja, ize-
načitev pogojev pridelave z ostalimi sadjarji na nivoju 
EU na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev, spre-
membe zakona o delu in zaposlovanju tujcev s prekvalifi-
ciranjem „sezonskega dela v kmetijstvu“, v „delo v kme-
tijstvu“ in podaljšanjem dovoljenj za delo v kmetijstvu iz 
dosedanjih 6 do 9 mesecev, ponovno uvedbo olajšav pri 
davku od dohodkov brez omejitev za investicije v opre-
mo, zgradbe in ostale nepremičnine za opravljanje dejav-
nosti in znižanje katastrskega dohodka za sadovnjake ter 
dodatne vzpodbude in olajšave za sadjarje, ki bi delali po 
sistemu organizacije proizvajalcev. 

Boštjan Kozole, direktor 
Evrosada Krško, je ob zna-
čilnostih in problemih posa-
vskega sadjarstva odboro-
ma izpostavil prav obuditev 
Nacionalnega namakalne-
ga sistema. Med predlogi, v  
katerih vidi priložnosti in ra-
zvojne možnosti sadjarstva,  
je podpora države v sodobne 
obnove s protitočnimi sistemi 
in namakanje. Opozoril je, 

da v zaščiti pred vremenski-
mi vplivi vsi pozabljajo zmr-
zal, kjer se lahko branijo le 
z oroševanjem, za katerega 
so spet potrebne velike koli-
čine vode. 

Člane odborov je resorni mi-
nister dr. Milan Pogačnik opo-
zorili, da je država za odpravo 
posledic po suši med leti 2000 

in 2006 porabila kar 26-krat 
več proračunskih sredstev, kot 
pa za izvajanje preventivnih 
ukrepov k tej naravni nesre-
či, doslej pa ni porabila niti 
evra od približno 26 milijo-
nov, kolikor jih lahko do leta 
2013 črpa iz bruseljske blagaj-
ne. Kmetijski minister kljub 
nasprotovanju stroke zago-
varja protitočni sistem z leta-
li. Dejal je, da je ob naniza-
nih problemih hkrati slišal tudi 
odgovore in ker je z njimi se-
znanjen, se že upoštevajo pri 
novih ukrepih skupne kmetij-
ske politike. Dr. Franc Lob-
nik s Sveta za varstvo okolja 
RS je bil kritičen, češ da je ce-
lotna razprava usmerjena v 
intenzivno kmetijstvo, drob-
no pa se pozablja, v smislu,  
če je prva dama Amerika na 
vrtu Bele hiše uredila vrtiček, 
bi nam to moralo nekaj pove-
dati, je  menil in poudaril, da 
gospodarstvo uničuje najbolj-
še kmetijske površine.

 Suzana Vahtarič

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Minister dr. Milan Pogačnik

Sekretarka odbora za kmetijstvo Dragana Čulkovič, 
Franc Bogovič in Breda Pečan
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PIŠECE - Pišeški župnik Anton Kolar je pred leti med doma-
čimi pevci posejal seme spomina na kaplana Valentina Oro-
žna, ki je bil znan domoljub in pesnik, ki je pesnil tudi v 
Pišecah. Nastali so Orožnovi dnevi, s katerimi so se temu 
Slomškovemu učencu poklonili letos že sedmič. V farni cer-

kvi sv. Mihaela so po nedeljski maši 17. maja zapeli tudi Oro-
žnovo Lastovki v slovo, ki jo je menda spesnil prav v senci 
pišeškega kozolca. Zapel jo je ženski pevski zbor KD Orli-
ca Pišece, ki ga vodi Vinko Žerjav, tako kot Moški pevski 
zbor Sromlje in Moški pevski zbor Bizeljsko. Orožnove pe-
smi ohranjajo tudi Pleteršnikovi ljudski pevci, ki jih vodi 
Marjanca Ogorevc, ob vseh imenovanih pa so nastopili tudi 
Ljudski pevci Globoko in Oktet Orlica Pišece (na fotografiji), 
oba vodi Franc Kene. Orožnove ponarodele pesmi so Moje 
želje, Vse mine, Lastovici v slovo, Očetova roka, Spomlad, 
Pri zibeli, Veselje Štajerca, Napitnica in še druge.
  S. Vahtarič 

Rudiju Stoparju je ob otvori-
tvi razstave moderatorka pro-
grama in predsednica Društva 
likovnikov OKO Krško Bran-
ka Pirc pripravila kar nekaj 
presenečenj prijateljev, ki se 
otvoritve niso mogli udeleži-
ti, posredovala njihove pisne 
čestitke ob razstavi in jubi-
leju, denimo patra Karla Gr-
žana, scenarista, pisatelja in 
aforista Evgena Juriča, v dvo-
rano je pripeljala 87-letno Ile-
ano Kopčavar, Stoparjevo ra-
zredničarko iz srednje šole, na 
klavirju je zaigrala ena od šti-
rih Stoparjevih vnukinj – Eva 
Marija Stopar, zaigrala mu je 
tudi pianistka, Škrjančeva na-
grajenka Špela Troha in še bi 
lahko naštevali. Pričujoča raz-
stava namreč sovpada tudi z 
avtorjevim osebnim jubile-
jem, saj bo čez dva dni, 30. 

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so 18. maja, ob med-
narodnem dnevu muzeja, pričeli s  tridnevno delavnico sli-
kanja fresk. Na prvo se je odzvala skupina učencev OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, na naslednji pa še OŠ Brežice in OŠ Blanca. 
Na delavnici, ki se jo je lahko udeležilo največ 10 šolarjev, 

so najprej prisluhnili predavanju konservatorskega svetnika, 
akademskega slikarja prof. Ivana Bogovčiča, ki je mladim 
predstavljal zgodovino fresk, nato jih je odpeljal v Viteško 
dvorano, kjer so najznamenitejše freske brežiškega gradu, 
sledilo pa je tudi praktično ustvarjanje. V muzeju so namreč 
za mlade ustvarjalce pripravili bobrovce in jih na grobo ome-
tali, mladi pa so morali nanesti fini omet in tako obdelati po-
vršino ter takoj začeti ustvarjati na šablono, saj kot opozar-
ja višji kustos pedagog Ivan Kastelic, lahko ustvarjajo le na 
vlažen omet. Letos želi Kastelic ponoviti arheološko delavni-
co, za srednješolce pa pripravlja raziskovalno. V paleti mu-
zejskih delavnic sodelujejo tudi s častnim občanom Brežic 
Bogovčičem, ki je med drugim v Posavskem muzeju uspešno 
vodil že muzejski delavnici izdelave mozaika iz papirja leta 
2007 in lani iz lončenih elementov. S.V. 

SEVNICA - Točno opoldne so 15. maja na parkirnem prosto-
ru pri sevniški pošti zaplesali četvorko učenci zaključnih ra-
zredov OŠ Sava Kladnika Sevnica. Pred začetkom plesa so 
nastopajoče s kratkim pozdravnim nagovorom pozdravi-

li: ravnateljica OŠ Sava Kladnika Jelka Slukan, ravnatelji-
ca OŠ Mirna na Dolenjskem Anica Marinčič in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. Četvorko so plesali pari (fantje 
so bili oblečeni v zelene majice, dekleta v bele), tako da so 
si stali nasproti v dveh vrstah. Plesni pari so zelo lepo sle-
dili navodilom plesne učiteljice Maje in pred očmi gledal-
cev so nastajale slike in figure, ki so sestavni del četvorke. 
Za njihov prijeten in zanimiv plesni nastop, ki so mu doda-
li še nekaj plesov (tango, samba, rock'n'roll) so jih gledal-
ci, ki se jih je zbralo lepo število, nagradili z aplavzom.                                                                           
 S.R.

KRŠKO - V organizaciji Plesne šole Bolero so 15. maja 
ob 12. uri ulično četvorko v sedmih slovenskih mestih, 
Kopru, Kočevju, Litiji, Sežani, Piranu, Domžalah in Kr-
škem, hkrati zaplesali maturanti in se pridružili posku-
su evropske mladine v več kot 60 evropskih mestih, da 
podre obstoječi rekord v plesanju sinhrone ulične če-
tvorke. Na Trgu Matije Gubca je tokrat zaplesalo bi-
stveno manj mladih, kot v preteklih letih, le 14 plesnih 
parov iz krške srednje šole, ki si jih je ogledalo tudi ne-
kaj naključno mimoidočih, nagovorila pa jih je podžu-
panja Ana Somrak. (Foto: J. Macur)

Sevniška ulična četvorka

Učenci zaključnih razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica so 
zaplesali četvorko.

Izidi preizkušnje Rudija 
Stoparja iz Sevnice
KRŠKO – 14. maja je bila v krški Dvorani v parku odprta razstava „Izidi preiz-
kušnje“ Rudija Stoparja iz Sevnice, enega najbolj ustvarjalnih in prepoznav-
nih slikarjev, kiparjev in literatov v našem okolju in tudi širše. Do sedaj je 
Stopar nanizal 72 samostojnih in preko 100 skupinskih razstav.

maja, dopolnil sedem dese-
tletij. Kakor je opisala razsta-
vo umetnostna zgodovinarka 
Alenka Černelič Krošelj, se 
ta pričenja s štirimi deli iz raz-
stave 3 + 3, ki je bila na ogled 

v Dvorani v parku do sredine 
preteklega meseca. V nada-
ljevanju je del opusa posve-
čen reki Savi – Ipusi, pri čemer 
je cikel malih plastik Kotalje-
nje namenjen prav razmisle-
ku o reki, ki kotali življenje 
na bolje ali pa v propad. Ve-
čji del razstave predstavlja-
jo haige, preko katerih Stopar 
združuje besede in podobe.  

Razstava Izidi preizkušnje, ki 
jo je organizirala krška Ob-
močna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti, podprla pa Občina Krško, 
bo na ogled do 4. junija. Te-
daj bodo tako kot otvoritev 
tudi njen zaključek zaokrožili 
s kulturnim programom.
  B. Mavsar

Vsestranski ustvarjalec 
Rudi Stopar

Ob mednarodnem dnevu 
muzeja

Učenci OŠ Jurija Dalmatina na uvodnem predavanju o 
freski (foto: D. Prah)

POROČILI
SO SE

• Tomaž Močivnik in Tina 
Žokaj, oba iz Krškega,

• Milenko Stergar, Krško in 
Mirjana Zupančič, Spodnji 
Stari Grad, 

• Miha Komatar,  Cerklje 
ob Krki in Renata Kožar, 
Poštena vas, 

• Peter Kuhar, Dobe in 
Helena Flajšman, Kalce 
Naklo,

• Jože Kralj in Danica 
Mlakar, oba iz Jeledola,

• Janez Padaršič in 
Aleksandra Hojnik, oba iz 
Gorenjega Gradišča,

• Matjaž Vrisk, Dolenji 
Boštanj in Renata Višček, 
Trebnje,

• Branko Požun in Marjetka 
Jager, oba iz Podvrha,

• Andrej Ravnikar, Močilno 
in Monika Rugole, Radeče,

• Matjaž Pirc in Katja 
Vodopivec, oba iz Roj,

• Edi Šoln, Armeško in Irena 
Romšak, Križ, 

• Jože Novak in Mateja 
Derstvenšek, oba iz 
Latkove vasi,

• Simon Kos, Martinja vas in 
Francka Laknar, Ržišče,

• Milan Bregar, Muljava in 
Katja Godler, Ivančna 
Gorica, 

• Aleš Pavlin, Novo mesto in 
Janja Župan, Cerov Log,

• Uroš Juršič, Groblje pri 
Prekopi in Maja Stopar, 
Črešnjevec pri Oštrcu,

• Andrej Urbačnik, Ravne in 
Maja Lavrič, Pot na Polje.

ČESTITAMO!

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

• V brežiški, novomeški in 
celjski porodnišnici so 
rodile:

• Sonja Kranjc, Vinji Vrh – 
dečka, 

• Irena Ulčar Cvelbar, 
Brežice – dečka, 

• Leonela Levak, Črnomelj – 
deklico,

• Karmen Bučar, Sevnica – 
dečka,

• Betka Krajnc, Mrzla 
Planina – dečka,

• Vesna Nodilo, Brežice – 
deklico,

• Nataša Rostohar, Ponikve – 
deklico, 

• Jožica Renko, Tržišče – 
deklico, 

• Silvija Permoser, Raka – 
deklico,

• Darinka Jazbec, 
Zabukovje – deklico,

• Mateja Olovec, Oštrc – 
deklico, 

• Martina Mirt, Zgornji 
Obrež – dečka,

• Miša Marinč, Mali Kamen – 
deklico, 

• Jožica Grajžl, Krško – 
deklico,

• Mojca Kiren, Smednik – 
dečka,

• Alenka Pirc, Krško – dečka,
• Tadeja Molan, Mali Obrež  

- dečka,  
• Lilijana Kovačič, Gorica – 

dečka. 
ČESTITAMO! 

Že 7. Orožnovi dnevi KRŠKO - Krški galerijski prostor 
je od 22. maja bogatejši za ki-
parsko razstavo, ki jo je na 
ogled postavila akademska ki-
parka Vladimira Stoviček (na 
fotografiji) in jo poimenovala 
Mali akt. Razstava ob umetni-
čini 75-letnici je nastala na po-

budo Območne izpostave JSKD 
Krško in Društva likovnikov Kr-
ško OKO. Branka Pirc, ki je vo-
dila prireditev, je med drugim 
povedala: „V njenem umetni-
škem opusu so ženske figure 
stalnica. Samo izjemoma se je 
lotila tudi modeliranja moške-
ga akta.“ Strokovne besede o 
razstavljenih delih je podala 
Alenka Černelič Krošelj. Tudi 
avtorica je zbranim spregovo-
rila nekaj besed. Edinstven ve-
čer pa je pričaral duet Ansam-
bla Kalinka Julija in Andrej 
Lobanova, saj sta s svojo ru-
sko glasbo in interpretiranjem 
navdušila prisotne. Razstava 
bo na ogled do 20. junija.  M. 
K. M. 

Vladkini akti

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 43.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info

Vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V okviru Študijskega krožka zdra-
vilnih zelišč Ljudske univerze Krško, ki je deloval pod men-
torstvom Nataše Kršak, so članice Milka Kuplenik, Andre-

ja Šošter, Marija Gregorčič, Rezika Rakoše, Alenka Kuhar, 
Štefka Krevs, Martina Strajnar, Jožica Strajnar, Erika Bru-
dar, Marinka Pustoslemšek, Cirila Gradišar in Ljuba Hvala 
v svojem okolju Kostanjevice na Krki proučevale zdravilna 
zelišča, izsledke pa izdale v priložnostni brošuri. Sestajale 
so se enkrat tedensko, z delom so pričele letošnjega januar-
ja, nadaljevale pa bodo v jeseni, ko se bodo ponovno poda-
le v naravo, nabrale zdravilna zelišča in jih uporabile za pri-
pravo tinktur, mazil in drugih zdravilnih pripravkov.
 M. K. M. 

Kostanjeviška zdravilna zelišča

Milka Kuplenik (s klobukom) predstavlja njihov 
zdravilni izdelek.

ARTIČE – Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič je s koncertom 
obeležil 25-letnico delovanja pod vodstvom dirigenta Mihe Ha-
lerja. Organizirano petje v Artičah seže v dvajseta leta prej-
šnjega stoletja. Leta 1939 so Artičani dobili svojo himno, ki je 
bila sicer himna artiškega otroškega pevskega zbora, napisal in 
uglasbil jo je domačin Ivan Lapuh. Artiški šolski zbor jo je leta 
1951 na štirih koncertih zapel na svobodnem tržaškem ozemlju. 
Artiški spomini tako povezujejo nepozabni čas operet, leta pe-
tja moškega pevskega zbora in čas, ko je prvič zapel letošnji 
slavljenec. Kar pomeni, da so korenine drevo pognale, pa tudi, 
da je vsa artiška kultura silno razvejano telo, ki vselej povsod 
navduši. Poleg  slavljenca so k slavnostnemu koncertu dopri-
nesli mladinski PZ OŠ Artiče, dekliški nonet KUD OŽ, Marjet-
ka Podgoršek Horžen, citrarka Mateja Avšič, Marjanca Dobni-
kar, Mateja Jankovič, Jože Leskovar z igranjem na harmoniko 
in s klavirsko spremljavo Dejan Jerončič, Ela Verstovšek Tan-
šek in moderatorka Tjaša Ribič z literarno sekcijo KUD OŽ Ar-
tiče. Bronasto Gallusovo priznanje sta ob jubileju zbora prejeli 
Magda Ivanovič in Milena Peterkovič, srebrno Marija Čurič in 
Marina Libenšek, zlato Gallusovo priznanje pa Kristina Blatnik 
Fuks, Zofka Godec Kos, Mila Ivanovič, Evica Kovačič, Milica 
Molan, Slavica Najger, Krystyna Pintarič, Mira Pinterič, Ivan 
Krošelj in Jože Štarkl; Miha Haler pa je prejel jubilejno pri-
znanje, ki mu ga je v imenu JS RS KD izročila Simona Rožman 
Strnad, vodja JSKD – OI Brežice.     N. Jenko S.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Zavod Otok je 16. maja pripravil 
prvi mestni sejem, ki je potekal ob dobrodelnem kolesar-
skem maratonu pod lipami pred Galerijo Božidar Jakac. Na 
njem se je s svojimi izdelki, od suhomesnatih, čebelarskih, 

usnjenih, glinenih do vezenin predstavilo 15 razstavljavcev. 
Kot je povedala direktorica zavoda Vesna Hrovat, so bili 
z odzivom razstavljavcev in z obiskom zadovoljni, tovrstne 
sejme pa naj bi pripravili vsaj štirikrat letno, po potrebi 
pa še večkrat. V Zavodu Otok sicer snujejo številne načrte, 
kako popestriti turistično ponudbo v Kostanjevici na Krki, ki 
jo želijo ob tem tudi povezati in predstaviti bolj enotno in 
celovito.  P.P.

Prvi mestni sejem

Mestni sejem je potekal v senci mogočnih lip.

Korenine so drevo pognale

BREŽICE - Svoja likovna dela 
je 15. maja na samostojni 
razstavi v brežiški kavarni Ro-
sca na ogled postavila Rosina 
Curhalek, ki je članica Likov-
ne družine Kulturnega društva 
Franc Bogovič Dobova. Zbra-
ne je nagovorila predsedni-
ca Vesna Davidovič, o razsta-
vljenih slikah pa spregovorila 
Ruža Prhin, ki je tudi men-
torica dobovskim likovnikom. 
Dejala je, da so Rosinine sli-
ke polne barv in svetlobe ter 
odsev topline življenja, v ka-
teri se barve zrcalijo, saj jih 
umetnica izbira z občutkom. 
V kulturnem programu so nastopile članice Noneta Osnovne 
šole Dobova, ki jih vodi Pavlica Bunetič, pod vodstvom Alja-
ža Božiča pa še Mladinski pevski zbor KD Zvezda. Razstava 
bo na ogled do 24. junija.  M. K. M. 

Toplina Rosininih stvaritev

Rosina Curhalek (desno) in 
Vesna Davidovič

SEVNICA - V letošnji že 13. 
akciji »Moj zdravnik« revije 
Viva je naslov  Moja družin-
ska zdravnica 2009 osvojila 
Ana Slapšak Gorinšek (na fo-
tografiji), specialistka splošne 
medicine, vrsto let zaposle-
na v Zdravstvenem domu Sev-
nica, kjer je pred dvanajstimi 
leti odprla svojo zasebno or-
dinacijo. Med pacienti je pri-
ljubljena zaradi prijaznega in 
razumevajočega odnosa, ve-
dno je pripravljena prisluhni-
ti in nuditi ustrezno strokovno 
pomoč. Sama pravi, da  se od-
nos med bolnikom in osebnim 
zdravnikom gradi leta in leta – 
v njem si je potrebno najprej 
pridobiti zaupanje, potem pa 
to zaupanje ohranjati z delom. Za njenim vsakodnevnim od-
govornim delom stoji tudi dobro usposobljena ekipa. »Paci-
enti niso glasovali le zame, pač pa za mojo ambulanto, v ka-
teri dela tudi moj medicinski tehnik Marjan Slabšak, ki je 
izredno dober sodelavec in organizator dela, z dobrim občut-
kom za ljudi. Vse to prispeva k tekočemu delu, ki je v zado-
voljstvo vseh,« je s ponosom povedala Slapšakova na aprilski 
podelitvi tega lepega priznanja. S.R.

LJUBLJANA/KRŠKO - V mesecu aprilu so pri ljubljanski Štu-
dentski založbi v zbirki Beletrina izdali pesniško zbirko z na-
slovom „Gospod, nekaj imam za vas“, literarne ustvarjalke iz 
Krškega Stanke Hrastelj. Njen pesniški prvenec z naslovom 
Nizki toni so izdali leta 2005 pri založbi Goga, zanj pa je avto-
rica na predlog slovenskih založnikov prejela na 21. knjižnem 
sejmu nagrado za najboljši literarni prvenec. Leta 2007 so jo 
za njeno ustvarjanje na pesniškem turnirju v Mariboru okiti-
li tudi z nazivom vitezinja poezije, sicer pa Hrasteljeva obja-
vlja svoja dela v številnih revialnih izdajah, njene pesmi pa so 
objavljene v mnogih domačih, tujih zbornikih in antologijah, 
med drugim v zbirki z naslovom Fanfare, ki je izšla leta 2003 
pri založbi Neviodunum Krško in v Antologiji slovenskih pesnic 
3, širše pa je poznana tudi kot moderatorka številnih literar-
nih prireditev. Predstavitev knjige Stanke Hrastelj bo poteka-
la tudi v Krškem, in sicer v sredo, 10. junija.  B. M.

Ana Slapšak Gorinšek »Naj 
družinska zdravnica«

Nova pesniška zbirka 
vitezinje poezije

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/ stavba stare glasbene šole /
v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta 
iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na 

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

Slovenske splošne knjižnice objavljamo

LITERARNI NATEČAJ 2009
z naslovom

Kako diši moja knjižnica

Slovenske splošne knjižnice vas ponovno nagovarjamo k 
pisanju zgodb, tokrat na temo KAKO DIŠI MOJA KNJIŽNICA.

Če smo vas lani izzvali, da se zazrete v knjižnico kot prostor, 
kjer se dogajajo različne zgodbe, vas letos vabimo, da se 

potopite v svoje čutne prostorčke, kjer knjižnico doživite zelo 
osebno. Kako diši TVOJA knjižnica? Po otroških spominih? 

Po starih knjigah, ki imajo prav poseben vonj? Svoj vonj ima 
tudi nova knjiga, pravkar natisnjena. Diši po njej? Mogoče 
diši po samo eni knjižni zgodbi. Diši po vaši prvi ljubezni? 
Morda diši po znanju, trepetu pred izpiti, smehu, solzah? 

Mogoče po parku pred knjižnico, po cesti, 
ki vas je zapeljala v svet? 

Prepustite se čutom in – pišite.

Izdelek žanrsko ni omejen. Vsebuje lahko največ 6000 
znakov (šteto brez presledkov), napisan naj bo v elektronski 
obliki. Brezplačen dostop do elektronske pošte lahko poiščete 
tudi v knjižnici. Avtorji odstopate pravice do objave besedil.

Strokovna komisija bo izbrala najboljše zgodbe, ki jih bomo 
razglasili na slovesnosti 20. novembra 2009, 

na Dan slovenskih splošnih knjižnic. Izšle bodo v
2. literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice.

Zgodbo pošljite na e-pošto renata@knjiznica-krsko.si 
do 15. septembra 2009 

Besedilo pošljite v priponki in ga podpišite s psevdonimom 
Dodatne informacije dobite na 07 490 4023 (Renata Vidic) 

Izbor najboljših zgodb bo objavljen v petek, 30. oktobra 2009 
na spletni strani Sekcije za splošne knjižnice

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo 
in novih zgodb se veselimo!

Naj zadiši!

BRESTANICA – 21. maja je OŠ Brestanica v Domu svobode pri-
pravila dobrodelno prireditev, ki so jo poimenovali Zame – 
zate – za nas. Zbrane je nagovorila ravnateljica Urška Üble-
is, ki je med drugim dejala, da bodo sredstva namenili za 
šolske posodobitve. V programu pa so nastopili učenci do-
mače osnovne šole, Ansambel Orion, Marko Železnik, Coron-
ke, D'palinka band, Ansambel Labirint, Mariachi »La palo-
ma«, Ansambel Franca Ocvirka, ansambel A je to?, Ansambel 
Jerneja Kolarja, Brežiški flosarji, Folklorna skupina Duplo 
KD Orlica Pišece in Boštjan Povše. M.K.M., foto: J.M.

BREŽICE – Letošnjo zaključno prireditev so v brežiškem vrt-
cu Mavrica poimenovali Igrajmo se skupaj – v deželi žog. Vr-
tičkarji so se ob spodbujanju strokovnih delavk tako igrali z 
najrazličnejšimi žogami - velikimi, majhnimi, pisanimi, ra-

znobarvnimi, trdimi in mehkimi. Prireditev so pričeli s pe-
tjem vrtčevske himne, nadaljevali pa so jo  z lutkovno igrico 
Žogica nogica, ki so jo odigrale članice vrtčevske dramske 
skupine. Sledil je nagovor ravnateljice Ane Kupina, ki je po-
udarila tradicionalno dobro sodelovanje vrtca z družinami 
vanj vključenih otrok in ožjim ter širšim okoljem. Najstarej-
ši otroci v vrtcu, ki bodo jeseni vstopili v osnovno šolo, so 
predali gosenico mlajšim otrokom. Prireditve se je udeležil 
tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je prisotne prav tako na-
govoril. Presenečenje je bil obisk športnika skakalca s pali-
co Jureta Rovana, ki je otrokom omogočil, da izkusijo, kako 
se skače v tej športni disciplini. Na prireditvi je bil na pobu-
do Sveta staršev organiziran bogat srečelov, na katerem so 
zbrali 1.150 evrov, ki jih bodo namenili za nakup tobogana 
na igrišču v Maistrovi ulici.  M. K. M.

Igrajmo se skupaj – v deželi žog

S prireditve V deželi žog (foto: arhiv vrtca)
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Geslo križanke pošljite do četrtka 5.6.2009 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 

VITA MARIN, Aleksandra Gramc s.p., CPB 47, 8280 Brestanica:
Nagrajenci 5/08 številke:
1. Ana Razbornik, Volčje 18a, 8256 Sromlje 
2. Ina Čuber, Dečno selo 68a, 8253 Artiče
3. Rozman Karol, Grmovlje 42, 8275 Škocjan

Geslo 10/2009 številke: 
NOVO OTROŠKO IGRIŠČE

Nagrade:
1. nagrada: depilacija
2. nagrada: pedikura
3. nagrada: manikura
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Popoldanski 
naravovarstveniki 2
(Odgovor na kolumno mag. Andreja Vizjaka v PO št. 10, 
14.5.2009) 

V zadnji številki revije Ona (priloga Dela) priznana antropologinja in 
dolgoletna kolumnistka dr. Vesna V. Godina  v intervjuju dovori, da je 
pisanje kolumen »posebna vrsta komunikacije, ki mora doseči odziv lju-
di«. Dodaja tudi, da »ni pomembno, da se ljudje strinjajo z menoj«.
Poslanec Državnega zbora in bivši gospodarski minister, mag. Andrej 
Vizjak se pri pisanju kolumne (14. maj 2009) sigurno ni zavedal namena 
le te. Namenil jo je odgovoru na argumentirane dvome, ki sva jih šte-
vilko prej ločeno z mag. Hrvojem T. Oršaničem objavila v pismih bral-
cev. Zaradi korektnosti do slednjega se omejujem zgolj na pisanje, ki 
se nanaša name. V duhu pravega pomena pisanja kolumne sem priča-
koval (in verjetno še mnoge bralke in bralci), da bo skušal odgovoriti 
z dodatnimi dejstvi, ki bodo v »korist« njegovim zaključkom. A name-
sto tega sem osupnil (ne edini) nad načinom reakcije spoštovanega po-
slanca. Od prvega stavka naprej poskus totalne diskreditacije osebe, ki 
si upa javno in argumentirano dvomiti o njegovi predstavi o veliki ko-
risti gradnje zadnjih dveh HE na spodnji Savi. S svojimi viri informacij 
se je celo postavil v vlogo ocenjevalca delovne uspešnosti in psihoana-
lize osebnosti. Več kot pogumen poskus ocene za človeka, s katerim se 
v življenju še ni srečal. 

V tem odgovoru ne mislim razpravljati o svoji delovni uspešnosti, to 
je kvečjemu v pristojnosti mojega delodajalca. Bralke/ci, ki so uspe-
li prebrati vse pripevke, tudi ne bi rad napeljeval k zaključkom o tem, 
kdo ob tej problematiki doživlja večje travme, oziroma, katerega dej-
stva so bolj trhle narave. Oglasil sem se iz preprostega razloga, ker sem 
upal, da so časi poskusa diskreditacije ljudi, ki mislijo drugače (in si dr-
znejo to tudi javno izreči) v družbi, ki se razglaša za visoko demokra-
tično, presežena preteklost. A sem trenutno pod vtisom, da sem »pa-
del v kadre« na televiziji nedavno prikazanega filma o Angeli Vode. Da 
s svojimi utemeljenimi argumenti ohranjanja bisera posavske narave 
ustvarjam/va brezvladje zakona ulice – ta izjava presega celo vse »veli-
ke« izjave Andreja s Štajerske. V tako podrejeni vlogi je vsaka nadaljna 
diskusija na tem mestu nesmiselna. Bralke/ci pa so tako sami hitro 
dobili vtis, kdo si skuša s pisanjem odpraviti dopoldanske službe-
ne frustracije in pomanjkanje pojavljanja v medijih. Grem raje is-
kati bambusove nasade. Mogoče uspem najti še pande in mimogre-
de preselim številne zavarovane rastline in živali. E pur si muove.
 Dušan Klenovšek

Vizjakov poceni populizem
(Odgovor na kolumno mag. Andreja Vizjaka v PO št. 10, 
14.5.2009) 

Svetujem dijakom, študentom in vsem, ki jih to zanima, da si shrani-
jo zadnje kolumne in odmeve na Vizjakova nakladanja, saj gre za kla-
sičen poskus diskreditacije. Takšno pisanje poraja sum, da ima najbrž 
v posavski energetiki osebni interes. Pa tudi razpravo, ki odpira po-
membna vprašanja kvalitete življenja Posavcev, poskuša spraviti na 
nizek osebni nivo. V odgovoru ne daje nikakršnih odgovorov na posta-
vljena resna in zahtevna vprašanja, ker jih enostavno nima. 

Pa ponovimo nekatera:
zakaj ni izvedena predstavitev okoljskih študij umestitve HE Brežice 
v prostor tudi v Brežicah? (bila je izvedena le v Ljubljani!)?
kaj pomenijo naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave, 
v katerih ugotavlja, da gre za uničujoč vpliv na naravo in je s stališča 
varovanja narave poseg nesprejemljiv?
ali je brežiška HE ob vseh načrtovanih dodatnih rekreacijsko/kultur-
nih objektih in “ureditvah” še rentabilna in ali res drži, da so ti 
objekti namenjeni zgolj zagotavljanju “sprejemljivosti” objekta v 
prostoru in odmikanju pozornosti na resna možna okoljska tveganja?
kako je rešeno zbiranje, odlaganje in eventuelna predelava akumu-
lacijskega mulja? 

in ne nazadnje manjka odgovor na vprašanje, kdo bo odgovarjal za 
uničenje življenskih prostorov redkih in zavarovanih vrst živali, ka-
tere ščiti vsa slovenska in evropska zakonodaja, živijo pa na območju 
predvidene gradnje HE Brežice?

In dodajmo novo:
zakaj se po novih/zadnjih načrtih velikost akumulacijskega bazena 
za HE Brežice zmanjšuje za 100 hektarjev?

Vsi vemo, da se razvoja ne da ustaviti, da je energetika potreb-
na in je tudi dober posel. A to še ne pomeni, da ji je v tem trenut-
ku lahko vse podrejeno in da ne obstaja nič drugega, kot le beton 
in gradnja kanala. Obstajajo tudi druge stroke, dvomi, pomisle-
ki, potrebne razprave in usklajevanja. Usklajevanja – ne izsiljeva-
nja! Tam kjer ni okoljskih problemov ali pomislekov, lahko rastejo 
energetski objekti po „mili volji“. Opisati nameravano HE Brežice 
kot enostaven objekt v prostoru, ob tem, da gre za površinsko naj-
večji poseg v posavsko okolje, pa je (v najboljšem primeru) sarka-
zem brez primere. 

Sprašujem se, kakšna je to politična stranka, katere vidni pred-
stavnik je Vizjak, ki se v silni želji po oblasti in medijskem izposta-
vljanju nenehno kaže v medijih, ki ni sposobna normalne debate, 
ampak vsakega sogovornika, ki dobronamerno razmišlja drugače, 
takoj diskreditira. Je to primer demokratskega delovanja stranke 
ali prej nečesa drugega?

Če kdo manipulira, podtika in natolcuje, je to Vizjak.

Sramota za takšnega poslanca je, da profesorju biologije in kemi-
je, ki je hkrati priznan in najboljši posavski poznavalec flore in fav-
ne in magistru naravoslovnih znanosti, oporeka kakršnokoli pozna-
vanje življenja ob Savi. 

Sramota za takšnega poslanca je, da je s svojimi stališči dobese-
dno pljunil v obraz avtorju nedavno izšle prelepe knjige Živi svet 
Vrbine.

Sramota za takšnega poslanca je, da ne ve (ali noče vedeti) da je 
stroka predlagala opredelitev toka (zdaj še) reke Save od Krškega 
do meje z Republiko Hrvaško kot Natura 2000 območje, ker zado-
stuje pogojem obeh evropskih direktiv. 

Sramota za takšnega poslanca je, da ne ve (ali noče vedeti), da sta 
obe izpostavljeni instituciji (Zavod za gozdove Slovenije in Zavod 
RS za varstvo narave) za določene segmente življenja ob reki dali 
negativno soglasje.

Sramota je, da moram pisat takšen odgovor poslancu na predvečer 
svetovnega dne biotske pestrosti (22.5.). Ob svetovnem dnevu bi-
otske raznovrstnosti bo Evropska komisija predstavila zaskrbljujo-
če izsledke študije, ki jo je na zahtevo Komisije izvedla Mednaro-
dna zveza za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN). Študija 
je pokazala, da je v Evropi ogrožena kar petina plazilcev in skoraj 
četrtina vseh dvoživk. Glavni razlog za upad številčnosti teh vrst 
je uničevanje naravnih habitatov s strani človeka, poleg tega pa še
podnebne spremembe, onesnaženost in prisotnost invazivnih vrst. 
Komentar ni potreben…

Sramota za kolumnistovo stranko je, da po eni strani predlaga 
imenovanje »varuha narave« (kje so bili prej, ko so bili na obla-
sti?), po drugi strani pa ne kaže niti najmanjšega razumevanja 
za okolje! In še zmerja ljudi, ki opozarjajo na okoljsko breme HE 
Brežice.

Da Vizjak o okolju malo ve, priča tudi njegovo navajanje, da so v 
preteklosti v Vrbini rasle platane, danes pa bambus. Verjetno niti 
ne ve, kako ti rastlini izgledata. Tudi ne ve, da se zavarovanih in 
redkih vrst ne da kar tako prestaviti v nek drug prostor… To so 
osnove ekologije…

Pa še to. Sebe nikoli nisem opredelil za naravovarstvenika, tru-
dim se le uporabljati zdravo pamet in imam naravo rad. In ta-
kšen nisem samo popoldne, ampak tudi dopoldne, med delavni-
kom, ob vikendih, praznikih… že zelo dolgo. V tem času se nisem 
kaj dosti spremenil, kar pa za Vizjaka ne morem trditi… Ne jaz ne 
g.Klenovšek se ne spuščava v razprave o temah, katere ne pozna-
va, ker spoštujeva druge stroke. Vizjak pa podcenjuje vse po vrsti, 
kar mu v danem trenutku ne paše pri utiranju poti kapitala, saj 
mu do drugega itak očitno več ni…

Politik pač!
 Mag. Hrvoje Teo Oršanič      

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).
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Urbaniziran zahodni del Krškega na levem bregu reke bo v naslednjih 
letih z upravnim središčem ponovno povezal peš most, ki bo hkrati tudi 
spodbuda pešcem in kolesarjem. Oba bregova pa bosta še bližje drug 
drugemu z dvema novima mostovoma, ki ju umeščamo v sklopu obvo-
znice in ureditev ob Hidroelektrarni Krško. Tretji steber, na katerem sto-
ji naše mesto, je poslovni in obrtni center na vpadnici. A kot vedno, so 
vogelni kamni štirje. Naj torej tej simboliki dodam še četrtega: nas lju-
di. Solidarnost in mesebojno razumevanje sta odgovor na vse morebi-
tne preizkušnje prihodnjega časa in ostajata najpomembnejša ne glede 
na to, kako se čas barva skozi ideološko mavrico političnih predsodkov 
in nasprotovanj. 

Letošnji praznik bomo pospremili z otvoritvijo Spominskega parka na 
Vidmu, ki ga posvečamo dediščini dosežkov protestantizma. Morda ni 
naključje, da nas ravno v tem času nagovarja njihovo sporočilo in nas 
spodbuja k misli, da bi v nas živelo razsvetljenstvo naših protestantov, 
svetovljanstvo Valvasorja in uporniški duh Matije Gubca, ki ne sprejema 
sedanjosti kot nepreklicne danosti. Hoče jo spremeniti, na boljše. 

Možnost za dvig blaginje daje tudi tisto, kar vložimo v skrb za družbena 
in okoljska vprašanja. Smo pred eno najodgovorneješih nalog: trajno re-
šiti vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpakov. Ta je v 
naši sredi, zato je nujno, da poskrbimo, da bodo odpadki, ki tam nastaja-
jo, tudi varno shranjeni. Verjamem, da se bomo odločili modro. In tudi v 
ključnem trenutku ravnali v duhu sodelovanja, ne delitev. Ravnali tako, 
da ne bomo mislili le nase, ampak tudi na tiste, ki jim bomo nekoč za-
pustili ta svet. Naj bo vsaj za spoznanje lepši in boljši kot smo ga prejeli. 

Ob prazniku se zahvaljujem vsem, ki prispevate k polnosti življenja in 
verjamete, da uspešnost družbe gradijo prizadevanja slehernega, vsem 
letošnjim prejemnikom občinskih priznanj pa čestitam za vse v življenju 
dosežene vrhove. 

Na svidenje na prireditvah, s katerimi obeležujemo praznični čas! 

 vaš župan, 
 Franc Bogovič

Drage občanke, dragi občani!
Čas praznika je. Točka razgleda, na kateri ponovno prevzemamo 
odgovornost za žetev, ki smo jo opravili, in sprejemamo odgovor-
nost za setev, ki je pred nami. 

Svet je v recesiji. Kaj pa občina Krško? Gotovo se spomnite časa sre-
di 90. let prejšnjega stoletja, ko smo ob sesutju nekdanjega jugoslo-
vanskega trga in stečajih paradnih konjev krškega gospodarstva do-
živeli velik padec in veliko brezposelnost. Imeli smo srečo, da so 
takrat nastala nova jedra, številna manjša in srednje velika podjetja, 
ki so v občini Krško prepoznala prijazno poslovno okolje in so še da-
nes zelo uspešna in perspektivna. 

Verjamem, da bodo te manjše in nestabilnim razmeram bolj prila-
godljive gospodarske družbe uspešno kljubovale hudi gospodarski 
krizi, odigrale svojo vlogo tudi tokrat in da bo vsota truda za sku-
pen, pozitiven razvoj prinesla najboljši rezultat. Ne predajajmo se 
malodušju, ampak zaupajmo vase, da bomo - kot smo vedno doslej 
– zmogli prebroditi težke čase. 

Smer razvoja občine, ki se razvija v samem geografskem središču 
Posavja, naj ostane optimistična tudi v težkih časih. Pogled smo 
usmerili daleč naprej z jasno vizijo, da želimo ustvariti sodobno me-
sto - občinsko središče, ki ga bo krasilo urejeno podeželje. Z načr-
tnim delom nam je uspelo umestiti velike desetletne razvojne pro-
jekte, ki bodo imeli velik vpliv na razvoj občine kot celote in celega 
Posavja. 

Med pomembnejšimi so gotovo poslovne cone, ki smo jih pravoča-
sno načrtovali in uredili, da lahko danes vanje umeščamo nove inve-
stitorje, ki tam tudi v tem času odpirajo nova delovna mesta. Velike 
napore vlagamo v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju 
cele občine, v skrbi za naše okolje in v želji, da živimo v sodobno 
urejenem okolju. Veseli smo lahko ob velikih vlaganjih v fakulteti, 
srednjo šolo, osnovne šole, vrtce, telovadnice in igrišča, kajti vlaga-
nje v šolstvo, v naše otroke, je vlaganje v našo prihodnost. V prilogi 
na naslednjih straneh se lahko skupaj ozremo tudi po najvidnejših 
projektih, ki jih načrtujemo v duhu prizadevanja za lepše in boljše.

Leto je naokoli in ponov-
no obeležujemo praznik 
občine Krško. Za nami 
so številne pridobitve, na 
katere smo lahko pono-
sni, saj bogatijo naša ži-
vljenja, pred nami pa so 
vedno tudi novi načrti, 
da nikoli ne ostanemo na 
mestu, ampak stopamo 
vse višje. 

Sestavni del občine je 15 krajevnih skupnosti, s katerim v 
veliki meri sodelujem in vedno znova opažam, kako pe-
stro in razgibano je življenje v naših krajih in kako spre-
tno znate nekateri povezati pare vaših pridnih rok. Želim, 
da bi vam slednje uspevalo tudi v bodoče - na področjih, 
kjer si želite novih sprememb in dodatnih izboljšav. Kra-
jevne skupnosti ste kot most med željami in potrebami 
občanov in Občino, ki skuša prisluhniti in zagotoviti mo-
žnosti za uresničitev. Še tako majhen problem posame-
znika, če ni rešen, zasenči vse velike projekte, ki uspejo. 
Zato, dragi občani, vedno dobrodošli, da nas poiščete ta-
krat kadar menite, da bodo vaše težava skupaj z občinsko 
upravo lažje rešljive.

Kar nekaj znanja in časa posvečam duhu prostovoljstva, 
ki je v naši občini izredno močan in dobro razvit na po-
dročju gasilstva in številnih društvenih ustvarjalcev, ki 
skrbijo za utrip in bogatejše življenje naših občanov.

Ob velikih in včasih že skoraj neuresničljivih projektih 
pa ne smemo pozabiti, da vsak še tako majhen prispe-
vek vsakega občana pomeni veliko. Napredujemo lahko 
le, če vsak po svojih močeh in znanju vlagamo v razvoj 
družine, svojega kraja, našega mesta, naše občine in ce-
lotne družbe. 

Dobre volje, znanja in hotenja nam občankam in obča-
nom še vedno ne primanjkuje, kar se odraža v številnih 
velikih in majhnih gradbiščih od Bohorja preko Krškega 
do Gorjancev.

Iskrene čestitke ob prazniku!

 Ana Nuša Somrak,
 podžupanja

Ob letošnjem prazniku se ozi-
ram na pretekli dve leti, od 
kar aktivno sodelujem pri 
razvoju občine Krško, s tem 
ko družno z občinsko upra-
vo uresničujemo projekte, ki 
jih narekujejo načrti, spreje-
ti v Občinskem svetu. Sku-
paj sledimo cilju, da bi izvirne 
prihodke občine obogatili s 
sredstvi iz ostalih virov. Pred-
vsem s tistimi, ki jih v pro-
gramskem obdobju 2007-2013 
ponuja finančna perspektiva 
EU.  Veseli me, da smo doslej 
na tem področju med tistimi 
v Sloveniji, ki so najuspešne-

je črpali evropska sredstva in jih pomembno vgradili v skupen na-
predek.  
  
Posebno pozornost smo v zadnjem času namenili tudi razvoju me-
sta Krško, ki bo v prihodnosti doživel novo podobo. Aktivno smo 
se lotili projektov, da bi osvežili podobo starega mestnega jedra, 
pa tudi Vidma. Vstop v mesto bo še letos pomembno zaznamo-
vala celovita ureditev zgodovinsko kulturnega spomenika Valva-
sorjev kompleks, pripravljamo prostor za izgradnjo nove knjižni-
ce, z odkupom starega Mercatorja in trgovine Hardi želimo urediti 
trg za druženje in poslovne prostore za trgovsko dejavnost, izdela-
no pa imamo tudi že idejno rešitev za peš brv, ki jo bomo umestili 
skupaj s HE Brežice. Hkrati s prestavitvijo krške obvoznice ureja-
mo eno izmed sivih lis v starem Krškem, območje Zatona. Da pa bi 
obnova mesta bila čimbolj celovita, že potekajo urbanistične delav-
nice, ki bodo podale ustrezne rešitve za ureditev starega mestne-
ga jedra. Na Vidmu smo zaključili zgodbo starega doma upokojen-
cev, s tem ko je ponovno prešel v občinsko last. Izdelane so idejne 
rešitve, ki na tem mestu predvidevajo izgradnjo poslovno stano-
vanjskega objekta. Tudi z odkupom dela tržnice bo občina pridobi-
la večjo možnost, da se bo ta prostor čimbolj celovito uredil. Med 
pomembnejše projekte mesta prav tako spada bazen Krško, ki ga 
umeščamo poleg tenis igrišč, izdelane so že strokovne podlage za 
umeščanje v prostor ob pripravi državnega prostorskega načrta za 
HE Brežice. V snovanju razvoja mesta pa se zavedamo tudi po-
membnosti sanacije območja Vipapa, s čimer bi mesto pridobilo 
podobo, ki jo zasluži. Omenjeni projekti pretežno zadevajo samo 
mesto, a se jim pridružujejo številni projekti po ostalih delih obči-
ne, saj si prizadevamo za enakomeren razvoj celotnega območja.
 
Spisek stvari, ki smo jih naredili oz. jih še izvajamo v času med 
enim in drugim občinskim praznikom je dolg. Za nekatere smo v 
tej dobi naredili dovolj, za druge premalo. Vsak gleda iz svojega 
gledišča, pomembno je, da na koncu vendarle zremo v isto smer in 
se trudimo prisluhniti drug drugemu. 

Z najlepšimi željami voščim ob prazniku in vsem skupaj želim na-
klonjenih časov in razumevanja. 
 Melita Čopar,
 direktorica

Praznik Občine Krško, 
ki ima svoje temelje v 
naši polpretekli zgodovi-
ni, je vedno znova prilo-
žnost, da podamo oceno 
opravljenega dela in se 
ozremo na načrte priho-
dnjega časa, ki pred nas 
postavlja nove izzive pa 
tudi nepredvidljivo po-
slovno okolje. Kljub temu 

nas pretekli čas uči optimizma, saj je v vsaki krizi mogo-
če najti in izkoristiti nove možnosti ter ustvariti še boljšo 
osnovo za naprej. V tej prilogi zapisani najvidnejši pro-
jekti prihodnjega časa sporočajo, da je razvoj premišljen 
in da načrti dohitevajo uresničene cilje.

Čaka nas še en bistveni preskok. Vtisniti v zavest pomen 
odnosa do okolja in njegovih posledic na kakovost življe-
nja in na življenje prihodnjih rodov. Reševanje ekoloških 
vprašanj in ekološko načelo morata postati sestavni del 
naših odločitev o prihodnosti. In pri vprašanju umešča-
nja odlagališča radioaktivnih odpadkov je ta prihodnost 
prišla že danes. Tu vidim zahtevno in odgovorno nalogo 
naše politike in vseh, ki smo del tega okolja. Odločiti se 
tako, da bomo pridobili vsi.

Pri svojem delu pogosto pogledamo tudi v svet, saj ima-
jo medsebojni obiski pobratenih občin razsežnost v po-
membnih mednarodnih povezavah. Verjamem namreč, 
da je upoštevanje različnih izkušenj in praks, pa tudi pri-
jateljstva, ki smo ga izmenjali v dolgih letih sodelovanja 
z Obrigheimom in Bajino Bašto, po novem pa tudi z ro-
munsko Cernovodo, velik doprinos v prid sodelovanja 
med narodi. Kulturno in gospodarsko sodelovanje je na-
mreč eden od važnih stebrov naše skupne prihodnosti. 
Želim si le, da bi tako kot gostje iz tujine v naših kra-
jih pogosteje in bolj z veseljem uzrli tisto, kar sicer zara-
di vsakodnevne navajenosti jemljemo za samoumevno.  

Iskreno vam čestitam ob prazniku Občine Krško. Pra-
znujte! Tako, kakor vam je najljubše: v veseli družbi ali 
morda kje v naši čudoviti naravi. Vzemite si čas zase in 
drug za drugega.

 Cvetko Sršen,
 podžupan 

Vitalno vlogo mest gotovo predstavljajo njihova središča. Mi jih imamo 
več. Najprej tistega, v katerem tlakujemo pot za upravne, izobraževal-
ne in kulturne dejavnosti. Staro mestno jedro bo z načrtovano prenovo 
in oživitvijo ohranilo svojo identiteto in postalo novo združevalno sredi-
šče vseh občanov. 

Občina Krško praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 28. maja 2009
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Alojz Lekše je bil dolgoletni 
predsednik sveta KS Senuše in 
je v družbenem in gospodar-
skem pomenu veliko prispe-
val razvoju samega kraja ka-
kor tudi občine Krško. Vedno 
je znal prisluhniti željam so-
krajanov in jim priskočiti na 
pomoč, pa če je šlo za delovne 
akcije ali akcijo ob zvoku gasil-
ske sirene.

Včasih so dejali, da so Senu-
še majhna vasica nekje na ob-
robju, danes pa ugotavljamo, 
da so tudi po njegovi zaslugi 
Senuše postale moderna po-

deželska vas, kjer so obnovljeni že skoraj vsi vaški mostovi, 
vaško jedro in cestna razsvetljava, večina cest, tudi tistih po 
zaselkih in okoliškem gričevju, ima asfaltno prevleko. Prido-
bitvam se priključuje še urejen priključek na obnovljeno vodo-
vodno omrežje. Projekti so se začeli urejati še v času, ko je sam 
vodil krajevno skupnost.

Čeprav v zadnjih dveh letih ni več član sveta KS, vseeno ak-
tivno deluje za dobrobit domačega kraja in kot pooblaščenec 
tamkajšnje krajevne skupnosti skrbi za dokončanje gradnje 
mostov, hkrati pa je tudi član odbora za infrastrukturo Občin-
skega sveta Občine Krško.

Dobršen del življenja Alojza Lekšeta pa je bilo in je posveče-
no gasilstvu. Bil je ustanovni član Prostovoljnega gasilskega 
društva Senuše, v katerem je vrsto let deloval kot poveljnik in 
nato kot predsednik.

Ivanu Kozoletu je bilo že v 
zibel položeno življenje z 
naravo, odraščanje v kmeč-
ki družini pa ga je do danes 
povezalo s področjem kme-
tijstva, še posebej sadjarstva. 

Po uspešno zaključeni sad-
jarski šoli se je kot mlad stro-
kovnjak preizkusil v ZKP 
Matija Gubec v Leskovcu pri 
Krškem, zadolžen za veli-
ke obnove nasadov hrušk in 
breskev. To so bili dolga leta 
vzorčni nasadi na območju 
Posavja.  Z nenehnim izo-
braževanjem in usposablja-

njem je prevzemal vedno ve-
čje odgovornosti, s tem pa je 
napredoval tudi v vodstveni 
kader takratnega Agrokom-
binata, dokler ni v letu 1989 
postal direktor Mercator-
Agrokombinata Krško.

Z željo po ohranitvi sadjar-
stva v občini Krško je leta 
1995 v soglasju s Poslov-
nim sistemom Mercator 
ustanovil družbo Evrosad 
d.o.o. Krško, ki je odkupi-
la premoženje takratne Po-
slovne enote Sadjarstvo, 
prevzela vse zaposlene ter 
nadaljevala sadjarsko dejav-
nost. Z vedno večjimi zahte-
vami sodobnega sadjarjenja 
in postopnim izvozom sad-
ja na evropska tržišča je ra-
sla tudi potreba po izgradnji 
velikih hladilnic in trenutno 
ima Evrosad največjo hladil-
nico sadja v Sloveniji.

Ivan Kozole je za svoje delo 
na strokovnem, marketin-
škem in družbeno politič-
nem področju prejel številna 
priznanja, kot je priznanje 
Sadjarskega društva Slo-
venije: medalja Franca Pir-
ca, očeta umnega sadjar-

stva, priznanje Gospodarske 
zveze Slovenije - Območne-
ga združenja Posavje Krško, 
priznanje Zadružne zveze 
Slovenije, nominacijo za naj-
hitreje rastoče podjetje na 
Dolenjskem in Posavju in 
nominacijo za Podjetje leta 
2007 ter priznanje Podjetni-
ški vzor za leto 2007.

Dosegel je zelo uspešno so-
delovanje z znanstvenimi in-
stitucijami in združenji, še 
posebej pa izredno dobre 
povezave med Biotehniški-
ma fakultetama Univerze v 
Mariboru in Ljubljani. 

Njegove družbeno politične 
aktivnosti so močno zazna-
movale tako občino Krško 
kot KS mesta Krško in Ob-
močno gospodarsko zborni-
co Posavje Krško, še vedno 
pa sodeluje pri vodenju Lo-
vske družine Videm, v Po-
savskem društvu seniorjev, 
managerjev in strokovnja-
kov, Združenju slovenskih 
častnikov Krško ter na ra-
znih drugih področjih druž-
benega in gospodarskega ži-
vljenja. 

Danijel Mižigoj je na svoji ži-
vljenjski poti zelo zgodaj spo-
znal, da osebe z motnjo v du-
ševnem razvoju ter njihove 
družine potrebujejo veliko 
strokovne pomoči in posebne 
obravnave, da lahko pri otro-
ku razvijejo preostale sposob-
nosti in mu omogočijo čim 
lepše življenje.

Že od srede šestdesetih let si 
je močno prizadeval, da je v 
občini Krško pričela delova-
ti Šola s prilagojenim progra-
mom, Delavnice pod poseb-
nimi pogoji za odrasle osebe 

z motnjo v duševnem razvo-
ju, Oddelek za usposabljanje 
šoloobveznih otrok in kasneje 
tudi razvojni oddelek pri Vrt-
cu Krško.

Leta 1994 je postal predse-
dnik Društva za pomoč du-
ševno prizadetim osebam iz 
občine Krško, ki se je kasne-
je preimenovalo v Društvo 
»SOŽITJE« Krško in to na-
logo opravlja še danes. Vso 
svojo energijo in prosti čas 
usmerja v delo društva in s 
tem skrbi za razvoj različnih 
oblik dela v podporo osebam 
z motnjo v duševnem razvoju 
in njihovim svojcem, ob tem 
pa skrbi za pripravo vikend 
seminarjev, letovanj, izletov, 
druženj in obdaritev.

Eden njegovih prvih ciljev - 
ureditev natančne evidence 
vseh oseb z motnjo v dušev-
nem razvoju v občini Krško, 
je bil ob obilici prevoženih ki-
lometrov kmalu dosežen in 
danes se lahko pohvalijo, da 
ima društvo najbolj popolno 
evidenco svojih članov izmed 
vseh društev v Sloveniji. Tre-
nutno je v društvo vključenih 
108 oseb z motnjo v dušev-

nem razvoju iz občine Kr-
ško in občine Kostanjevica na 
Krki.

Kot član Sveta zavoda so-
deluje v Centru za socialno 
delo Krško in Varstveno de-
lovnem centru Krško-Lesko-
vec, obenem je aktiven član 
Zveze društev Sožitje Slove-
nije in koordinator različnih 
akcij med društvi v Sloveniji, 
deluje pa še v mnogih drugih 
lokalnih organizacijah, po-
sebno v okolju svojega domo-
vanja v Stari vasi.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Ivanu Kozoletu

za njegov velik prispevek k razvoju občine Krško in življenjsko delo 
pri razvoju sadjarstva.

Branimir Vodopivc je nosilec in 
gonilna sila vseh aktivnosti, ki 
so v dobrobit vsem krajanom in 
občanom v Krajevni skupnosti 
Dolenja vas, pa tudi izven nje. 
Rojeni Dolenjevaščan se je zapi-
sal gradbeništvu in že kot priu-
čen zidar sodeloval pri obnovi 
med vojno poškodovanih do-
mov. Z dodatnim šolanjem in 
izobraževanjem je prevzemal 
vedno večje odgovornosti v raz-
ličnih gradbenih podjetjih, bil 
nekaj časa samostojni gradbe-
ni obrtnik, leta 1971 pa je postal 
direktor Zavoda za komunalno 
dejavnost občine Krško, ki se je 

na njegovo pobudo preimenoval v gospodarsko podjetje Kostak 
Krško. Tu je leta 1986 dočakal upokojitev.

Gospod Branimir Vodopivc je dolgoletni predsednik KS Dole-
nja vas, več let je bil delegat Občinske skupščine ter več man-
datov svetnik v občinskem svetu občine Krško, v letu 1988 pa je 
bil udeleženec ustanovitve Slovenske kmečke zveze v Ljubljani.

Kot predsednik krajevne skupnosti je ves čas veliko skrb posve-
čal napredku in razvoju domačih krajev od ureditve cest, vodo-
vodov, javne razsvetljave in pločnikov, izgradnje mostov do ure-
ditve vaškega središča v Dolenji vasi s postavitvijo spomenika 
vsem padlim domačim žrtvam. V zadnjem času je njegov naj-
večji ponos izgradnja večnamenskega doma v Dolenji vasi ter 
na Nizozemskem podeljena evropska nagrada za obnovo vasi 
ARGE 2008, ki si jo je KS Dolenja vas prislužila na evropskem 
razpisu.

Poleg naštetega je tudi dolgoletni predsednik in član Prostovolj-
nega gasilskega društva Dolenja vas, član Kulturnega društva 
Žarek Dolenja vas in aktiven ljudski pevec pri sekciji Ajda. 

Ob tem pa ne moremo mimo njegove ljubezni do čebel, saj je že 
več kot 60 let vpet v čebelarske organizacije kot član Čebelarske-
ga društva Leskovec, predsednik Čebelarske zveze občine Krško 
ter član upravnega odbora Zveze čebelarskih društev Slovenije, 
za dolgoletno delo v čebelarski organizaciji pa je bil odlikovan 
tudi s Častnim priznanjem Čebelarske zveze Slovenije.

ZNAK OBČINE KRŠKO ZNAK OBČINE KRŠKO
Antonu Petroviču

za njegov prispevek na področju družbenega 
in političnega življenja v Krajevni skupnosti 

Senovo in občini Krško.

Alojzu Lekšetu
za dolgoletni prispevek pri razvoju Krajevne 

skupnosti Senuše in občine Krško.

Branimirju Vodopivcu
za dolgoletni prispevek pri razvoju Krajevne 

skupnosti Dolenja vas in občine Krško.

ZNAK OBČINE KRŠKO

Danijelu Mižigoju
za več kot 40-letna prizadevanja za zagotavljanje enakih možnosti in 

skrb za ljudi s posebnimi potrebami.

Anton Petrovič vse svoje življe-
nje preživlja na Senovem, tako 
svojo službeno pot, kot vse svo-
je aktivnosti pa posveča kraju, 
njegovim prebivalcem in šir-
ši skupnosti. Zanj pravijo, da 
je zavzet lokalpatriot v najbolj-
šem pomenu te besede, saj zna 
začutiti, kaj je za kraj dobro, 
kaj ne, čemu je potrebno pripi-
sati večjo pozornost, kaj more-
mo brez pričakovanih slabih 
posledic zanemariti. Posebno 
izostren okus ima za oživlja-
nje krajevnih tradicij in skrb za 
obeležja in kulturne pomnike, 
v zadnjih letih pa je vidno so-

deloval pri delovanju Turističnega društva, ki skrbi za promo-
cijo domačega kraja, kot predsednik Turistične zveze Krško pa 
s svojim delovanjem prerašča okvire kraja in deloma tudi pre-
ko občine posega že na regionalni nivo. 

Po njegovi zaslugi so oživeli slapovi na južnem pobočju Bo-
horja, urejene so krožne poti okoli slapov, izdana je sporočilna 
brošura o slapovih, kjer najde potrebne podatke tako naključni 
turist kot poznavalec geomorfoloških posebnosti. Zna si vzeti 
čas in ljudi popeljati do rastišča krajnske lilije ali spomladan-
ske jarice ali pa predstavi osnovnošolski premogovniški rov v 
senovski osnovni šoli, kjer svoje turistično navdušenje in zna-
nje spretno prenaša na mladi rod.

Je tudi izjemno aktiven na kulturnem področju v okviru DKD 
Svoboda Senovo. Folklorna skupina pod njegovim vodstvom 
deluje že več kot 25 let in predstavlja najrazličnejše koreogra-
fije plesov, izjemni pa so v kozjanskih plesih. Kot član Gleda-
liške skupine redno sodeluje pri vseh predstavah, poleg igral-
ske zasedbe ima še dodatno skrb za izdelavo scene.

Kot dolgoletni predsednik Sveta KS Senovo je v preteklosti 
spretno usmerjal težnje in hotenja ter zgledno sodeloval z vse-
mi občinskimi organi in vaškimi skupnostmi, velika pozornost 
pa je bila takrat namenjena senovski infrastrukturi in podoba 
kraja se je dejansko povsem spremenila. Na lepše seveda.

Na slavnostni akademiji, 4. junija 2009, bo Občina Krško podelila priznanja njim, ki so z ustvarjalnim delom pomembno 
prispevali h kakovosti življenja v našem prostoru. Letošnje prejemnike priznanj je na predlog Komisije za občinska priznanja 
ter sodelovanje z občinami maja potrdil Občinski svet občine Krško.

Kolofon
Izdajatelj: Občina Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško, 
T: +386(0)7 49 81 100, 
F: +386(0)7 49 22 221 
www.krsko.si

Besedilo priloge pripravila: 
Tomaž Petan in Petra Rep Bunetič 

Oblikovanje: Neviodunum 

Fotografije: 
Občina Krško

Naklada: 26.000 izvodov 

Krško, maj 2009 



Priloga ob prazniku občine Krško 15četrtek, 28. 5. 2009

Ana Antolič - Miler se je plesu 
zapisala že v mladih letih, sedaj 
pa svoje plesno znanje že več 
desetletij razdaja tistim, ki jim 
ples pomeni sprostitev, duševno 
umiritev ali pa zgolj prijazno 
popestritev vsakdanjika. Njen 
svet plesa in zabave je vsak dan 
večji, saj šteje vse več tistih, ki 
ljubijo plesne korake in zgodbo 
prevzetosti z njimi. 

Plesno gibanje je Aniko, kot so jo 
z umetniškim imenom pogosto 
navajeni klicati njeni plesalci, 
vedno bolj navduševalo. Vanj se 
je naposled dobesedno zaljubila. 

Redno je obiskovala razna plesna izobraževanja, se vedno znova 
izpopolnjevala in dosegla dovršenost, ki jo občudujejo mnogi.   

V okviru leskovške šole je vodila razne plesne vaje in prireditve, 
njeni plesalci, od najmlajših pa do maturantov, pa so se 
udeleževali plesnih turnirjev in tekmovanj mladih plesalcev in 
od tam prinašali tudi najžlahtnejša odličja, ob tem pa sodelujejo 
na številnih prireditvah in predstavah v okviru šole, krajevne 
skupnosti in občine.

V letu 1999 je organizirala prvo samostojno plesno prireditev 
»Zaplešimo v počitnice«, katera še danes tradicionalno zaključi 
sezono plesa in šole.

Pod njenim mentorstvom plešejo različne sekcije družabnih, 
standardnih in latinsko-ameriških plesov, show dance-a, 
ponosna je na svoje plesalke plesne skupine Unique, pri njej pa 
najdejo sprostitev in plesno znanje tudi številni odrasli plesni 
pari. Plesno sekcijo vodi tudi v okviru Kulturnega društva 
Leskovec.

Ob njenem 10-letnem jubileju in za prispevek k razvoju plesne 
dejavnosti v občini Krško je priznanje tista zahvala, ki odzvanja 
v srcih njih, ki jih je naučila plesnih korakov in vseh, ki vedo, da 
se je s svojo predanostjo tej umetnosti neizbrisno zapisala v naš 
čas in prostor.

Če so človeku v genih zapisa-
ne posebne lastnosti, potem je 
gospe Vidki Kuselj bila tja po-
ložena beseda, rojenice pa so 
jo obdarile z ljubeznijo in po-
sebno tenkočutnim odnosom, 
saj besedam odkriva pomene, 
jih sestavlja v miselne sestave, 
da zazvene kot odmev srca 
in pesem duše, pa naj besede 
bere, ujete v rime drugih, jim 
rime išče sama ali jih zlaga v 
opise in napovedi dogodkov. 

Vidka Kuselj je svojo službeno 
pot in pot vsestranske kultur-
ne ustvarjalke začela v Bresta-

nici, nadaljevala v Sevnici in Krškem in kot učiteljica sloven-
skega jezika podarjala srce generacijam učencev in v njih 
negovala ljubezen do materinščine.

Svoje znanje in dar pa je razdajala tudi odraslim na najrazlič-
nejših prireditvah, ki jih je oblikovala sama, ali pa je s svojim 
žlahtnim nastopom bogatila prireditve drugih. 

V osemdesetih letih jo je pritegnila družba ljubiteljev bese-
dne umetnosti in v Klub Bena Zupančiča povezala vse, ki pi-
šejo, recitirajo, pojejo, igrajo ali samo ljubijo kulturno dejav-
nost. Tudi svoje misli je znala ujeti v rime in nastala je njena 
lastna poezija, njene rime pa so bile podlaga kar nekaj glas-
benim stvaritvam, njeno je tudi besedilo krške himne »Hej, 
Krčani«.

Dolg bi bil spisek dogodkov, ki jih je požlahtnila z vezno be-
sedo, ki pri njej ni nikoli samo napoved, je poetičen splet mi-
sli, ki so že kar zaokrožena literarna stvaritev ter dopolnitev 
kulturni prireditvi, da zazveni kot celota. Nič pa ne nastane 
samo po sebi in mimogrede. Pred lepo izvedenim večerom, 
ki znova in znova poboža duše poslušalcev, so ure in ure is-
kanj, odrekanja, sestavljanja misli in odtenkov, piljenja in po-
pravljanja, da končno izdelki zadovoljijo avtorico in so pri-
pravljeni za ušesa drugih.

Čeprav so že dolga desetletja vtkana v njeno ustvarjanje, nas 
vedno znova preseneča z iskrivostjo misli in bogastvom iz-
raznosti.

V Priznanju Občine Krško naj bo zato ujeta hvaležnost za 
ustvarjalnost in za kulturne užitke, ki nam jih poklanja ter 
hkrati spodbuda in pričakovanje bodočih lepih skupnih tre-
nutkov.

Darja Hrastelj je dejavno pri-
sotna pri soustvarjanju kul-
turnega življenja v KS Lesko-
vec, v občini Krško in tudi 
širše. Področja njenega udej-
stvovanja so izredno raznoli-
ka. Že pred leti je pela v me-
šanem pevskem zboru Svit, 
vodila ali povezovala različ-
ne kulturne prireditve, z usta-
novitvijo Kulturnega društva 
Leskovec pri Krškem pa se je 
še posebno predano posvetila 
sooblikovanju kulturnega ži-
vljenja v svojem kraju in oko-
lici. Izredno se je izkazala kot 
uspešna članica gledališke, li-

terarne sekcije in sekcije za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine.

Mnogi jo poznajo po vlogah v predstavah Cvetje hvaležno 
odklanjamo, Direktorjev rojstni dan, Jeklene magnolije,… 
v izvedbi gledališke skupine Kulturnega društva Lesko-
vec, vsekakor pa najbolj izstopa njeno vodenje projekta Ani-
ni glasbeni večeri, projekta koncertnih večerov, ki se od leta 
2003 odvijajo v poznobaročni cerkvi sv. Ane v Leskovcu. 

Darja Hrastelj je v njem prepoznala priložnost za promoci-
jo kraja, za povezovanje različnih ustanov in nadarjenih po-
sameznikov. Projektu namenja veliko svojega prostega časa 
in energije, a vedno nekako ostane skromno »za kulisami«. 

Jože Arh je dolgoletni član, tre-
ner in funkcionar Strelskega 
društva Leskovec, ki je zaslu-
žen za razvoj strelske dejavno-
sti v občini, razvoj društva in 
uspehe tekmovalcev.

Že kot mlad fant se je zapisal 
športu. Najprej kot tekmova-
lec v domačem društvu, ka-
sneje pa tudi kot odličen ro-
kometaš v slovenskih klubih 
višjega ranga.

Bil je tudi predsednik Telova-
dnega društva Partizan Lesko-
vec v 70. in 80. letih prejšnjega 

stoletja in s svojim osebnim zgledom v aktivne športne vr-
ste pritegnil generacije ljudi. Predanost športu, še posebej pa 
strelstvu, ga je leta 1986 pripeljala na čelo novoustanovljene-
ga Strelskega društva Leskovec. S somišljeniki je zgradil prvo 
strelišče v Zadružnem domu v Leskovcu, kasneje pa zaradi 
prostorske stiske še dvakrat udarniško gradil novo strelišče v 
stari osnovni šoli in nazadnje v zgradbi pri novi osnovni šoli 
Leskovec. 

Njegovo trenersko delo v društvu je z uspehi zaznamovalo 
množico odraščajoče mladine. Vrsto državnih prvakov med 
pionirji in mladinci, med dekleti in fanti, posamezno ali eki-
pno, je plod trdega in vztrajnega dela. 

Rezultatov ni brez odgovornega in discipliniranega dela, zato 
slednje zahteva od sebe in vseh drugih, od najmlajšega do se-
niorja, od lastnega otroka do udeleženca paraolimpijskih iger.

Jože Arh je v času osamosvojitve Slovenije zračno puško in 
trenersko delo zamenjal s pravim orožjem in kot poveljnik kr-
ških teritorialcev vodil boje v bitki v Krakovskem gozdu. 

Odločnost, poštenost in vodstvene sposobnosti so odlike, ki 
jih je namenil za dobrobit soljudi in skupnosti, za kar je vse-
skozi pripravljen veliko žrtvovati. 

Goran Rovan ima zelo pestro 
preteklost. Njegov življenjepis 
je bogat s prigodami iz mlado-
sti, predvsem pa je bogata nje-
gova kariera poklicnega novi-
narja in ljubiteljskega fotografa. 
Vsekakor pa se je v življenju 
skušal izogibati standardom in 
konvencionalnostim, ki jih vča-
sih narekuje okolje. Usmeril se 
je k iskanju drugačnega, pri če-
mer pa se seveda ni mogel izo-
gniti vpetosti v družbeni utrip 
kraja in občine. Vse to mu je 
dalo zrelost, ki jo lahko danes 
opazujemo v njegovih prispev-
kih in fotografijah.

Ob njegovem profesionalnem delu pa Gorana Rovana odlikuje 
še ena izjemnost. Pod površjem moža živi tankočutnost in veliči-
na človeka, ki je dobro poznana vsem tistim s katerimi deli življe-
nje, širši javnosti pa se je vtisnila v srce lanskega julija, ko je tiši-
na zajela nebo nad našo pokrajino. Prisoten na tragičnem spustu 
po reki Savi, je Goran Rovan nesebično pomagal udeležencem 
in rešil življenje, ki bi brez njega v deroči reki končalo svojo pot. 

Bilo je pogumno in tvegano dejanje, a tistega usodnega trenut-
ka ni razmišljal o sebi, ampak o tem, kako pomagati njim, ki so 
nemočno ugašali. Bilo je dejanje človeka, ki je velik v svoji pre-
prostosti in preprost v svoji veličini. 

Štejemo si v čast in smo ponosni, na vse kar Goran je in na vse 
kar je ustvaril. Zahvaljujemo se mu za njegovo izjemno požr-
tvovalnost in mu s posebnim priznanjem – Zlato plaketo Ob-
čine Krško - čestitamo za vse dosežke in ustvarjalno delo mi-
nulih let. 

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

Minka Zalokar se je rodila v 
rudarski družini v Zagorju ob 
Savi. Že od malega je bila na-
vajena vsakega dela od tekstil-
ne delavke, delavke v kamno-
lomu in rudniku, do aktivne 
sindikalistke, tajnice KS Raj-
henburg in uradnice na Obči-
ni Sevnica.

Po upokojitvi leta 1979 je svojo 
voljo, energijo in izkušnje kot 
blagajničarka in nato kot pred-
sednica posvetila delu v Dru-
štvu upokojencev Brestanica. 
Prizadevala si je, da je društvo 
postalo močna organizacija z 

raznovrstnimi vsebinami dela za interesno in čustveno zado-
voljevanje življenjskih potreb kvalitetnega tretjega življenjske-
ga obdobja. Kot nekdanja članica športnega Kluba Maksa Per-
ca je poskrbela, da so v društvu zaživele športne aktivnosti, ki 
še vedno povezujejo članstvo.

Bila je članica upravnega odbora Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Posavja, ob tem pa že 21 leto kot predsednica vodi Vza-
jemni sklad Krško. 

V domačem okolju se je ves čas aktivno vključevala tudi v delo 
krajevne skupnosti, delo za otroke v okviru Društva prijateljev 
mladine, poseben odnos pa goji do negovanja tradicije NOB in je 
dejavna članica krajevne in občinske organizacije Združenja bor-
cev za vrednote NOB ter Društva izgnancev Rajhenburg.

Za svojo prizadevnost je že leta 1954 prejela Red dela tretje sto-
pnje SFRJ in zlato plaketo Zveze društev upokojencev Sloveni-
je ter bronasto in srebrno plaketo Krajevne skupnosti Brestanica.

Nikoli ji ne zmanjka volje, kljub žlahtnim osemdesetim letom in 
temu, da ji ponagaja zdravje, še vedno neutrudno sodeluje v dru-
štvenem življenju.

PRIZNANJE OBČINE 
KRŠKO

Minki Zalokar
za prispevek k razvoju društvenega življenja 

v Brestanici in občini Krško.

Župan občine Krško podeljuje 

ZLATO PLAKETO 
OBČINE KRŠKO

Goranu Rovanu
kot posebno priznanje za izjemno pogumno 

in požrtvovalno dejanje pri reševanju 
ponesrečencev ob nesreči na reki Savi 

ter vse dosežke in ustvarjalno delo.

Aniki Antolič Miler
za prispevek k razvoju plesne dejavnosti v 

občini Krško.

Darji Hrastelj
za prispevek k sooblikovanju kulturnega 

življenja v kraju in občini Krško.

Jožetu Arhu
za prispevek k razvoju strelskega športa v 

občini Krško.

Vidki Kuselj
za njeno ustvarjalnost in delovanje na 

kulturnem področju.
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Prireditve ob prazniku
Priloga ob prazniku občine Krško

PETEK, 29. maj 2009
• Ob 2000

»Naši krajani in njihova knjižna dela - France 
Vardijan« 
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Kulturno društvo Leskovec pri Krškem)

SOBOTA, 30. maj 2009
• Ob 700

»Kaj veš o prometu« - Državno zaključno 
tekmovanje
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Krško)

• Ob 1000

Državno prvenstvo v modernih tekmovalnih 
plesih za mladince
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Plesni klub Lukec) 

• Ob 1500

Ne pozabimo: 3. slikarska kolonija - Učna pot 
Kobile 
Etnološka zbirka Kobile
(Ljudmila in Alojz Šribar)

• Ob 1700

Pozivni veteranski turnir v malem nogometu 
Selce 2009
Travnato igrišče v Selcah
(Športno društvo Gora)

• Ob 1900

Ustvarjalnost živi - likovna razstava
Fabjančičeva galerija na Gradu Rajhenburg
(KD Svoboda Brestanica)

• Ob 1900

Osrednja prireditev ob praznovanju 60-letnice 
Glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

NEDELJA, 31. maj 2009
• Ob 800

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

• Ob 1000

»Mladost ni več samo norost« 
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

PONEDELJEK, 1. junij 2009
• Ob 1030

»Cvetje iz domačih vrtov« - razstava
Kulturni dom Krško
(Društvo kmetic Krško)

• Ob 1900

»Vloga moža in vloga žene v zakonu« - 
predavanje
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

TOREK, 2. junij 2009
• Ob 1800

Otvoritev ob sanaciji plazu na cesti Košeni vrh - 
Presladol in otvoritev ceste Srebotno - Selce
Košeni vrh
(KS Rožno-Presladol in Občina Krško)

SREDA, 3. junij 2009
• Ob 1700

30 let bazena Brestanica
Bazen Brestanica
(Zavod Regio)

• Ob 1800

Koncert orkestrov Glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK,  4. junij 2009
Osrednje prireditve ob prazniku občine Krško:

• Ob 1600

Otvoritev Spominskega parka Jurija Dalmatina 
na Vidmu
Park na Vidmu
(Občina Krško)

• Ob 1700

Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj 
Občine Krško
Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

• Ob 1900

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

PETEK, 5. junij 2009
• Ob 1100

»3. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2009« - 
Okrogla miza: »Glasba nas povezuje«
Dom XIV. divizije Senovo, 
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• Ob 1600

»Adrenalin - Smeh - Družba« - karting tekma
Poligon »Raceland« v Vrbini
(Pagrat d.o.o.)

• Ob 1800

»Brestanica poje« 
Grad Rajhenburg 
(KD Svoboda Brestanica)

• Ob 1830

»Zemlja, voda, zrak, ogenj« - plesna predstava
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

• Ob 1900

»3. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2009« - 
Druženje pri krušni peči v uradniški koloniji
Uradniška kolonija
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• Ob 1930   
Revialna rokometna tekma: »VZHOD - 
ZAHOD«
Športna dvorana Srednje šole Krško
(Rokometni klub Krško)

SOBOTA, 6. junij 2009
• Ob 800

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

• Ob 900

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

• Ob 900

38. mednarodni plavalni miting - Krško 2009
Olimpijski bazen Term Čatež
(Plavalni klub Celulozar Krško)

• Ob 1000

Odprto kegljaško prvenstvo - Krško 2009
Kegljišče Log Hrastnik
(Kegljaški klub Krško)

• Ob 1600

Zaključek nogometne občinske lige Krško - 
Senovo v malem nogometu
Igrišče ob Osnovni šoli XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

• Ob 1600

Otvoritev razstave: »Ne pozabimo III.« 
Etnološka zbirka Kobile (Ljudmila in Alojz Šribar)
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• Ob 1800

»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 2000

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

NEDELJA, 7. junij 2009 
• Ob 800

3. vaški turnir v »fuzbalu« za pokal Krajevne 
skupnosti Krško polje 
Igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodunum)

• Ob 900

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

• Ob 900

»Paintball tekma«
Zbirno mesto pred vaškim vodnjakom na Straži pri 
Raki
(Športno društvo Vejar)

• Ob 930

12. mednarodni šahovski turnir
Pivnica Apolon
(Šahovski klub Triglav Krško)

• Ob 1400

Kasaške dirke
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 8. junij 2009
• Ob 1700

Otvoritev mostu v Gržeči vasi in pločnikov v 
Velikem Podlogu
Most v Gržeči vasi 
(KS Veliki Podlog in Občina Krško)

• Ob 1800

»Odprimo duri« - samostojna fotografska 
razstava
Dvorana v parku
(DLF Krško, Jožica Mikek Veber)

TOREK, 9. junij 2009
• Ob 1900

»50 let Ljudske univerze Krško«
Kulturni dom Krško
(Ljudska univerza Krško)

SREDA, 10. junij 2009
• Ob 1800

Otvoritev pločnikov na Smedniku in v Zalokah
Smednik
(KS Raka in Občina Krško)

ČETRTEK, 11. junij 2009
• Ob 1800

»Z marimbo okoli sveta«
Dvorana v parku
(Kulturno umetniško društvo Marimba)

• Ob 1900

Sončkov dobrodelni koncert
Kulturni dom Krško 
(Društvo Sonček Posavje)

PETEK, 12. junij 2009
• Ob 800

Otvoritev kolesarske povezave: Krško - 
Žadovinek in start kolesarskega maratona »Po 
Sloveniji 2009«
Žadovinek 
(Občina Krško in ŠTD Balanca Krško)

• Ob 1600

Sajenje potomke najstarejše vinske trte
Cvičkov hram - Cirje pri Raki
(Društvo vinogradnikov Raka)

• Od 1600

»Po sledi netopirjev do Ajdovske jame« - 
pohod
Gasilski dom na Senušah
(Zavod Vrbov log)

• Ob 1700

Občinsko pozivno gasilsko tekmovanje članov 
za prehodni pokal
Gasilski dom Senuše
(PGD Senuše)

• Ob 100

Slavnostna akademija ob 10-letnici prijateljstva 
med OZSČ Krško in RK Obrigheim
Dom XIV. divizije Senovo
(Območno združenje slovenskih častnikov Krško)

• Od 1900 do 2330

Generator festival - »Mladinski kulturni 
festival 2009«
Staro mestno jedro Krškega, igrišče »Šajspoh«
(Mladinski center Krško)

• Ob 1900

»Iz stare Ljubljane na Soško fronto« - 
predstavitev knjige Vinka Avsenaka
Grad Rajhenburg
(KD Svoboda Brestanica)

SOBOTA, 13. junij 2009
• Ob 800

»Juriš na Bohor« - 8. tradicionalni pohod 
(Jablance, Javornik, Koprivnik, Bohor)
Zbirno mesto na Jablancah 
(PD Bohor Senovo)

• Ob 900

Državno prvenstvo gluhih Slovenije v malem 
nogometu
Športna dvorana OŠ Leskovec pri Krškem 
(Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško)

• Od 1300 do 2400

Generator festival - »Mladinski kulturni 
festival 2009«
Staro mestno jedro Krškega, igrišče »Šajspoh«
(Mladinski center Krško)

• Ob 1400

Tekma v smučarskih skokih za Pokal Občine 
Krško
Športno skakalni center Spodnje Dule
(Športno društvo Gora)

• Ob 1600

Veliki nočni malonogometni turnir »Kletka 
2009«
Igrišče z umetno travo pri Mladinskem centru Krško
(Športno društvo Nogobikci)

• Ob 1800

Nočni turnir v malem nogometu
Igrišče ob OŠ XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

NEDELJA, 14. junij 2009
• Ob 800

Veliki nočni malonogometni turnir »Kletka 
2009«
Igrišče z umetno travo pri Mladinskem centru Krško
(Športno društvo Nogobikci)

• Ob 2000

Samostojni koncert MePZ Koprivnica
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica)
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Na Vidmu bo v naslednjih me-
secih potekala izgradnja zu-
nanjega, 7.331 m2 velikega, 
športnega igrišča pri OŠ Jurija 
Dalmatina. S tem bomo v občini 
pridobili nove kakovostne po-
vršine za izvajanje pouka špor-
tne vzgoje in možnost za ostale 
prostočasne športne dejavnosti 
ostalih uporabnikov, kot so raz-
lični klubi, društva in rekreativ-
ci. Ocenjena vrednost investicije 
znaša 700.000 evrov in jo bo ob 
manjšem deležu Ministrstva za 
šolstvo in šport skoraj v celoti fi-
nancirala Občina Krško. 

V tem času je v polnem teku obnova 
Valvasorjevega kompleksa, pomemb-
ne bodoče kulturno-turistične točke v 
starem mestnem jedru. Objekt, ki po-
leg Valvasorjeve obsega še Jarnoviče-
vo in Kaplanovo hišo, bo obnovljen do 
konca tega leta. Celovito bo oblikova-
na tudi notranjost, kjer so v pritličju 
predvideni prostori za storitveno de-
javnost in večnamenska dvorana, v 
nadstropju objekta pa bo predvidoma 
v prihodnjem letu zaživel mestni mu-
zej s predstavitvijo zgodovine mesta 
in njegovih pomembnih prebivalcev 
kot so Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez Vajkard Valvasor, Josipina Hočevar in drugi. Po-
stavljena bo tudi zbirka Vladimirja Štovička in prikaz obrti in industrije v Krškem. Vrednost 
gradbeno obrtniških del znaša 1,9 mio evrov, pri čemer polovica sofinancira Evropska unija. 
Vsebinski del pa bo predvidoma znašal še dodatnih 500.000 evrov.  

Občina Krško pristopa k ce-
lovitemu načrtovanju stare-
ga mestnega jedra, za kar bo 
v poletnih mesecih pripravi-
la urbanistično-arhitekturno 
delavnico, ki bo potekala na 
osnovi izhodišč pridobljenih 
smernic strokovnih služb, kra-
jevne skupnosti ter zainteresi-
rane javnosti. Območje ureja-
nja zajema relacijo med Trško 
goro in reko Savo, od novega 
mostu pri HE Krško do obsto-
ječega mostu  ter območje ob 
starem mestnem jedru na Vid-
mu. Podrobneje bodo obde-
lana posamezna ožja območja in sicer: Zaton, bivši zdravstveni dom in območje Avtoline, 
območje ob brvi, novi trg ob peš coni, Valvasorjevo nabrežje, vzhodna mestna ulica in Hoče-
varjev trg, stari Videm ter rekreacijska in učna krožna pot ter ureditev zelenih površin.  

V tem delu mesta potekajo tudi vsi postop-
ki za umestitev nove knjižnice na izbrano 
lokacijo med Hočevarjevim trgom ter sa-
mostanskim zidom, katere rešitev za ume-
stitev v prostor je bila pridobljena z javnim 
natečajem. Za izbrano lokacijo nove knji-
žnice je v izdelavi občinski podrobni načrt 
in v teku postopki za pridobitev preostale-
ga potrebnega zemljišča. Gradnja v pred-
računski vrednosti 5 mio evrov je predvi-
dena v letih 2011 in 2012.

Pridobitve občine Krško
Razvoj občine Krško temelji na številnih sprejetih strategijah z različnih področij, ki našemu načrtovanju postavljajo temelj, 
ga povezujejo v celoto in sledijo viziji ter osnovnim ciljem razvoja občine: »Biti privlačna in prepoznavna, takšna, ki svojo 
prihodnost gradi na načelih trajnostnega razvoja in nudi razvojne priložnosti v gospodarstvu, kmetijstvu, v turizmu, šolstvu, 
znanosti  in kulturi ter z uravnoteženim razvojem mesta in podeželja omogoča prebivalcem vseh generacij prostor ustvarjalnega 
in prijetnega bivanja.« Za takšno občino se trudimo in vsako leto z novimi koraki dohitevamo daleč v prihodnost začrtano pot. 

Celovita ureditev starega mestnega jedra 
in umestitev nove knjižnice

Obnova Valvasorjevega kompleksa

Spominski park Jurija Dalmatina
Z ureditvijo in ob tokratnem občinskem prazni-
ku slovesnim odprtjem Spominskega parka Juri-
ja Dalmatina na levem bregu Save – na Vidmu, 
Občina Krško ustvarja simbolni most med dvema 
bregovoma in vzpostavlja nov kakovosten me-
stni prostor, prostor srečevanj, sprehoda oz. maj-
hen kotiček miru in narave v gosto poseljenem 
urbanem področju.  Spominski park je urejen v 
čast bogate dediščine protestantizma v občini, ki 
jo poosebljata Krčan Jurij Dalmatin in Brestaničan 
Adam Bohorič. Pomemben vidik obnove parka in 
postavitev obeležja je tudi bližina šole ter vzpo-
stavitev možnosti izvajanja pouka ter prostočasnih dejavnosti v parku ter neposredni stik z 
dediščino samo nekaj korakov stran od »hrama učenosti«. Dopolnjena bo tudi turistična po-
nudba ter celovita podoba mesta. Vrednost gradbeno obrtniških del znaša 130.000 evrov. 

Ureditev trga Matije Gubca
S prenovo trga Matije Gubca, za kate-
ro je v tem času v pripravi idejna za-
snova, Občina Krško pristopa k ureditvi 
zunanjega prireditvenega prostora in 
spremljajočih prostorov tega osrednje-
ga kulturnega objekta v občini. Z uredi-
tvijo trga želi Občina prispevati k pove-
zovanju glasbene, gledališke in filmske 
umetnosti ter ostalih tematik, ki pose-
gajo v kulturo vsakdanjega življenja. Z 
investicijo, ocenjena je na 360.000 evrov, 
bo mesto pridobilo urejeno prizorišče 
za dogajanje na prostem. 

OŠ Leskovec pri Krškem
V poletnih mesecih, med šol-
skimi počitnicami, se bo z 
obnovitvenimi in gradbe-
nimi deli začelo tudi pri OŠ 
Leskovec pri Krškem. Sle-
di izgradnja prizidka, obno-
va obstoječih prostorov za 
pouk in rekonstrukcija dela 
strehe. Dozidava dvoetažne-
ga objekta bo zagotovila ne-
kaj več kot 860 m2 novih pro-
storov k 4023 m2 obstoječih. 
Približno 2,8 mio evrov vre-
dna investicija bo zaključena 
z uporabnim dovoljenjem v 
letu 2010.

Novi oddelki vrtca v Leskovcu
Zaradi velikega števila čakajočih otrok za vpis v vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem bo v teh 
mesecih stekla obnova  350 m2 velikega objekta nekdanjega Varstveno delovnega centra 
v Leskovcu. Objekt bo z novim letom pripravljen za predšolsko vzgojo približno 66-ih 
malčkov.  Skoraj pol milijona evrov vredna investicija omogoča izgradnjo treh igralnic s 
pripadajočimi notranjimi površinami in zunanjim igriščem.  

Vrtec pri OŠ Raka, prizidek in preureditev šole 
V tem letu bo Občina Krško 
začela z novogradnjo Vrtca 
Raka, prizidkom šole in njeno 
rekonstrukcijo. S tem bodo za-
gotovljene primerne prostor-
ske možnosti za tamkajšnje 
učence ter kakovosten in ne-
moten pouk osnovnošolske-
ga izobraževanja. Celotna in-
vesticija je ocenjena na 4,5 mio 
evrov.

Igrišče pri OŠ Jurija Dalmatina

Obnova športnega kompleksa v KS Senovo
Občina Krško bo po pravkar danem soglasju svetnikov v tem letu nadaljevala z vsemi aktiv-
nostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja, v prihodnjem letu pa začela z gradnjo športne-
ga kompleksa na Dovškem v KS Senovo. Zgrajeno bo nogometno igrišče, 314 m dolga krožno 
atletska steza, igrišče za odbojko na mivki, doskočišče za skok, tribuna za gledalce, objekt za 
sanitarije in slačilnice ter dostopna cesta.

Obnova doma Milke Kerin
Nove prostorske pogoje za nadgradnjo 
delovanja Mladinskega centra in razvoj 
mladinskega turizma bomo pridobili z 
obnovo  nekdanjega doma Milke Kerin, 
kjer danes deluje Mladinski center. Po 
predvidenem terminskem planu se bo z 
ureditvami začelo v začetku prihodnje-
ga leta. Trenutno je v pripravi projektna 
dokumentacija in postopki za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Z vzpo-
stavitvijo mladinsko turističnega kul-
turnega centra želimo v občini Krško 
spodbuditi in nadgraditi mladinsko de-
javnost, urediti trenutno neizkoriščene 
prostore za izvajanje večdnevnih mla-
dinskih programov, nadgraditi javno dostopne prostore za neformalno izobraževanje, delno 
obnoviti produkcijske prostore centra in vzpostaviti ustrezne nastanitvene kapacitete za ra-
zvoj mladinskega turizma. Vrednost investicije znaša 1,8 mio evrov.
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Most v Gržeči vasi
V Gržeči vasi premošča nov 
nadomestni most, ki zagota-
vlja ustrezno prometno var-
nost tako vozilom kot tudi pe-
šcem, saj je s 5 in pol metrov za 
2 metra širši od nekdanjega. S 
tem je Občina Krško omogočila 
tudi izgradnjo pločnika. Inve-
sticijska vrednost nadomestne-
ga mostu znaša 112.000 evrov. 

Ureditev komunalne infrastrukture-pločniki
Da bi izboljšali prometno 
varnost udeležencev v pro-
metu in prometno dosto-
pnost je v občinskem pro-
gramu urejanja številna 
cestna infrastruktura in pri-
padajoči pločniki. V tem 
času je zaključena izgradnja 
pločnikov in javne razsve-
tljave na relaciji Valvasorje-
vo nabrežje-krožišče pri HE 
Krško. Tovrstna ureditev 
letos sledi na območju Che-
mo-do zadnje stanovanjske 
hiše na Vidmu v smeri Bre-
stanice, na Zdolski cesti na 
Vidmu pa trenutno poteka-
jo prizadevanja za pridobi-
tev zemljišč od zasebnih la-
stnikov. Občina Krško je gradnjo pločnikov pred kratkim zaključila tudi v Leskovški ulici, 
eni izmed najbolj prometnih cest v neposredni bližini Osnovne šole Leskovec pri Krškem in 
na novo preplastila in dokončno uredila območje na ulici MDB, ki je zaradi prisotnosti obr-
tne in poslovne dejavnosti prometno zelo obremenjena. Za pešce je poskrbljeno tudi z novi-
mi pločniki na Smedniku in Zalokah ter v Velikem Podlogu, kjer so na novo urejeni pločniki 
od Gasilskega doma do Osnovne šole. Urejeno je tudi avtobusno postajališče, odvodnjavanje, 
predvsem pa izboljšana prometna varnost tistih, ki obiskujejo šolo ali rekreacijo v bližnji telo-
vadnici. 

Gradnja kanalizacijskega sistema Kr-
ško je po treh letih del na terenu v za-
ključni fazi. Primarni kanalizacijski 
vod v dolžini 17,25 km bo predvido-
ma v obratovanje predan julija.   
V okviru projekta je zgrajenih in 
opremljenih že vseh šest zadrževal-
nih bazenov, ki bodo omogočali zadr-
ževanje prvega najbolj onesnaženega 
vala mešane padavinske in komunal-
ne odpadne vode z območja mesta 
Krško ter Leskovca. S tem bo obstoje-
či kanalizacijski sistem mesta in bližnje okolice, ki pokriva 13.000 ljudi, povezan s čistilno na-
pravo v Vipapu (na sliki). 5 mio evrov vredna investicija, ki je v 42 % sofinancirana s sredstvi 
evropskega kohezijskega sklada, je bila nekajkrat upočasnjena zaradi arheoloških raziskav.

Bazen v Brestanici predstavlja pomembno 
letno kopališče in zbirališče in je vitalne-
ga pomena za življenje v tem delu občine, 
zato je med načrti tega leta tudi celovita 
ureditev tega bazenskega kompleksa. In-
vesticija bo obsegala sanacijo školjke veli-
kega olimpijskega bazena, sanacijo otro-
škega bazena, postavitev nove strojnice in 
bazenske tehnike, ureditev lastnega do-
grevanja kopalne vode, ureditev spremlja-
jočih objektov in zunanjo ureditev. Investi-
cija je ocenjena na 1,8 mio evrov. 

Aktivnosti prav tako potekajo na 
projektu novega bazena v Krškem 
v neposredni bližini Stadiona Mati-
je Gubca, kjer naj bi umestili  špor-
tno-rekreacijski park za vse prebi-
valce, vrhunske športnike in ostale 
uporabnike. Po danem soglasju Ob-
činskega sveta za izbrano lokaci-
jo novega bazena je Občina Krško 
aktivno vodila vse potrebno za iz-
vedbo projekta. Prizadevanjem, da 
se območje izvzame iz poplavne-
ga območja je sledila priprava idej-
ne zasnove za umestitev projekta v 
DPN za HE Brežice. Ker je območje bazena znotraj državnega prostorskega načrta je lokacija vezana 
tudi na postopek sprejemanja tega načrta. Ta bo predvidoma sprejet v prihodnjem letu. Zaradi dol-
gotrajnosti postopka je Občinski svet konec maja predlagal ponovno izbiro variant iz leta 2006 izdela-
ne študije možnih različic, z možnostjo dodatne variante, ki takrat ni bila predlagana. Ob tem trenu-
tno izbrana lokacija pri Stadionu Matije Gubca še vedno ostaja aktualna in bo preklicana le v kolikor 
se najde sprejemljivejša različica za umestitev te zahtevne, 6,9 mio evrov vredne investicije.

V polnem teku je ta čas tudi eden večjih in zah-
tevnejših projektov v naši zgodovini - obvoz-
nica Krško. Zgrajena sta prvi most in krožišče 
pri jezovni zgradbi HE Krško, to jesen sledi za-
četek izgradnje dela obvoznice od Hidroelek-
trarne do navezave na lokalno cesto pod obsto-
ječim mostom pri Vipapu in izgradnja novega 
mostu v Žadovinku, prihodnje leto pa še od-
sek od križišča pri Vipapu do Žadovinka. Vre-
dnost projekta izgradnje obvoznice znaša kar 
45,9 mio evrov.  Sredstva pa poleg Občine Kr-
ško zagotavljajo Ministrstvo za promet, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za go-
spodarstvo in Holding Slovenske elektrarne. 

Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kr-
ško daje pogoje za celovito ureditev naselij. Konč-
na podoba urejenega naselja z novo kanalizacijo, 
obnovljeno infrastrukturo, vodovodnim omrež-
jem, javno razsvetljavo, cesto in položenimi vodi 
za širokopasovne povezave se tako že odraža v 
Spodnjem Starem Gradu, dela se zaključujejo na 
Drnovem in Bregah, v polnem teku pa so še v na-
selju Velika vas-Gorenja vas in na Mrtvicah. V na-
slednjih mesecih oz. po zaključku projekta ISPA 
se bo z izgradnjo sekundarne kanalizacije začelo 
tudi na Vihrah. Celovita komunalna ureditev na-
selij poteka še v Dolenji vasi, Spodnji Libni, Pesjem ter na relaciji Senovo-Dovško. Investicije, ki 
bodo v naslednjih letih spremenile podobo urejenosti omenjenih krajev in bodo izvedene v ob-
dobju 2008-2011, delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sku-
pna vrednost projektov celovitega urejanja je ocenjena na približno 13 mio evrov. 

Obvoznica Krško

Bazen Krško

Obnova bazena v Brestanici

Kanalizacijsko omrežje Krško

Celovita ureditev naselij

Sofinanciranje hišnih priključkov 
Občina Krško želi s projektom sofinanciranja hišnih priključkov in malih čistilnih naprav za 
komunalne odpadne vode spodbuditi posamezna gospodinjstva k priključitvi na novo zgraje-
ne kanalizacijske sisteme.  Višina sofinanciranja je vezana na bližino jedrskega objekta. Tako je 
za Krajevne skupnosti, ki se nahajajo v 1500 metrskem pasu, omogočeno 95 % sofinanciranje. 
Za tiste v 2500 metrskem pasu Občina Krško sofinancira 82 % upravičenih stroškov investicije, 
za vse ostale pa višina sofinanciranja individualnih hišnih priključkov znaša 70 %. Omenjeni 
razpis je objavljen v Uradnem listu 21/09, na spletni strani www.krsko.si in pri Centru za pod-
jetništvo in turizem Krško. V tem letu je za ta namen predvidenih 245.000 evrov. 

Izgradnja širokopasovnih povezav
V polnem teku je izgradnja 218 km širokopasovnih po-
vezav, ki bodo omogočile sodoben dostop do interneta, 
telefonije in televizijskega signala. V sodelovanju s Kra-
jevnimi skupnostmi so se že začela overjanja služnostnih 
pogodb, tam, kjer so vsi lastniki zemljišč soglašali z iz-
gradnjo, pa že poteka izvedba del na terenu. Gre za ve-
čje projekte zadnjih let, s katerimi želi Občina na obmo-
čjih belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo 
omrežja, omogočiti sodoben dostop do informacijske 
tehnologije vsem gospodinjstvom. Izgradnjo širokopa-
sovnega omrežja elektronskih komunikacij bo Občina 
Krško predvidoma do vseh 15 krajevnih skupnosti zgra-
dila do aprila 2010. Vrednost projekta znaša 6 mio evrov.

Ureditev tretjega mostu na Senušah
Po lanski ureditvi dveh  mostov na Senušah je Občina Krško prav v tem času v pripravah za 
gradnjo tretjega, pet in pol metrov širokega mostu. Z izgradnjo pločnika, postavitvijo varno-
stne ograje, asfaltiranjem in ureditvijo dela struge potoka Kaček bo Občina Krško tudi na tem 
predelu izboljšala prometno in poplavno varnost. 

Cesta na Bohor
Za dokončno povezavo makadamskega dela ceste na Bohor, v dolžini enega kilometra je v tem času 
v pripravi projektna dokumentacija za izgradnjo dveh nadomestnih mostov, ki bosta del celotne 
cestne povezave na vrh Bohorja. Predvidoma bo Občina Krško z vsemi pripravljalnimi deli na ce-
sti in z gradnjo mostov začela še letos, zaključila pa prihodnje leto. Gre za enega izmed najzahtev-
nejših odsekov, saj bo potrebno ob že zgrajenem mostu zgraditi še dodatna dva in nadvišati cesto. 

Celovita ureditev javne infrastrukture skozi 
naselje Zdole
V zaključni fazi je izdela-
va projektne dokumenta-
cije za ureditev regionalne 
ceste, pločnika, odvodnja-
vanja in ostale javne in-
frastrukture skozi naselje 
Zdole v dolžini 800 metrov. 
Z namenom celovite uredi-
tve je Občina Krško odku-
pila objekte in s tem omo-
gočila bodočo razširitev 
ceste, izgradnjo pločnika in 
avtobusnega postajališča. 
V izdelavi je tudi projekt 
odvodnjavanja, ki je zaradi 
plazovitosti tal na tem ob-
močju še posebej zahteven. 
Projekt Občina Krško vodi 
skupaj z Direkcijo RS za ceste in bo izveden v prihodnjih dveh letih. Glede na to, da je cesta od 
Krškega do meje z Brežicami v zelo slabem stanju, Občina Krško nenehno pritiska na lastni-
ka in upravljalca-Direkcijo RS za ceste, ki je začela z izdelavo projektne dokumentacije plazo-
vitih delov ceste, kar bo osnova za sanacijo. Za preostali del ureditve pa se občinska uprava z 
Direkcijo dogovarja za izdelavo projektne dokumentacije, kar bi posledično omogočilo čim-
prejšnje urejanje odseka s strani države. 
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Pokopališče Krško
V teku so vsi potrebni postopki in pri-
prava dokumentov za širitev obstoječe-
ga pokopališča v Krškem. Projekt pred-
videva izgradnjo novih grobnih polj, 
poslovilno vežico, poslovilni prostor in 
obnovo obstoječe vežice za opravljanje 
pokopališke dejavnosti. Projekt v vre-
dnosti 2,2 mio evrov bo zaključen v pri-
hodnjih treh letih. 

Kolesarske steze
Z izgradnjo kolesarskega 
omrežja je Občina začela lani 
in sicer z mešano stezo za ko-
lesarje in pešce. Ta se začenja 
pred krškim mostom in pote-
ka pod njim ter pod glavno ce-
sto; pešcem in kolesarjem tako 
omogoča varno pot iz sredi-
šča mesta v smeri proti Žado-
vinku.  Letos nadaljujemo še 
z izgradnjo povezave Žadovi-
nek – naselje Brege, v nasle-
dnjih letih pa so predvidene 
kolesarske povezave od naku-
povalnega centra Mercator do 
bodočega mostu pri Žadovni-
ku, odsek od Križaja do nase-
lja Kalce Naklo, odsek od Šol-
skega centra v Krškem do Pacifika, od nakupovalnega centra Mercator do OŠ Leskovec, od 
Pacifika do križišča s cesto proti naselju Brege, povezava čez glavni most čez Savo in poveza-
va med novim mostom pri HE Krško in glavnim mostom čez Savo. 

Večnamenski objekt Veliki Trn
Projekt je podprt iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, na katerega se 
je občina prijavila za ureditev večnamenskega 
objekta na Velikem Trnu. Celotna investicija je 
ocenjena v višini 660.000 evrov, delež sofinan-
ciranja pa znaša 132.500 evrov. Projekt pred-
videva obnovo nekdanje Osnovne šole, kjer 
bodo  poslovni prostori Krajevne skupnosti in 
društev, ki delujejo v kraju, urejena bo vinote-
ka,  večnamenska soba, turistična informacij-
ska točka za sprejemanje obiskovalcev in po-
sredovanje informacij o turistični ponudbi ter 
predavalnica, ki bo omogočila strokovna pre-
davanja. Načrt v objektu predvideva tudi ure-
ditev dveh stanovanj. Z deli naj bi začeli julija, 
končali pa v naslednjem letu. 

Sanacija Rudnika v zapiranju
Občina Krško si prizadeva tudi za čimprejšnjo sanacijo degradiranih površin Rudnika Se-
novo. S tem namenom tečejo pogovori o odkupu nekaterih stavbnih zemljišč okoli rudni-
ške zgradbe. Tako predvidevamo odkup železniškega koridorja Senovo-Brestanica, upravne 
zgradbe in stavbnih parcel v neposredni bližini.  Rudniku Senovo naj bi po tej poti pomaga-
li do sredstev, ki jih potrebuje za sanacijo degradiranega rudniškega območja. Likvidacija naj 
bi bila končana do konca tega leta. 

Celovita ureditev Podbočja
Ena večjih pridobitev lanskega leta je bila 
gotovo končana regulacija struge potoka 
Sušica in izgradnja mostov v Podbočju. Z 
ureditvijo naselja pa se je nadaljevalo. Tako 
v juniju odpiramo celovito urejeno cesto 
skozi naselje z novozgrajeno in obnovlje-
no komunalno infrastrukturo, pločnikom, 
štirimi avtobusnimi postajališči. Občina se 
v naslednjem mesecu hkrati že pripravlja 
tudi na izgradnjo naslednje faze, v kateri 
bo zgradila fekalno kanalizacijo. Začetek 
del je odvisen od uspešnosti in pravoča-
snosti pridobivanja služnostnih pogodb si-
cer bo ogroženo črpanje evropskih sred-
stev, ki jih je Občina pridobila za projekt. 

Nadomestna gradnja poslovno stanovanjskega 
objekta Raka 40
V lanskem letu je Občina Krško po-
rušila objekt Raka 40, ki je bil funkci-
onalno in vizualno v neprimernem 
stanju. Trenutno že potekajo grad-
beno obrtniška dela za ureditev no-
vega objekta, ki naj bi ga še to jesen 
tudi uradno predali v uporabo.  Po-
slovno stanovanjski objekt bo služil 
za potrebe Krajevnega urada, Kra-
jevne skupnosti, Društva upokojen-
cev in  ostalih aktivnih v kraju. 

Pridobitev novih stanovanj 

Stanovanjska gradnja je ena izmed najpomembnejših smeri bodočega razvoja. Naročeni so 
programi idejnih zasnov, ki naj bi v prihodnjih letih omogočile stanovanjske pozidave na lo-
kacijah Videm-Krško, Stara vas, Cankarjeva in Gubčeva ulica.  

Komunalno opremljanje območja Videm – Polšca
Občina Krško bo v prihodnjih 
letih za stanovanjsko gradnjo 
s spremljajočimi dejavnostmi  
uredila območje Videm-Pol-
šca. Sprejet je prostorski akt, 
na podlagi katerega so bile iz-
vedene geološke raziskave te-
rena ter program opremljanja 
stavbnih zemljišč. S projektom 
bo Občina omogočila približno 
30 gradbenih parcel za gradnjo 
novih stanovanjskih objektov 
ter uredila obstoječe stanje. 
Projekt je trenutno v fazi pro-
jektiranja in parcelacije. 

Prodaja zemljišč v Kerinovem grmu 

Potem, ko je Občina Krško za potrebe lega-
lizacije naselja odkupila zemljišča, na kate-
ri je stalo 25 črnih gradenj, je opravila tudi 
postopek parcelacije in pripravila pogo-
je, ki omogočajo, da lahko Romi odkupi-
jo parcele, na katerih stojijo njihovi domo-
vi. Svetniki Občinskega sveta so leta 2007 
sprejeli sklep o obročnem plačevanju ku-
pnine. Do maja letos je Občina Krško skle-
nila 16 pogodb za prodajo gradbenih par-
cel in sicer za 3 nezazidana stavbna zemljišča in 13 zazidanih stavbnih zemljišč. Trenutno je v 
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Krškem vpisanih šest lastnikov nepremičnin, ki so poravna-
li svoje obveznosti na podlagi sklenjenih pogodb za nakup nepremičnin v naselju Kerinov Grm. 
V poletnih mesecih Občina Krško načrtuje še ureditev dovozne ceste v naselje, za kar je Občina 
pridobila pretežno državna sredstva. Prav tako je bila uspešna pri pridobitvi državnih sredstev 
za komunalno ureditev naselja, s katero naj bi začeli v prihodnjem letu. 

Poslovne cone - gibalo gospodarskega razvoja 
Z umestitvijo in razvojem industrijsko poslovnih con je občina Krško zaživela na 
gospodarskem področju. Ustvarili smo prostor za nove investicije, ki še vedno porajajo nova 
delovna mesta. 

PC Drnovo – Velika vas 
Ena najelitnejših lokacij v državi in zato 
tudi ena tistih, po kateri podjetniki najbolj 
povprašujejo, so poslovne cone na lokaci-
ji Drnovo-Velika vas ob avtocesti Ljublja-
na - Zagreb. Tam ob IGM Sava že delujejo 
tudi novi investitorji kot so Begrad, Wil-
ly Stadler, Grieshaber, ki so v preteklih le-
tih ustvarili več kot 200 delovnih mest; za 
preostalo prosto polovico v poslovni coni 
pa interes že izkazujejo številni podjetniki. 
Občina Krško bo v tem in naslednjem letu 
v coni uredila komunalno infrastrukturo, 
kar bo omogočalo hitro izgradnjo želenih 
objektov bodočih interesentov, saj bo dana 
možnost takojšnje priključitve na razpolo-
žljivo infrastrukturo. 

PC Vrbina
Potem, ko je v letošnjem letu v to 
poslovno cono svojo dejavnost 
umestil prvi investitor Sop Inter-
national in je tam že urejeno ce-
stno, kanalizacijsko in vodovodno 
omrežje, v letošnjem letu Občina 
Krško investicijo nadaljuje z do-
graditvijo cestnega omrežja, vodo-
vodne in elektro infrastrukture.

obstoječa pozidava, predvidena pozidava 

Mestno vpadnico bo v pri-
hodnje spremenila tudi ure-
ditev obrtne cone MDB jug, 
ki se nahaja v neposredni bli-
žini obstoječe obrtne cone 
MDB Leskovec. Tam inve-
stitor predvideva izgradnjo 
dveh poslovnih trgovskih 
objektov, izgradnjo prome-
tne, komunalne in ostale in-
frastrukture. 

PC MDB jug

w w w. k r s k o . s i
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Voščila občankam in občanom
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

Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo

veliko osebnega zadovoljstva

ter delovnih uspehov.

predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

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! 

KS Dolenja vas

Ob občinskem prazniku občine Krško se našemu 
ustanovitelju zahvaljujemo za dobro sodelovanje, 

vsem občanom in občankam pa čestitamo ob prazniku. 
Našim uporabnikom vseh generacij želimo veliko 

dobrega branja in prijetnega preživljanja 
prostega časa v knjižnici.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško



PRAZNIK OBČINE KRŠKO22 Posavski obzornik - leto XIII, številka 11, četrtek, 28. 5. 2009

PARTNER ZA VAŠO VARNOST
Občanom Krškega iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku. 

Valvasorjev raziskovalni center Krško

Vsem občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku občine Krško! 

8250 BREŽICE,
Gornji Lenart 28/a
tel.: 07/ 49 62 074, tel.: 07/ 49 61 281

Brežice d.o.o.
telefon Drevesnica Rimš: 07/ 49 75 023
direktor: 07/ 499 30 15, faks: 07 /49 62 074, 
e-pošta: tajnistvo@hpg-brezice.si

-  izdelava in izvedba hortikulturnih načrtov
-  ozelenitve in vzdrževanje zelenih površin
-  proizvodnja in prodaja okrasnih, gozdnih in topolovih 

sadik
-  izvedba vseh vrst gradbenih del pri urejanju okolja
-  druga gradbena dela
-  odkup lesnih gozdnih sortimentov

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 TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

NOVA STANOVANJA in POSLOVNI PROSTORI 
»NASELJE TROBENTICA« V BREŽICAH 

S podzemnimi parkirnimi prostori v bližini novega trgovskega centra Lidl. 

SL – inženiring Boršt, d.o.o.
www.sl-inzeniring.si
T: 07/ 490 22 60 ali gsm: 041 356 963

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku občine Krško.

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

S sodobno tehnologijo za čisto 
in zanesljivo proizvodnjo energije

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

delovnih uspehov in dobrega počutja.

 Kolektiv
 Termoelektrarne Brestanica

TIMI KRŠKO GRADBENIŠTVO d.o.o.
Drnovo 3, 
8273 Leskovec pri Krškem
tel.: 07 490 11 80
fax: 07 490 11 82
e-pošta: timi.krsko@siol.net

ZIDARSKA DELA
FASADE, OMETI, IZKOPI

GRADNJA NA KLJUČ
ZUNANJE UREDITVE

ADAPTACIJE
GRADBENA MEHANIZACIJA

Čestitamo ob prazniku Občine Krško
Kolektiv Timi Krško.

Prebivalcem občine Krško 
čestitamo za praznik.

Premoščamo razdalje 
  spajamo bregove,
    zbližujemo ljudi.
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CKŽ 21, Krško, 

del. čas: 
vsak delavnik od 8.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00
ob sobotah od 8.30 - 12.00,
ob četrtkih je čistilnica zaprta

Sovretova 19, Krško (Videm),
tel.: 07/49-22-406
del. čas: 
vsak delavnik od 8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00
ob sobotah od 8.00 - 12.00, 
ob sredah je čistilnica zaprta

Majda Medved s.p.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo.

tel./fax: 07/49-22-433 VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo,

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

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku

občine Krško.

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA  IN VZDRŽEVANJE

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

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Vsem občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku.

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

Vse za suho gradnjo - prodaja in montaža

~ NOVO ~ MEŠALNICA RÖFIX

Toplotno izolacijske fasade

Mešanje zaključnih slojev fasad in notranjih barv po vseh barvnih kartah

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU

SEGRAD D.O.O.
ULICA 11. NOVEMBRA 57,
8270 LESKOVEC PRI KRŠKEM
TEL.: 07/49 03 940
GSM: 041 405 561

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo veliko 
osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško

Občinski odbor SDS Krško

Prijetno praznovanje.

Spoštovane občanke, občani!
Iskreno vam čestitamo ob občinskem prazniku 
in vam želimo veliko osebnega zadovoljstva, 
poslovnih uspehov in uresničitev želja.

Evrosad d.o.o., Krško
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško
Tel.: 07/ 49 04 130, fax: 07/ 49 04 149,
e-pošta: info@evrosad.si

Z jabolkom EVROSAD
je dan prijetnejši!

 

PRIDRUŽUJEMO SE VOŠČILOM 
OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO.

Čestitamo ob prazniku občine Krško!
Občinski odbor Socialnih demokratov Krško

www.socialnidemokrati.si

www.lds.si

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Čestitamo vam ob prazniku občine Krško.
Želimo vam veliko medsebojnega razumevanja 

in poslovnih uspehov.

Občinski odbor LDS Krško

Vsem družbeno odgovornim 
organizacijam, 

 gospodarskim družbam 
in samostojnim podjetnikom  

se v imenu bralk in bralcev 
Posavskega obzornika 

 zahvaljujemo za sodelovanje! 
 

Uredništvo

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE
- Kanal TV pregledi odtokov (SIS EN 13508-2:EASY BAU)
- Sanacija kanalizacije brez izkopa
- Lokaliziranje kanala z Radio - Sondo
- Vodotesnost kanalizacije in spojev (SIST EN 1610)
- Odstranjevanje nevarnih odpadkov (ADR)
- Hišno in industrijsko čiščenje cevi iztokov in kanalov
- Čiščenje pod vodnim pritiskom
- Praznenje maščobnih oljnih lovilcev ter greznic
- Lokaliziranje vodovodne lekaže
- Odstranjevanje in rezanje betonskih oblog

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
internet: www.rohr-blitz.si, e-mail: rohr-blitz@siol.net

30
let

30
let

Ob prazniku občine Krško čestitamo 
vsem občankam in občanom

I !
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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 in 
Krajevne skupnosti mesta Krško 
čestitamo vsem občanom in 

sokrajanom ter jim želimo obilo 
osebnih in poslovnih uspehov.

Cankarjeva 63, 8281 Senovo

www.centros.si
tel.: 07 49 71 244, 041 628 489, 

051 302 889, 041 606 730

plinske instalacije 
vodovod
ogrevanje
nerjaveči dimniki 
toplotne črpalke
rekuperacijsko prezračevanje, 
hišni sesalni sistemi

OBIŠČITE NAS V:
• PRODAJALNI KOPITARNA SEVNICA, 
 Prvomajska 8, 8290 Sevnica, 07 816 34 39
• PRODAJALNI KOPITARNA KRŠKO, 
 Center TA-BU,C.K.Ž. 141, 8270 Krško, 07 492 23 08
• PRODAJALNI KOPITARNA BREŽICE, 
 Trg izgnancev 3, 8250 Brežice, 07 496 63 73

Čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo 

za zaupanje.

w
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Obiščite nas v mesecu juniju, 
mesecu Pivnice Apolon!

Vsak trenutek je košček večnosti. 
Preživi ga s tistimi, ki jih imaš rad.

(Goethe)

Družina Kos 
že 35 let z vami

  Tehnični pregledi osebnih, tovornih in priklopnih 
vozil ter motornih koles

  Registracija vozil
  Kontrola tahografov in omejilnikov hitrosti
  Homologacija vozil (izdaja o skladnosti vozila SB za 

osebna vozila)
 Homologacija predelanih vozil M1 (vlečne naprave- 

kljuke, zatemnjena stekla, pnevmatike, platišča)
  Vsaka stranka sodeluje v nagradni igri... 

BREZPLAČNI PREVENTIVNI TEHNIČNI PREGLED 
VAŠEGA VOZILA

PE Krško
Ulica MDB 2, 

8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 48 81 300

Delovni čas: pon-pet 7.00 - 19.00, sob 7.00 - 12.00
Avtopralnica: pon - pet: 9.00 - 17.00; sob. 8.00 - 12.00

 
Občanom in občankam čestitamo ob prazniku 

in se vam zahvaljujemo za zaupanje!

PE Novo Mesto
Pod Trško goro 83, 
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 32 680

Cirje 6, 8274 Raka, tel.: 07/ 81 464 10
fax: 07/ 81 464 20, GSM: 041/ 779 780

Ob občinskem prazniku vam čestitamo 
in vam želimo veselo praznovanje.

RAKA 113, tel.: 07/81 465 00

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.

Občankam in občanom občine Krško 
čestitamo ob občinskem prazniku. 

Naj vas spremljajo prijazni nasmehi, 
lepe besede in dobra dejanja.

vam želi
RUDAR SENOVO d.o.o.
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EFEKT Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 25, 8270 Krško

Tel.: 07/49 02 860

Pridružujemo se 
 vzpodbudnim voščilom
  ob prazniku občine Krško.

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

Ob prazniku občine Krško čestitamo
vsem občankam in občanom

ter želimo veliko osebnih
in poslovnih uspehov.

Z vami že 15 let.

Kmečka zadruga Krško z.o.o.
Rostoharjeva 88
8270 Krško
Slovenija

www.kz-krsko.si
info@kz-krsko.si

tel.:  +386 (0)7 48 82 500
faks: +386 (0)7 48 82 515

Smo največji pridelovalec dolenjskega posebneža - cvička, 
vina priznanega tradicionalnega poimenovanja (P.T.P.)

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

PUSTITE SE RAZVAJATI - VINSKA KLET KRŠKO

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

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

Tesarska dela: 
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Ob občinskem prazniku čestitamo
vsem občankam in občanom.

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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 občankam
 in občanom čestitamo

 ob prazniku občine Krško.
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Občina Krško pristopa k celovitemu načrtovanju starega me-
stnega jedra. V torek,19. maja 2009, je v Dvorani v parku 
v Krškem potekala predstavitev projekta »Urbanistična ar-
hitekturna delavnica za staro mestno jedro Krško 2009«, ki 
jo Občina načrtuje v poletnih mesecih. Namen delavnice je 
pridobiti ideje ter predloge rešitev za vsebinsko in oblikov-
no prenovo ter razvoj starega mestnega jedra Krško. Projekt 

je predstavila višja svetovalka za urejanje prostora Stani-
slava Vodeb, obrazložitev predlogov za posamezna ožja ob-
močja obdelave pa je podal Mitja Janc, ki je tudi predse-
dnik društva arhitektov Posavja.
Poleg seznanitve zainteresirane javnosti s projektom je bil 
namen predstavitve tudi priložnost za sooblikovanje izho-
dišč ter izmenjavo mnenj o videnju in doživljanju starega 
mestnega jedra, tako danes kot v prihodnosti.
Pri načrtovanju možnih rešitev ureditev v okviru delavnice 
se bodo kot izhodišče upoštevale tudi predhodno pridoblje-
ne smernice - varstvene in omejitvene zahteve strokovnih 
služb, krajevne skupnosti... - ter izhodišča zainteresirane 
javnosti (podana na predstavitvi ali pisno posredovana na 
Občino Krško do konca maja). Rešitve delavnice bodo pred-
stavljene javnosti v septembru 2009. 

Najdlje so se svetniki zadr-
žali pri aktivnostih za izgra-
dnjo novega bazena v Kr-
škem, v neposredni bližini 
Stadiona Matije Gubca, kjer 
naj bi umestili športno-re-
kreacijski park za vse prebi-
valce, vrhunske športnike in 
ostale uporabnike. Potem ko 
je bila leta 2006 izbrana lo-
kacija in zanjo dano soglas-
je Občinskega sveta, je Ob-
čina Krško aktivno vodila vse 
potrebno za izvedbo projek-
ta. Prizadevanjem, da se ob-
močje izvzame iz poplavnega 
območja, je sledila priprava 
idejne zasnove. Ker je ob-
močje bazena znotraj držav-
nega prostorskega načrta za 
HE Brežice, je lokacija veza-
na tudi na postopek spreje-
manja tega načrta. Ker bo ta 
po trenutnih predvidevanjih 
sprejet šele v prihodnjem 
letu, se izgradnja po mnenju 
svetnikov umika. Tako so od-
ločili, da zaradi omenjenega 
postopka predlagajo ponov-
no izbiro variant iz leta 2006 
izdelane študije možnih va-
riant, z možnostjo razširitve 
dodatne variante, ki takrat 
ni bila predlagana. Ob tem 
obstoječa lokacija pri Stadi-
onu Matije Gubca še vedno 
ostaja aktualna in bo pre-
klicana le, v kolikor se naj-
de sprejemljivejša različi-
ca za umestitev te zahtevne, 

Svetniki tudi o umeščanju 
novega bazena v Krškem
31. redna seja Občinskega sveta Občine Krško se je začela z obravnavo štirih pomembnih točk, ki zade-
vajo izgradnjo športnih objektov v občini Krško. Svetniki so s tega področja sprejeli študijo izgradnje, 
se seznanili z aktivnostmi umeščanja novega krškega bazena in sprejeli nove odločitve ter soglaša-
li s sanacijo pred 30-imi leti zgrajenega bazena v Brestanici. V prihodnjem letu bo sledila tudi prenova 
Športno rekreacijskega centra Dovško. 

6,9 mio evrov vredne inve-
sticije. Na predlog svetnikov 
se bo imenoval tudi gradbeni 
odbor, v katerem bodo pred-
stavniki Občinskega sveta, 
krajevne skupnosti mesta Kr-
ško in občinske uprave spre-
mljali postopek umeščanja 
in izgradnje. 

V nadaljevanju so svetni-
ki odločali tudi o obnovi ob-
stoječega bazena v Brestani-
ci, ki predstavlja pomembno 
letno kopališče in zbirali-
šče mladih ter je vitalnega 
pomena za življenje v tem 
delu občine. Investicija bo 
obsegala sanacijo školjke 
velikega olimpijskega baze-
na, sanacijo otroškega ba-
zena, postavitev nove stroj-

nice in bazenske tehnike, 
ureditev lastnega dogreva-
nja kopalne vode, ureditev 
spremljajočih objektov in 
zunanjo ureditev. Investici-
ja je ocenjena na 1,8 mio 
evrov. 

Na seji je Občinski svet po-
trdil tudi študijo izgradnje 
športnih objektov v obči-
ni Krško, ki vsebuje anali-
zo trenutnega stanja z vse-
mi kazalci, kot so lokacija, 
izkoriščenost in opremlje-
nost, prikazane so potrebe 
po novogradnjah, predlogi 
za umestitev novih ali manj-
kajočih objektov ter predlo-
gi meril za financiranje de-
lovanja športnih objektov. 
Občina Krško bo ugotovitve 

študije upoštevala pri vsako-
letnem načrtovanju tovrstne 
infrastrukture.

Občina Krško bo po danem 
soglasju svetnikov priho-
dnje leto začela tudi z obno-
vo športnega kompleksa na 
Dovškem v KS Senovo. Zgra-
jeno bo nogometno igrišče, 
krožna atletska steza, igri-
šče za odbojko na mivki, do-
skočišče za skok, tribuna za 
gledalce in dostopna cesta. 
Danes so svetniki potrdili 
dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta.

Na seji sprejeti predlog od-
loka o programu opremlja-
nja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komu-
nalnega prispevka na ob-
močju občine Krško pa bo v 
1500-metrskem pasu ob NEK 
obstoječa gospodinjstva v 
celoti oprostil plačila komu-
nalnega prispevka. Na osta-
lem območju le-tega Obči-
na Krško sofinancira v 88 %, 
12 % pa prispevajo posame-
zniki. 

Svetniki so potrdili še inve-
sticijski program izgradnje 
komunalne infrastrukture 
v PC Vrbina in potrdili vseh 
predlaganih 11 prejemni-
kov priznanj ob skorajšnjem 
prazniku občine Krško. 

Svetniki Občinskega sveta Krško

O ureditvi starega mestnega 
jedra na delavnicah

Z delavnice v Dvorani v parku

Občina Krško pristopa k celovitemu načrtovanju možno-
sti koriščenja vode za potrebe namakanja kmetijskih ze-
mljišč. 

Vabimo vas na predstavitev idejne zasnove

»MOŽNOSTI KORIŠČENJA VODE ZA POTREBE 
NAMAKANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

IZ REKE SAVE - ZAJETJA HE KRŠKO«, 

V SREDO, 10. JUNIJA, OB 19. URI, 
V SEJNO SOBO »A« OBČINE KRŠKO.

Dokumentacija je na voljo na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško.
Svoje predloge in pripombe lahko zapišete in pisno po-
sredujete do 12. junija 2009 na Občino Krško, Oddelek 
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško ali po elek-
tronski pošti na naslov: magdalena.kroselj@krsko.si.

Vabljeni!

Razpis za prosto delovno 
mesto-javni natečaj

Občina Krško obvešča,  da sta na spletni strani Občine 
Krško in pri Zavodu RS za zaposlovanje objavljen jav-
ni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovne-
ga mesta:

inšpektor Skupnega prekrškovnega organa občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica. 

Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta in potreb-
na dokazila oz. izjave so objavljeni na spletni strani Ob-
čine Krško: www.krsko.si, pod rubriko: Razpisi in obja-
ve. Prijave so možne do 3. junija 2009.

Cikel predavanj  
Pot do sreče obstaja

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško (LAS Krško)  je v 
sodelovanju z MC Krško in KD Krško ter ob podpori Občine Krško v letu 2008 izvedla ci-
kel 4 predavanj, ki smo ga poimenovali »Pot do sreče obstaja«. Namen predavanj je slu-
šateljem podati informacijo, da so sami odgovorni za svojo srečo in da lahko z bolj ustre-
znim načinom mišljenja, čustvovanja in ravnanja najdejo pot do osebne sreče. Cikel petih 
predavanj je bil zasnovan tako, da je človeško življenje zajemal v različnih obdobjih od 
rojstva do smrti. Za letošnje leto nam je ostalo še obdobje starosti.

5. PREDAVANJE: 

»JE SREČA PRAVICA STAREJŠIH ALI MLAJŠIH?«
prof. dr. Jože Ramovš

torek, 2. 6. 2009 ob 19.00 
v mali dvorani Kulturnega doma Krško

Naš tokratni večerni gost bo prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, pred-
stojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ima 
Evropsko diplomo psihoterapije (EDP). Posveča se socialni problematiki zasvojenosti, 
kjer dela raziskovalno, pedagoško in praktično v terapiji in preventivi; o tem je napisal 
več knjig in številne članke, v zadnjem desetletju pa dela predvsem na področju soci-
alne gerontologije in gerontagogike, pri čemer so v ospredju njegove znanstvene in ak-
cijske pozornosti medgeneracijski odnosi, priprava na kakovostno starost ter ustvarja-
nje sodobne postmoderne mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost na 
principu samopomoči ter strokovne in javne pomoči za krepitev socialne samopomoči 
in samoorganizacije prebivalstva v sedanjih razmerah.

O predavanju:
Čedalje večji delež starih ljudi ob majhnem deležu mladih nas postavlja pred edin-
stven izziv v slovenski in evropski zgodovini. V naslednjih letih se moramo naučiti lep-
šega sožitja in sodelovanja med mlajšimi in starejšimi, med moškimi in ženskami, med 
sodelavci, med sokrajani... To je pot do sreče vseh, kajti v slabih odnosih, so nesreč-
ni stari in mladi. 

Vpis  
v glasbeno šolo

Vpis v glasbeno šolo in pre-
izkus glasbenih sposobno-
sti za šolsko leto 2009/10 
bo v soboto, 6. junija 
2009, ob 9. uri v dvora-
ni Glasbene šole krško, Ko-
lodvorska ulica 2, Krško.

• 5 in 6-letni otroci ne 
opravljajo preizkusa 
glasbenih sposobnosti. 
Po kratki predstavitvi 
pouka jih boste lahko 
takoj vpisali v oddel-
ke predšolske glasbene 
vzgoje in pripravnice. 
Vpis je omejen. 

• otroci, stari 7 let in 
več, ki se vpisujejo v 
1. razred instrumenta 
oz. plesa, pa opravlja-
jo preizkus glasbenih 
oz. plesnih sposobno-
sti. Za petje je pogoj 
končana mutacija.

Več informacij o vpisnih 
mestih najdete na www.
gs-krsko.si in oglasni de-
ski šole.

w w w. k r s k o . s i

Osrednji dogodek ob pra-
znovanju 60. obletnice de-
lovanja Glasbene šole Kr-
ško bo v soboto, 30. maja 
2009, ob 19. uri v Kultur-
nem domu Krško. Brez-
plačne vstopnice lahko re-
zervirate in prevzamete na 
blagajni Kulturnega doma 
Krško – tel. 07 488 01 94, 
vsak delavnik med 10. in 
12. ter med 15. in 17. uro, 
na dan dogodka pa uro 
pred prireditvijo.
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Ob 90. rojstnem dnevu, ki 
ga je praznovala Ana Dre-
nek iz Sevnice, je slavljen-
ki voščil tudi župan Sreč-
ko Ocvirk. Obiska župana, 
sosedov in sorodnikov se je 
zelo razveselila, ob tem pa 
obujala spomine na svo-
jo mladost. Vsi zbrani so 
ji zaželeli še mnogo let, 
predvsem pa zdravja in do-
brega počutja v krogu svo-
jih domačih.

Občina Sevnica je s Sve-
tom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu ob-
čine Sevnica organizirala 
41. tekmovanje Kaj veš o 
prometu za osnovnošolce 
v občini Sevnica. Tekmo-
valci iz OŠ Sevnica, Blanca, 
Šentjanž, Tržišče in Krmelj 
so se pomerili v znanju ce-
stno prometnih predpisov, 
vožnji na prometni cesti 
v Sevnici in poligonu. Tra-
sa po mestnih ulicah Sevni-
ce je bila v letošnjem letu 
spremenjena zaradi izved-
benih del na cestišču in je 
bila tehnično bolj zahtevna 
kot prejšnja leta. Tekmo-
vanje je potekalo v dveh 
starostnih skupinah. Na nižji stopnji so najbolje vozili kole-
sarji iz OŠ Krmelj, sledili so iz Tržišče in OŠ Sevnica II. Posa-
mezno je z najmanj napakami vozil David Gruden iz OŠ Kr-
melj, sledili so mu Gregor Erman iz OŠ Tržišče in Timotej 
Gruden iz OŠ Krmelj ter ostalih 15 tekmovalcev. Na višji sto-
pnji se je najboljše pripravila ekipa iz OŠ Krmelj pod vod-
stvom mentorja Boštjana Repovža, sledile so ekipe iz OŠ 
Šentjanž in OŠ Sevnica I. V boju za zmagovalca posamezno 
pa se je ponovila podobna zgodba iz lanskega leta. David 
Erman in Grega Pavlin iz OŠ Krmelj sta tekmovanje opra-
vila brez kazenskih točk, zato sta še dodatno pisala test iz 
CPP, kjer sta dodatno pokazala svoje znanje, saj sta še ve-
dno bila brez napake. Tako sta si prvo mesto delila, obči-
no Sevnico pa bo na državnem tekmovanju, ki bo v Krškem, 
predstavljal David. Tretje mesto pa je zasedel njun sokra-
jan Kristjan Kos. 

Spoštovane občanke in občani 
občine Krško!

Ob vašem občinskem prazniku vam 
iskreno čestitam, veselim se 

nadaljnjega dobrega sodelovanja in 
želim, da bi bili vaši praznični dnevi 

polni zadovoljstva ter medsebojnega 
razumevanja. 

Naj vam dosežki preteklega leta 
dajejo poleta za nove izzive, pa 

čeprav drobne in na videz 
nepomembne. To so koraki na poti 

do novih velikih uspehov.

    Srečko Ocvirk
župan občine Sevnica

      s sodelavci

Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica
Dela na projektu CČN Sevnica se izva-
jajo v skladu s terminskim planom. Na 
čistilni napravi na Logu so v večji meri 
končana armirano betonska dela, tre-
nutno se izvajajo zidarska dela na 
upravni stavbi in obrtniška dela. Na 
levem bregu Save se izvajajo kanali-
zacijska dela na kanalu A (odsek Stil-
les - Mercator) in kanalu A5 na odseku 
med železniškim mostom in mostom 
čez Savo. 
Končana so armirano betonska dela 
na vseh štirih razbremenilnikih dežnih 
voda na levem bregu. V razbremenil-
nikih dežnih voda L1, L2 in L3 je že 
vgrajena hidromehanska oprema. Ak-
tivno so se pričela izvajati tudi dela 
na desnem bregu reke Save na kana-

lu B. V obrtni coni Boštanj se trenu-
tno izvajajo kanalizacijska dela. Si-
cer pa so končana armirano betonska 
dela na razbremenilnikih dežnih voda 
D5, D6 in D8, kjer se bo v nadaljeva-
nju izvajala montaža hidromehanske 
opreme. V mesecu juniju pa se bodo 
začela izvajati pripravljalna dela na 
razbremenilniku dežnih voda D7, ki 
bo pri podjetju Sava avto. 
Glede na to, da je predmetni projekt 
vezan na ostale projekte, ki trenutno 
potekajo v občini Sevnica, bo konec 
meseca maja izveden pregled izvede-
nih del na projektu CČN Sevnica, na 
katerem bo ugotovljeno, ali trenutno 
izvedena dela na tem projektu omo-
gočajo dvig vode v akomulacijskem 
bazenu HE Blanca do nazivne kote 
174, 20 n.m.v.
Občina Sevnica je v mesecu maju na 
vsa gospodinjstva poslala zloženko, v 
kateri so predstavljeni splošni podat-
ki projekta in kratka predstavitev po-
teka del na posameznih fazah. Sicer 
pa ste vljudno vabljeni na dan odprtih 
vrat, ki bo v soboto, dne 06.06.2009 
ob 9.00 v konferenčni dvorani sevni-
škega gradu, kjer bo potekala splo-
šna predstavitev projekta in ob 11.00 

na lokaciji čistilne naprave Sevnica na 
Logu, kjer si boste lahko ogledali tre-
nutni potek del na gradbišču.
 Fotografije: foto arhiv Občine

Izgradnja aeracijskega bazena 
na Logu

Podvrtavanje železnice na levem 
bregu reke Save

Izgradnje upravne stavbe 
čistilne naprave na Logu 

Srečanje županov na Brdu pri 
Kranju
Na Brdu pri Kranju je bilo vseslovensko srečanje županov, 
na katerem sta predsednik Vlade Borut Pahor in ministrica, 
odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, mag. 
Zlata Ploštajner predstavila aktivnosti Vlade pri pripravi 
pokrajinske zakonodaje in črpanje evropskih sredstev ter 
prihodnje aktivnosti na področju kohezijske politike. Vlada 
pripravlja simulacijo dveh modelov regionalizacije – za tri 
ali šest do osem pokrajin, ki bodo imele dovolj kadrovske in 
finančne moči, da bodo lahko izpolnjevale pričakovanja dr-
žavljanov. Vlada si je projekt ustanovitve pokrajin zastavila 
kot enega svojih prioritetnih projektov. Odločitev med še-
stimi in osmimi pokrajinami za naše območje ne igra nobene 
vloge, saj bi bila Posavje v obeh primerih združeno v regi-
jo s sedežem v Novem mestu. V pripravi so tudi ukrepi regi-
onalne politike za podporo projektu ustanavljanja pokrajin.

Nakup opreme za Vrtec Ciciban
Na Občini Sevnica je potekalo odpiranje ponudb za nakup opre-
me za Vrtec Ciciban v Sevnici. Po pregledu štirih pravočasnih 
ponudb je Občina Sevnica izbrala dobavitelja opreme, podje-
tje Gonzaga Pro d.o.o. iz Solkana. Vrednost opreme je 237.598 
EUR. Oprema bo dobavljena v dveh fazah, in sicer za prvi del 
konec avgusta letošnjega leta, drugi del pa konec pomladi 2010.

Inšpekcijski nadzor gradbišča 
Vrtec Ciciban
Opravljen je bil redni inšpekcijski nadzor gradbišča Vrtec 
Ciciban Sevnica. Namen nadzora je bil pregled skladno-
sti gradbenega dovoljenja s študijo požarne varnosti, pre-
gled študije požarne varnosti, izkaza požarne varnosti, do-
kumentacije o zanesljivosti objekta in skladnosti gradnje z 
dovoljenjem. Inšpektor ni ugotovil pomanjkljivosti, saj gra-
dnja poteka po določilih gradbenega dovoljenja. Dovoljenje 
s projekti inštalacij in ostalimi sestavnimi deli pa je usklaje-
no s študijo požarne varnosti.

Organiziranost finančno 
računovodske enote
Župan Srečko Ocvirk, vodja oddelka za družbene dejavno-
sti Mojca Sešlar in višja svetovalka Zalika Jazbinšek so se  
sestali z ravnatelji osnovnih šol občine Sevnica ter predstav-
nico Finančno računovodske enote. Pogovarjali so se o na-
daljnji organiziranosti Finančno računovodske enote, ki ure-
ja finančne in računovodske zadeve za vse osnovne šole v 
občini, trenutno pa ima prostore v OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca. Na željo večine ravnateljev in delavk te enote se bo v 
jeseni enota reformirala, glede nove ureditve pa se bo po-
trebno še dokončno uskladiti.

41. tekmovanje Kaj veš o 
prometu

Zmagovalec tekmovanja z 
nagrado (vir: KŠTM)

Direktor občinske uprave Zvone Košmerl se je udeležil redne 
seje upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posav-
je, kjer so se pogovarjali o Javnem razpisu za oddajo ponudb 
za pridobitev poslovnega deleža v novoustanovljeni družbi 
z omejeno odgovornostjo Destinacijska organizacija Posav-
je d.o.o. RRA Posavje si želi ustanoviti tako imenovano in-
coming agencijo kot družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo 
pridobila licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja in 
opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev turi-
stične ponudbe Posavja. Glavni namen ustanovitve podjetja 
sta trženje in promocija turistične ponudbe Posavja, pove-
zovanje vseh zainteresiranih in izbranih ponudnikov turistič-
nih storitev Posavja na enem mestu ter združevanje turistič-
ne ponudbe v inovativne eno in večdnevne turistične pakete, 
ki bodo preko spletnega portala oz. destinacijskega informa-
cijskega sistema - DIS in drugih orodij tržnega komuniciranja 
predstavljeni potencialnim kupcem. Za vse zainteresirane so 
pripravili javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev poslov-
nega deleža v novoustanovljeni družbi z omejeno odgovorno-
stjo Destinacijska organizacija Posavje d.o.o., ki si ga lahko 
ogledate na spletni strani »www.rra-posavje.si«.

Seja upravnega odbora RRA 
Posavje

Razstava Ustvarjalnost 
slovenskih rokodelcev
Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah in 
Kozjanski park sta organizirala postavitev in otvoritev razsta-
ve Ustvarjalnost slovenskih rokodelcev, ki bo na ogled do 31. 
maja 2009 na idiličnem in turistično zanimivem gradu Podsre-
da. Kulturne slovesnosti ob otvoritvi se je udeležila tudi vod-
ja oddelka za gospodarske dejavnosti na Občini Sevnica. Na 
ogled so postavljeni eksponati slovenskih izdelovalcev izdel-
kov domače in umetnostne obrti s certifikatom. Del razstavne-
ga prostora je namenjen tudi izdelkom domačih – lokalnih iz-
delovalcev ter gostom iz sosednje hrvaške zbornice iz Krapine. 

90. rojstni dan Ane Drenek

Slavljenka z županom (vir: 
foto arhiv Občine)

Javni razpis 
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen jav-
ni razpis za sofinanciranje projektov za ohranjanje in 
vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 
ki niso v lasti Občine Sevnica za leto 2009. Na razpis se 
lahko prijavijo vsi lastniki ali upravljalci kulturnih spome-
nikov, ki so bili kot kulturni spomeniki lokalnega pomena 
razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena v Občini Sevnica. Višina razpoložljivih 
sredstev znaša 25.000 EUR, prijavitelji pa morajo prija-
vo oddati najpozneje do 08.06.2009. Strokovna komisija, 
imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog pri-
čela 10. junija 2009, prijavitelji pa bodo o izidu javnega 
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od da-
tuma odpiranja prijav. Razpisna dokumentacija je dose-
gljiva na spletni strani Občine Sevnica, zainteresirani pa 
jo lahko dvignejo tudi na oddelku za družbene dejavnosti 
Občine Sevnica. 
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BREŽICE - V začetku leta so 
lokalni jamarski entuziasti 
ustanovili Jamarski klub Bre-
žice, ki mu predseduje Aleš 
Orešar. Sicer še maloštevil-
no članstvo zaenkrat vodi-
jo dolgoletne jamarske izku-
šnje, mladostna zagnanost in 
želja po odkrivanju jam na pri 
nas še slabo raziskanih kraških 
območjih. Območje delova-
nja kluba zavzema predvsem 
vzhodni del Gorjancev in Posa-
vskega hribovja, vendar želi-
jo svoje delovanje razširiti na 
širši slovenski prostor. Pri tem 
si obetajo povezave z jamar-
skimi klubi v bližnji okolici kot 
tudi drugod, pa tudi tesne po-
vezave z lokalno skupnostjo. 
Pomemben del njihovih pri-
zadevanj bo tudi predstavitev 
lepot posavskega podzemnega 
sveta in opozarjanje na pro-
blematiko onesnaževanja vo-
dnih virov in prisotnosti črnih 
odlagališč. 

Ustanovljen 
Jamarski klub 
Brežice

Projekt se je začel v letu 
2002. Projektna dokumen-
tacija za izgradnjo pločni-
ka je bila pripravljena že v 
l. 2004. Ker je bila tudi dr-
žavna cesta čez Artiče v zelo 
slabem stanju, je Občina 
Brežice več let opozarjala 
Direkcijo za ceste Republike 

Zato preko javnega razpi-
sa Občina namenja prora-
čunska sredstva za progra-
me zdravstvenega letovanja 
otrok, rehabilitacije, izo-
braževanja, humanitarnih 
dejavnosti, aktivnega preži-
vljanju časa otrok med po-
čitnicami, terapevtske po-
moči in pomoči starejšim 
občanom, osveščanju ter 
preprečevanju odvisnosti.

Občina Brežice skuša s pro-
računskimi sredstvi, ki jih 
namenja društvom, zavo-
dom in organizacijam, vpli-
vati na izboljšanje kakovo-
sti življenja vseh občanov, 
še posebej tistih, ki potre-
bujejo dodatno ali poseb-

V torek, 12. maja, je Osnovna šola Brežice gostila učence in 
učenke osnovnih šol občine Brežice, ki so se v organizaci-
ji Sveta za preventivo pri občini Brežice pomerili v znanju iz 
varnosti v prometu. Mlade tekmovalce je pozdravil župan ob-
čine Brežice Ivan Molan, zaželel jim je varno vožnjo in pre-
vidnost v prometu. 

Tekmovanje »Kaj veš o prometu« je namenjeno preverjanju te-
oretičnega in praktičnega znanja učencev kolesarjev in kolesar-
jev z motorjem. Tekmovanje je potekalo na občinskem nivoju, 
tako je sedem različnih osnovnih šol v občini Brežice: Artiče, 
Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko in Velika 
Dolina prijavilo 26 kolesarjev in 10 tekmovalcev s kolesi z mo-
torjem. Pri izvedbi različnih sklopov tekmovanja so sodelova-

li inštruktorji avtošol Posavc iz Brežic in Prah iz Sevnice, pred-
stavniki ZŠAM-Zveze šoferjev in avtomehanikov iz Brežic in AMD 
iz Brežic, policisti Policijske postaje Brežice ter predstavnik 
Upravne enote, Mladinskega centra in medicinska sestra Zdra-
vstvenega doma Brežice.
Tekmovanje se je izvajalo v skladu s pravili Sveta za preventivo 
Slovenije in je obsegalo tri različne sklope, od teoretičnega pre-
verjanje znanja (vprašanja podana na testnih polah), do prak-
tične vožnje po mestnih ulicah Brežic po vnaprej začrtani tra-
si, kjer so sodniki v križiščih ocenjevali upoštevanje prometnih 
predpisov in spretnostne vožnja na poligonu, kjer so tekmovalci 
izkazali svojo spretnost s kolesi med različnimi ovirami.
Ekipno je prvo mesto zasedla OŠ Bizeljsko, med posamezniki pa 
Andrej Martini iz OŠ Bizeljsko kot kolesar in Gašper Krulc iz OŠ 
Dobova s kolesom z motorjem. S tem sta se oba uvrstila na dr-
žavno tekmovanje, ki bo letos potekalo v Krškem. Nagrade za 
zmagovalce je priskrbel Sveta za preventivo pri občini Breži-
ce, nagrade sta delno sponzorirali trgovini Maraton in Merkur iz 
Brežic. Nagrade za tekmovalce so prispevali tudi Nova ljubljan-
ska banka, Zavarovalnica Triglav in ARAO Agencija za radioak-
tivne odpadke.
Zmagovalci so postali vsi udeleženci, saj so s svojim znanjem 
dokazali, da se znajo varno vključevati v promet tako kolesarji 
kot vozniki koles z motorjem. 
 Igor Ilovar, 
 predsednik Sveta za preventivo občine Brežice

OBVESTILO O OBJAVI PREDNOSTNE LISTE UPRAVIČEN-
CEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Občina Brežice je na podlagi določil Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 
34/04 in 62/06), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Posavskem obzor-
niku št. 22 dne 30.10.2008 in na spletni strani Občine Bre-
žice objavila prednostno listo upravičencev za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem – lista A. Lista je objavlje-
na na spletni strani občine Brežice www.brezice.si v rubri-
ki Razpisi.

Lista A je bila oblikovana za stanovanja, namenjena za od-
dajo v najem udeležencem razpisa, ki glede na socialne 
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo lastne udelež-
be in varščine.

Vsem udeležencem javnega razpisa za dodelitev neprofi-
tnih stanovanj v najem so bile izdane odločbe o njihovi uvr-
stitvi na prednostno listo in zbranem številu točk oz. njihovi 
neuvrstitvi na prednostno listo, skladno z določbami Zako-
na o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS. št. 24/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 
65/08 v nadaljevanju ZUP). Udeleženci razpisa so imeli pra-
vico do pritožbe na župana Občine Brežice. 

Pločnik Artiče – varna pot  
v šolo v novem šolskem letu
Dela na cesti in pločniku v Artičah se počasi bližajo koncu. Obnovljeno vozišče in nov pločnik ter javna raz-
svetljava bodo omogočali osnovnošolcem varno pot v šolo, sam kraj pa bo pridobil tudi urejeno podobo. 

Slovenije, da je ob izgradnji 
pločnika nujno potrebna 
tudi rekonstrukcija ceste.  
Župan občine Brežice Ivan 
Molan je na sestanku s pred-
stavniki Direkcije obravna-
val  problematiko pomanj-
kljive prometne varnosti na 
in ob državnih cestah v ob-
čin v drugi polovici l. 2007. 
Rezultat razgovorov je uspe-
šen dogovor med Občino in 
Direkcijo o skupnem pro-
jektu obnove ceste in izgra-
dnje pločnika čez Artiče. V 
letu 2008 so se pričela dela 
za izgradnjo pločnika v Arti-
čah. Predvideni rok, do ka-
terega bo zgrajen tako ploč-
nik kot obnovljeno vozišče 
na odseku Artiče – Pohanca, 
je junij 2009. Dela na ploč-
niku so ves čas usklajevana 
z deli rekonstrukcije ceste 

na istem odseku, ki jo izva-
ja Ministrstvo za promet, Di-
rekcija RS za ceste. 
Projekt pločnik Artiče zaje-
ma dela vzdrževanja in ob-
nove, rešitev odvodnjava-
nja, obnovo kanalizacije, 
javne razsvetljave in obno-

vo avtobusnih postajališč v 
telesu pločnika. Vrednost 
občinskega dela izgradnje 
znaša cca 540.000 evrov, fi-
nančna konstrukcija pa za-
gotavlja financiranje pro-
jekta v obdobju treh let 
(2008, 2009 in 2010).

Sofinanciranje socialnih 
in zdravstvenih programov
Občina Brežice se zaveda, da so v časih gospodarske krize najšibkejše skupine v druž-
bi otroci, starejši, bolni in invalidi, še bolj ogroženi. Občina Brežice namenja poseb-
no skrb socialno in zdravstveno ogroženim otrokom, aktivnemu preživljanju prostega 
časa med počitnicami in ostalim vsebinam, ki pospešujejo socialno vključenost ogrože-
nih skupin mladih in starejših. 

no pomoč. S tem namenom 
je Občina na razpisu izbra-
la 52 programov s področja 
zdravstva in sociale, s kate-
rimi bodo različna društva in 
humanitarne ter zdravstve-
ne organizacije preko svojih 
programov nudile pomoč lju-
dem. Vrednost sofinancira-
nja programov znaša 38.756 
EUR. Med izbranimi progra-
mi lahko zasledimo številne 
dejavnosti – od zdravstvene 
terapevtske kolonije otrok s 
cerebralno paralizo do pro-
grama za neodvisno življe-
nje težkih invalidov ter de-
javnosti za vzpodbujanje 
krvodajalstva. Nekateri pro-
grami nudijo strokovno sve-
tovanje in pomoč pri uvelja-

vljanju pravic in obveznosti 
invalidom, psihosocialno po-
moč in osebno asistenco za 
terapevtsko pomoč pri ču-
stvenem, fizičnem in spol-
nem nasilju, pomoč druži-
nam in ljudem v stiski. 

Občina Brežice v sodelova-
nju s Centrom za socialno 
delo Brežice pomaga svojim 
občanom tudi z možnostjo 
pridobitve enkratne denar-
ne pomoči. Enkratna denar-
na pomoč je financirana iz 
občinskega proračuna in na-
menjena socialno ogroženim 
za nakup šolskih potrebščin, 
ozimnice, kurjave in kritje 
nepredvidenih stroškov. 

Mladi kolesarji in vozniki koles 
z motorjem so se pomerili 
v znanju iz varnosti v prometu

Udeleženci tekmovanja med cestno vožnjo

Dogajanja so pričeli z večerom 
renesančnih plesov 21. maja v 
Prosvetnem domu Brežice, kjer 
sta se predstavila plesno društvo 
Imani in plesna skupina Celesti-
na. V petek so izvedli dan odpr-
tih vrat OŠ pod sloganom „Žive-
ti zdravo“ in odprli novo urejeno 
čutno pot, popoldne pa v Pro-
svetnem domu pripravili kultur-
no prireditev, na kateri so sode-
lovale štiri šole: OŠ Brežice in OŠ 
Dobrany, OŠ Ivan Cankar Zagreb 
in učence češke dopolnilne šole 
Češke besede Zagreb, ki deluje 
pri OŠ Silvija Strahimira Kranjče-
vića v Zagrebu. 
V sobotnem dopoldnevu so izve-
dli športne aktivnosti za učen-
ce OŠ Brežice in Dobrany, popol-
dne pa v Termah Čatež pripravili 
prodajno stojnico in dobrodel-
no prireditev Od včeraj za jutri, 
na kateri so se predstavili nek-
danji učenci šole. Prireditev je 
bila tudi uvod v Festival Breži-
ce. Učenci OŠ Brežice so skupaj 

Na OŠ Brežice gostili Čehe in Hrvate 
BREŽICE - Osnovna šola Brežice je minuli konec tedna pripravlja pestre aktivnosti, na katerih so gostili tudi učence in 
učitelje iz pobratene Češke in k sodelovanju privabili dve šoli iz Hrvaške. Do sodelovanja s češko manjšino v Zagrebu in 
njihovega druženje z vrstniki s Češke v Brežicah je prišlo na pobudo Sveta slovenske nacionalne manjšine mesta Zagreb.

z ravnateljico Marijo Lubšino 
Novak sodelovali na 21. foru-
mu odličnosti in mojstrstva na 
Otočcu, na okrogli mizi „Iskrice 
odličnosti  zaljubljeni v življe-
nje“. Udeležili so se zaključka 
filmskega festivala v Gorišnici, 
kjer je kratki film Softy blues, 

ki so ga brežiški učenci ustvari-
li ob pomoči MC-ja kot nadalje-
vanje knjižnega dela Janje Vid-
mar, osvojil srebrno priznanje. 
Ob tem pa so se udeležili držav-
nega prvenstva v atletiki v Kopru 
in prav tako državnega tekmova-
nja v šolskih plesih v Mariboru. 

Zbrana sredstva bodo po poja-
snilih ravnateljice namenili za 
nabavo učnih pripomočkov, kjer 
je spisek dolg, nabavili bi radi 
opremo za astronomijo, za knji-
žnico, za športno vzgojo, pano-
je, računalnike...
 S. Vahtarič

OŠ Brežice se je predstavila s kar štirimi zborčki.

Posavski obzornik - leto XIII, številka 11, četrtek, 28. 5. 2009



29ŠPORT, MLADIPosavski obzornik - leto XIII, številka 11, četrtek, 28. 5. 2009

ATLETIKA - Robert in Vanja Lenda-
ro sta se v Tržiču udeležila državne-
ga veteranskega prvenstva v cestnih 
tekih. Na 10 km dolgi progi je Ro-
bert v kategoriji M-35 osvojil srebr-
no, Vanja pa v kategoriji žensk M-35 
bronasto kolajno. Še pred tem pa je 
Robert na državnem prvenstvu za 
veterane v gorskem teku na Osolni-
ku v svoji kategoriji osvojil 3. me-
sto, Vanja pa je bila v svoji katego-
riji 5.

ORIENTACIJSKI TEK - Tekmovalci Ori-
entacijskega kluba Brežice so na dr-
žavnem prvenstvu v orientacijskem 
teku na dolge proge dosegli odlične 
rezultate. Blaž Ivšič je osvojil bron 
v starostni kategoriji M16, Vid Bogo-
vič srebro v kategoriji M18, Ines Bla-
ževič bron med mladinkami, Andraž 
Hribar pa je ubranil naslov prvaka v 
elitni kategoriji M21E, v kateri je bil 
Jaka Piltaver 3. Prepričljivo je zma-
gala tudi brežiška štafeta v postavi 
Boris Bauman, Jaka Piltaver in An-
draž Hribar. 

TRIATLON - Bruno Glaser (TK Krško) 
se je na Kanarskih otokih udeležil Iro-
nman tekmovanja svetovne serije. V 
izredno težkih pogojih je s 3,8 kilome-
tri plavanja, 180 kilometri kolesarje-
nja ter 42 kilometri teka opravil v 10 
urah in 30 minutah, kar je zadostova-
lo za 115. mesto med 1400 tekmovalci 
ter 35. mesto v njegovi kategoriji. Ja-
roslav Kovačič pa je bil na zelo močni 
tekmi britanske triatlon super serije v 
Glasgowu na Škotskem četrti, kar je 
eden največjih uspehov moškega slo-
venskega triatlona.

JU-JITSU – Ekipa DBV Katana Globoko 
pod vodstvom trenerja Ognjena Saje-
ta se je v Lenartu udeležila državne-
ga prvenstva v ju-jitsu borbah za otro-
ke in mladince. Med mladinkami je 
Irma Pirc v kategoriji do 55 kg suvere-
no premagala vse konkurentke in osvo-
jila svoj prvi naslov državne prvakinje. 
Med mladinci je Matej Žerjav v kate-
goriji do 77 kg zaradi poškodbe končal 
na 2. mestu, Peter Pšeničnik pa je v 
kategoriji do 85 kg premagal vse na-
sprotnike in dokazal, da mu v Sloveni-
ji v tem trenutku ni para. 

Kratke športne

KRŠKO - Člani Športnega društva R-500 (Rekreacija 500) iz Kr-
škega se družijo že skoraj polnih 40 let. Predvsem tistih 22 naj-
bolj aktivnih, ki ne izpustijo domala nobenega od četrtkovih 
srečanj, ki jih že desetletja koristijo za igranje rekreativnega 

nogometa. Razen dveh članov se jih je glavnina že srečala z 
Abrahamom, sedem članov je starih med 60 in 70 let, za žogo 
pa se še vedno aktivno podi tudi najstarejši član Vid Budna s Se-
novega, ki je v mesecu februarju letos dopolnil 75 let.  B.M.

KOSTANJEVICA NA KRKI – S štartom in ciljem pred tamkaj-
šnjo Galerijo Božidar Jakac je 16. maja potekal 4. rekre-
ativni dobrodelni kolesarski maraton v organizaciji ča-
sopisa Le Monde Diplomatique v slovenščini. Na dve trasi 
maratona, dolgi 22 in 53 kilometrov, se je podalo pribli-
žno 120 kolesarjev, ki so s plačilom prijavnine prispeva-
li za nakup naprave za hitro genetsko diagnostiko in za 
hitroprenatalno diagnostiko za Pediatrično kliniko v Lju-
bljani. Pokrovitelj dobrodelnega maratona je bil predse-
dnik RS Danilo Tűrk, kolesarje pa je pred štartom nago-
voril tudi kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek. P.P.

R-500 v 40. letu delovanja

Stane Budič in Marjan Geršak pri izročanju 
simboličnega žezla starosti društva Vidu Budni

VRBINA - AMD Brežice je v sodelovanju s Svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice in Občine 
Krško, Policijsko upravo Krško ter podjetjem Integral Bre-
bus 16. maja v Parku tehnične kulture Raceland v Krškem 

organiziralo preventivno akcijo Tudi v Posavju varno z mo-
torjem. Koordinatorja sta bila Ivan Plohl in Silvo Iljaš. Pred-
stavitveni program so razdelili na več sklopov. Udeleženci so 
si lahko ogledali policijska vozila in opremo PU Krško, poslu-
šali predavanje o tehniki varne vožnje, ki jim jo je posredo-
val učitelj varne vožnje Marjan Selko. Imeli pa so tudi mo-
žnost preizkusa vožnje motornega kolesa na simulatorju, na 
motornem kolesu in kolesu z motorjem pa so vožnjo prika-
zali Marjan Selko, Igor Petelinc in Damjan Očko, motoristi 
pa so tudi na poligonu preizkusili motoristične sposobnosti.
  M. K. M.

Tudi v Posavju varno z 
motorjem

Del udeležencev z organizatorji na Racelandovem 
poligonu

KRŠKO - Plesni klub Lukec je predstavil program mednaro-
dnega plesnega tekmovanja v standardnih in latinsko ame-
riških plesih Krško open, ki bo kot običajno potekalo v špor-
tni dvorani krške srednje šole 13. in 14. junija. Pričakujejo 
udeležbo vsaj iz 13 držav in preko 150 plesnih parov. Du-
šan Vodlan je ob tem navedel nekaj novosti, med drugim 
tudi to, da so prireditev podprle posavske občine, zato bodo 
obiskovalci iz Posavja ob dokazilu z osebnim dokumentom 
tekmovanje lahko spremljali brezplačno. Kot edino medna-
rodno plesno tekmovanje v Sloveniji pa bodo plesalci zaple-
sali ob živi glasbi Big Banda Krško. Poleg tega bo po bese-
dah Vodlana dvorana opremljena tako, da bo dajala občutek 
pravega plesnega prizorišča, rdečim preprogam in mizicam 
ob plesišču se bodo na stenah letos pridružile tudi belo-rde-
če zavese. Klub bo prireditev po oceni stala približno 15.000 
evrov, 4.500 evrov pa bodo nakazali še glasbenikom. Kot je 
bilo še rečeno, so naleteli na velik posluh pri sponzorjih, 
tekmovalce bodo nagradili tudi s praktičnimi nagradami. Po-
pestritev dogodka bo tudi tekmovanje v dunajskem valčku 
odprtega razreda ter t. i. gala ples, ki se ga bodo lahko ude-
ležili tako tekmovalci, starši in obiskovalci ter se zavrteli v 
plesnih ritmih sodelujočih glasbenikov.  M. K. M.

Tekmovali bodo ob živi glasbi

Zveza prijateljev mladine 
Krško to poletje pripravlja 
prostovoljce z vrsto progra-
mov letovanj in ponuja pro-
ste kapacitete tudi drugim 
organizatorjem iz Posavja in 
širše. V mesecu juniju, takoj 
po počitnicah, je pripravila 
počitniško popotovanje do 
Lošinja s predhodnim ogle-
dom otoka in mesta Krk ter 
otoka in mesta Cres. Ude-
leženci bodo nastanjeni v 
Otroškem naselju ZPM V Ne-
rezinah in šest dni uživali v 
lepotah flore in favne Loši-
nja in sosednjih otokov. Or-
ganizatorji jim pripravljajo 
tudi srečanje z znanim slo-
venskim pisateljem, neu-
mornim ribičem na Jadranu 
na enem izmed otokov ter 
druga presenečenja, kot so 
srečanja z otočani na Susku. 

V mesecu juliju in avgustu 
pa bodo izvajali program 

V Otroškem naselju ZPM 
v Nerezinah je še prostora
KRŠKO - Zveza prijateljev mladine Krško ponuja atraktivne počitnice otrokom, mladostnikom, skupinam 
mladih in družinam iz Posavja in širše. Išče tudi nove organizatorje šol v naravi, počitniških letovanj, 
mladinskih taborov. Ponuja tudi svoje proste kapacitete šolam in društvom v Otroškem naselju ZPM Kr-
ško v Nerezinah na otoku Lošinj.

zdravstveno letovanje otrok 
in mladostnikov ter družin-
ska letovanja za socialno 
šibkejše družine z več otro-
ki. V ZPM Krško obžalujejo, 
da kljub njihovi pripravlje-
nosti za sodelovanje (prija-
va na javni razpis) ter ve-
likemu interesu staršev in 
otrok ne morejo omogočati 
sofinanciranje zdravstvene-

ga letovanja s strani ZZZS za 
otroke iz občine Brežice, ker 
je za otroke iz Brežic izbran 
drug organizator, ki pa za iz-
vedbo programa ni izbral Lo-
šinja. 

V mesecu avgustu bo ZPM 
Krško ob finančni pomoči 
občine Krško izvajala dru-
žinsko letovanje s šolo za 

starše in programi za otro-
ke ter v okviru projekta So-
žitje generacij organizira-
la šolo zdravega življenja 
s Stanetom Iskro. V Otro-
škem naselju ZPM V Nere-
zinah pa bosta  tudi letos v 
mesecu juniju izvajali šolo v 
naravi dve posavski šoli, in 
sicer Osnovna šola XIV. Se-
novo in Osnovna šola Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica. Svoje 
moči za naslednje obdobje 
pa bodo nabirali na inten-
zivnih pripravah tudi člani 
Simfoničnega orkestra Kr-
ško. ZPM Krško vsem organi-
zatorjem obljublja korektno 
pomoč in sodelovanje pri iz-
vajanju programov na Loši-
nju in poziva posavske šole, 
društva in organizirane sku-
pine, da se vključijo in za-
sedejo še proste kapacitete 
prenovljenega naselja v tej 
sezoni in tudi v bodoče.
 V. B.         

Kolesarsko društvo Sevnica 
prireja v nedeljo, 31. maja 
2009, 14. tradicionalni sev-
niški kolesarski maraton na 
32 (Sevnica – Tržišče in na-
zaj)  in 64 km (Sevnica – Mo-
kronog – Škocjan – Bučka – 
Sevnica) dolgi progi. Start 
bo na Glavnem trgu ob 10. 
uri. 

Vabljeni!

14. sevniški 
kolesarski maraton

KRŠKO – Na štadionu Matije Gubca je 16. maja potekala spe-
edway dirka za svetovno prvenstvo mladincev - kvalifikacij-
ska skupina 2. Po pričakovanjih je zmagal Hrvat Jurica Pavlic 
pred Poljakoma Pawlickim in Kielbaso, izmed Slovencev pa 
se je v nadaljnje tekmovanje uvrstil le Matic Voldrih iz AMTK 
Ljubljana. Domačini: Aleksander Čonda je osvojil 7., Matija 
Duh 9. in Aljoša Remih 11. mesto, Samo Kukovica pa je kot 
rezervni voznik vozil le enkrat in pristal na zadnjem mestu.

Pavlic pred dvema Poljakoma
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Menjam dvosobno stanovanje, 55 m2, v 
Brežicah, privatno last. v 4. nadstropju 
za manjše stanovanje, pritlično. 
Tel.: 051 218 612

Prodam 3-sobno stanovanje v Krškem, 
126 m2, cca. 90.000 €. 
Tel.: 031 841 986

Prodam hišo v Krški vasi, lepa lokacija, 
takoj vseljiva, cena: 135.000 €. 
Tel.: 051 429 936

Prodam dvosobno stanovanje v Breži-
cah, Prežihova 12, prodam tudi lesen 
vikend na Piršenbregu z zemljiščem, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 537 105

Prodam parcelo na lepi sončni legi ob 
asfaltu, 45 arov, primerno za vinograd, 
možna postavitev vinske kleti. 
Tel.: 041 950 808

Prodam garsonjero v ljubljanskih No-
vih Jaršah, popolnoma adaptirano 
2008, predsoba, soba, kopalnica, ku-
hinja, balkon, vsi priključki, vpis v ze-
mljiško knjigo. Tel.: 040 670 866

Prodam gradbeno parcelo v izmeri 4 ar 
v Trnju pri Brežicah. Tel.: 041 903 596

Prodam bivalni vikend, klet, voda, ele-
ktrika, centralna, asfalt do hiše, nad-
krita garaža, Jablanica nad Boštanjem. 
Tel.: 041 724 335

Prodamo hišo v Zidanem Mostu, 
Obrežje 37, z drvarnico in premičnina-
mi, možnost vselitve takoj. 
Tel.: 051 438 187

Oddam v najem v Krškem na Vidmu, 
2-sobno opremljeno stanovanje, vselji-
vo 1.7.09. Tel.: 040 333 939

Oddam v najem vinograd, v Pišecah, 
ali prodam. Tel.: 040 516 169

Oddam prostor 7x4 m, primeren za 
mirno obrt na Blanci. Tel.: 041 202 697

Kupim vikend hišico na območju Lisce. 
Tel.: 041 795 775

Zamenjam trisobno občinsko stanova-
nje na Senovem za dvosobno stanova-
nje v Krškem. Tel.: 070 737 015  

Oddam v najem opremljeno, dvosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 041 657 554

Prodam Renault Modus elize, 1,4, 16 
V, letnik 2006, prevoženih 35.000 km, 
kovinske rdeče barve, garancija 4 leta, 
zimske gume, cena 8000 €. 
Tel.: 041 704 155 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Oddam v najem 2-sobno stanovanje v 
Krškem, za eno leto z možnostjo po-
daljšanja, cena 300 €/mesec in stroški. 
Tel.: 040 549 919

Oddam v najem vinograd, 1000 trt, 
žlahtne sorte, zaradi bolezni, možen 
tudi odkup, lokacija Mali Kamen-Oreš-
je, samo resni kličite zvečer. 
Te.: 03 580 1455

Prodam Renault Clio 1.2, letnik 1999, 
pet vrat, dobro ohranjen, redno ser-
visiran, airbag, el. Paket, alu, strešni 
prtljažnik, 112.000 km, cena 2.000 €. 
Tel.: 031 376 165

Prodam Opel Astro, l. 93, v voznem 
stanju, reg. do 13.6.09, cena ugodna. 
Tel.: 041 986 290

Prodam VW Pasat karavan, 1,9 TDI, 
2005/6, 128000, opravljen glavni ser-
vis, servisna knjiga, avto klima, ABS, 
ESP, pot. rač, tempomat, gretje sede-
žev, itd, 147 €/mesec. 
Tel: 040 23 12 89

Prodam Clio letnik 1997, prevoženih 
71000 km, garažiran, registriran do 
leta 2/2010, cena 900 €. 
Tel.: 040 439 217

Prodam Mercedes Benz, tip 250 diesel, 
letnik 1993, klima, elektro paket. 
Tel.: 031 419 894

Prodam Opel Vectro 1,8 16 V, CD, le-
tnik 1996, srebrne barve, prevože-
nih 160000 km, elektr. paket, servo, 
airbag, ABS, klima, alarm, servisiran. 
Tel.: 031 470 194

Prodam Golf V 1.9 diesel 105 km, l. 
2004, prevoženih 50000 km, kovinska 
barva-češnja, odlično ohranjen, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 923 192

Prodam Golf II, letnik 1987, rdeče bar-
ve, registriran do 4.1.2010, nove za-
vore, euro priklop, tri tablice, nove 
gume. Tel.: 040 452 446

Prodam Golf IV, 1,4, 16 V, bencin, l. 
2004, dobro ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 497 915

Prodam Clio 1.2, letnik 1998, 5 vrat, 
rdeče barve, centralno zaklepanje, po-
mična stekla, servo volan, cena po do-
govoru. Tel.: 031 451 818

Prodam alu platišča 16, original za To-
yoto Rav 4, z zimskimi gumami Pireli 
215x70x16, dober profil, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 591 379   

Prodam rabljeno kovinsko cisterno, 
1.500 litrov, ugodno. Tel.: 040 560 356

Prodam pnevmatiko Bridgestone R 249 
315/70 R 22. 5., nova, neuprabljena, 
cena 110 €. Tel.: 040 559 921 

Prodam avtoradio Pioneer, podpira CD, 
MP3, WMA...CD TEXT, 4x50 W in da-
ljinec in škatlica, model DEHP-5800, 
cena 70 €. Tel.: 040 796 126

Prodam laški rizling (srebrna medalja) 
in rdeče vino (bronasta medalja), cena 
1 €/liter, blizu Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče in belo vino, bizeljski 
okoliš in puhalnik za seno s cevmi. 
Tel.: 051 480 824

Prodam vino Bizeljsko rdeče in belo, 
cena po dogovoru. Tel.: 040 781 444 

Zamenjam 600 litrsko cisterno za vino 
in kompresor za traktor Same, za kosil-
nico BCS. Tel.: 041 615 522

Prodam manjši mlin za grozdje ali ja-
bolka za simbolično ceno, nerjavečo 
cisterno za vino 100 l in 80 l, upora-
bljeno dve leti. Tel: 041 857 503

Prodam jedilni krompir, puhalnik 
Tajfun z motorjem ali brez in nov po-
rodni boks za svinje. 
Tel.: 031 306 645

Prodam dva burska kozlička stara 5 
mesecev za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 893 733

Prodam polovico mladega prašiča, kr-
mljenega z domači hrano. 
Tel.: 040 865 655

Prodam razžagana drva, cena 45 €/m3. 
Tel.: 041 910 307

Prodam kosilnico BCS petrolej – ben-
cin, starejšo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 492 397

Prodam staro prešo na kamen, primer-
no za okras in 400 litrov belega vina, 
pridelanega na Bizeljskem. 
Tel.: 041 950 808

Prodam računalnik, monitor, tipkovni-
co, miško, USB kamero, zvočnike, dvd 
pekač, dvd predvajalnik, s čitalcem 
kartic in 26MB rama. Cena 250 €. 
Tel.: 040 796 126

Prodam diatonično harmoniko Hohner 
CF, 7 poltonov, odlično ohranjeno, cena 
420 € ter moped APN 6, letnik 1987. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam novo diatonično harmoniko, 
štajersko, duri BE-ES-AS, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam 2 x rabljeno fantovsko obha-
jilno obleko za 9 let (vel.8/10), temno-
modra in črne čevlje, št. 35, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 499 194

Prodam bukova ali mešana drva, ali 
menjam za prašiča. Tel: 041 581 777

Prodam nakladalno prikolico Deutz 
Fahr s hidravlično rudo in valji. 
Tel.: 02 792 1431

Prodam centralni štedilnik Stadler ter-
mik 23 KW, cena 300 €, ali menjam za 
razžagana drva. Tel.: 070 272 355

Prodam žganje sadjevec, tropinovec in 
slivovko, staro 6 let. Tel.: 031 219 614

Prodam vino rdeče, 500 l po 0,80 €, Bi-
zeljsko-Sremiški okoliš. 
Tel.: 07 49 56 456

Prodam ugodno, vino cviček, cena 
0,70 €/l in bukova drva. 
Tel.: 031 583 198

Prodam kvalitetno rdeče vino cviček. 
Tel.: 07 81 44 100

Prodam rdeče in belo vino (bronasta in 
srebrna medalja) ali zamenjam za pra-
šiča ali kalano kostanjevo kolje, cena 1 
€/l. Tel.: 031 564 785

Prodam poceni vino cviček, kvaliteten, 
okolica Krškega. Tel.: 031 773 444

Prodam nerjaveče posode za vino, 600 
l (3 kom), prešo, mlin za grozdje, ugo-
dno. Tel.: 041 396 174

Prodam cisterno pocinkano, 3000 l, hi-
dravlični stranski izpust, odlično ohra-
njeno, cena 2800 €. Tel.: 041 742 562

Prodam 3000 kg koruze v zrnju, sušeno 
v koruznjaku. Tel.: 041 913 887

Prodam koruzo v zrnju, naravno suše-
no. Tel.: 03 169 84 69

Prodam vilice za nošenje okroglih sila-
žnih bal, cena 120 €. Tel.: 031 749 641

Prodam bon za 8 dni počitnic v Španiji, 
Costa Brava, cena 300 €. 
Tel.: 041 439 161

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

Prodam bukova drva (žagana in kala-
na), cena po dogovoru. 
Tel: 051 226 482

Oddam moško garderobo št. 48 – 50. 
Tel.: 041 944 227

Prodam ugodno, lepo ohranjena obla-
čila za fanta od 3 do 5 let, 70 kom za 
70 €. Tel.: 070 321 467

Prodam dekliško kolo, čelado, roler-
je in začetne  tenis loparje. Tel.: 041 
349 936

Prodam otroški voziček, nahrbtnik 
za nošenje otroka, sterilizator Philips 
3U1, ženske kotalke št. 37 in oblačila 
za fantka. Tel.: 041 724 064

IVAN - IVO PAJK

ZAHVALA

V 65. letu nas je, 
žal mnogo prezgodaj, zapustil

naš dragi mož, ati, dedek, brat, stric in tast.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče ter za vso pomoč in podporo v teh 
težkih trenutkih.
Posebna zahvala gre osebju Zdravstvenega doma Sevnica, 
pogrebni službi Komunale Sevnica, duhovniku za opravljen 
obred, pevcem in govorniku za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste z njim delili poti življenja ter ga v tolikšnem 
številu pospremili k večnem počitku.

Žalujoči vsi njegovi.

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel: 0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

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

IVAN POVH

ZAHVALA
v 72. letu nas je žal prezgodaj zapustil 

naš dragi oče, življenjski sopotnik,  
opa, boter in bratranec

upokojeni turistični vodič z Obrežja, Jesenice na Dolenjskem.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, znancem, kolektivu Infre in osebju inter-
nega oddelka brežiške bolnišnice za ves trud in lajšanje bole-
čin. Hvala za izrečena sožalja, za vse darovano ter za spremstvo 
našega Ivana na njegovi zadnji poti. Vsem in vsakomur posebej 
še enkrat iskrena hvala za vse.

Žalujoči: vsi njegovi.

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,

pa čeprav pokojno spiš,
z nami še naprej živiš.
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Prodam profesionalni stol za kozme-
tiko, belo usnje, ohranjen, cena 70 €. 
Tel.: 030 911 534

Prodam koruzo, naravno sušena, kvali-
tetna. Tel.: 07 49 67809

Prodam koruzo, naravno sušeno in je-
čmen. Tel.: 07 496 7135

Prodam koruzo v zrnju, lanski pridelek 
in vino belo, mešano, bizeljski okoliš. 
Tel.: 041 538 237

Prodam koruzo, naravno sušeno v ko-
ruznjaku , ugodno. Tel.: 051 253 865

Prodam ugodno konj-žrebec-poni ter 
kobila-poni-breja. Tel.: 040 796 779

Prodam odojke. Tel.: 040 878 623

Prodam kozla, burske pasme, pohle-
ven, brez rogov, star 3,4 leta, 90 € in 
kozlička stara 11 mesecev, po 50 €. 
Tel.: 041 721 132

Prodam ovce, 10 komadov in kupim 
bikca simentalca, starega do 4 tedne. 
Tel.: 041 812 932

Prodam bikca in teličko sivca, težka 
100 kg. Tel.: 041 385 894

Prodam teličko, simentalko, staro 14 
dni. Tel.: 031 312 613

Prodam bele odojke, krmljene z do-
mačo hrano. Tel.: 07 496 3157

Prodam svinjske polovice 30 kg, kr-
mljene z domačo hrano in čisto svinj-
sko mast. Tel.: 041 675 518

Prodam bikca lisaste pasme, težkega 
145 kg, starega 2 meseca in pol, prime-
ren za nadaljnjo rejo. Tel.: 031 257 661

Prodam bikca pasme Limozin, star dva 
meseca, teža 160 kg, cena 550 €. 
Tel.: 041 928 185

Prodam 5 živih jagenjčkov, za zakol ali 
nadaljnjo rejo, težke  od 25 do 30 kg, 
cena za komad 50 €. Tel.: 041 939 028

Prodam koruznik, železni, za koruzo, 
dolžina 675 cm, višina 315 cm, širina 
75 cm, cena 1500 € in 2 toni koruze. 
Tel.: 041 572 247

Prodam avtoprikolico 160x110, s tor-
zijsko osovino brez atesta, cena zelo 
ugodna. Tel.: 031 591 379

Prodam nova balkonska vrata 100x220 
cm, dvojna zasteklitev, cena 100 €. 
Tel: 031 771 763

Prodam francosko posteljo, 180x200, 
staro 2 leti za 200 €. Tel.: 070 866 643

Prodam novo hidropak črpalko, sesa 8 
m, pritiska do 4 bare, nerabljena, cena 
165 €. Tel.: 031 282 851 

Prodam 2 okni v izmeri 1,10x1,10 m, 
zelo ugodna cena. Tel.: 040 22 75 90 

Prodam, za polovično ceno, električ-
ni štedilnik s steklokeramično ploščo, 
zelo malo rabljen, širina 60 cm. 
Tel.: 030 915 175

Prodam nakladalko za seno znamke 
Ford F 16, priklop spodaj in dvobrazdni 
plug 12“ v dobrem stanju. 
Tel.: 03 690 668

Prodam traktor Univerzal 445 DT po-
gon 4x4, l. 1990, 1300 delovnih ur, prvi 
lastnik, odlično ohranjen, cena po do-
govoru. Tel.: 041 923 192

Prodam kosilnico BCS-ACHE, motor z 
vozičkom ali brez ter kovinski trifazni 
cirkular za žaganje drv. 
Tel.: 041 552 915

Prodam po polovični ceni samohodno 
kosilnico, dobro ohranjeno. 
Tel.: 041 521 818

Kupim kosilnico BCS z ACHE motorjem, 
po možnosti mala kolesa in enofazni ali 
trofazni cirkular za žaganje drv. 
Tel.: 03 5806 131

Prodam ugodno rabljeno električno 
kosilnico Alko 45 cm, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 594 341

Prodam likalnik za lase Grundig, nov, 
cena 10 €. Tel.: 031 413 519

Prodam 2 leti in pol star televizor Go-
renje, ekran 53, brezhiben. 
Tel.: 031 793 132

Prodam trosed in dva jogija po ugodni 
ceni. Tel.: 031 316 166

Prodam jedilnico; mizo, 5 stolov, oma-
ra, komoda, vse masivno, oreh, 3 x 
kavč, omara, pralni stroj, hladilnik, za-
vese, preproge. Tel.: 040 281 813

Prodam pohištvo; kuhinja, spalnica, 
dnevna soba, bela tehnika, dobro ohra-
njeno. Tel.: 070 770 700

Potrebujem nujno dobro delujoč sku-
ter, najlepša hvala. Tel.: 070 896 575

Prodam bojler tip LGV 120, vakumsko 
emajliran, z močjo 2000 W, leto izde-
lave 2005, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 382 034

Kupim jeklenko za plin CO2, manjšo, 
10 kg, ugodno. Tel.: 070 302 461

Kupim mešalec za beton, prodam pa 5 
cm debele deske. Tel.: 81 43 077

Prodam obračalnik za seno, transpor-
ter za storže in ličkalnik za koruzo po 
simbolični ceni. Tel.: 07 4965 454

Prodam počitnice v Španiji, 8 dni, Co-
sta Brava, cena 200 €. Tel.: 031 244 661 

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

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

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

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

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

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

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Najnovejša kolekcija 
in velika izbira sončnih očal 2009 

Gotovinski popust

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon

tel.: 051 814 104

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  2 8 .  m a j e m  i n  1 0 .  j u n i j e m

Četrtek, 28. 5.
• ob 17.00 na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi: otvori-

tvena slovesnost ob zaključku projekta Nacionalna ener-
getska pot – NEP Slovenija

• ob 17.00 v Brežicah: posvet za društva o prijavah jav-
nih prireditev na področju Upravne enote Brežice (www.
prstan.eu)

• ob 20.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 
koncert citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice „Na-
ših 10 let“

• ob 20.00 v KD Krško: dokumentarni film meseca – Člo-
vek na žici

Petek, 29. 5.
• ob 18.00 v GŠ Brežice: Recital Špele Troha na klavirju
• ob 18.00 pri Starinatovih na Jagnjenici v občini Radeče 

in na Lapovi domačiji v občini Kozje: vseslovenski prižig 
oglarskih kop

• ob 18.00 v OŠ Raka: orientacijski pohod po Raki
• ob 19.30 v dvorani Savice Zorko v Knjižnjici Brežice: pre-

davanje zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca „Ali 
slišim mlade“

• ob 20.00 v MC Krško: potopisno predavanje o Tajski in 
Maleziji

• ob 20.30 v klubu KD Krško: koncert zasedbe Katja Šulc 
& band

Sobota, 30. 5.
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – žirafe iz kartona
• ob 15.00 pri „Francu“ na Jeleniku: predstavitev projekta 

„Prikaz ljudskih oblačil iz 19. in 20. stoletja“
• ob 17.00 v SMC Sevnica: Don Boskov turnir, 19.30: turnir 

v namiznem hokeju
• ob 19.00 v Prosvetnem domu v Artičah: koncert ljudskih 

godcev Trebeški drotarji z gosti ob 10. obletnici delovanja
• zvečer na hipodromu Brege: srečanje motoristov

Nedelja, 31. 5.
• ob 9.00 na športnem igrišču pri Gimnaziji Brežice: žoga-

rija za otroke od 7. do 12. leta
• ob 10.00 na Glavnem trgu v Sevnici: štart 14. sevniškega 

kolesarskega maratona

Ponedeljek, 1. 6.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica in odprto pr-
venstvo upokojencev za junij 2009

Torek, 2. 6.
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: cikel predavanj »Pot 

do sreče obstaja« - 5. predavanje z naslovom »Je sreča pra-
vica starejših ali mlajših?«

• ob 20.00 v župnišču v Sevnici: otvoritev potujoče razstave 
arhivskih fotografij o življenju Slovencev v povojnih begun-
skih taboriščih na Koroškem

Sreda, 3. 6.
• ob 18.15 v Kulturni dvorani Sevnica: zaključni koncert od-

delkov za pihala in tobila GŠ Sevnica 

Petek, 5. 6.
• ob 11.00 na Fakulteti za energetiko Krško: podelitev na-

grad natečaja „Spreminjam navade, vedenje in prihodnost“ 
ter multimedijsko predavanje mag. Vide Ogorelec Wagner 
„Podnebno sporočilo“

• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: koncert MePZ Koprivnica
• ob 18.00 v MC Sevnica: prireditev „Odpri srce – podaj roko“
• ob 20.30 v Albert Felicijanovi dvorani na gradu Sevnica: 

gledališka predstava Otok

Sobota, 6. 6.
• od 8.00 do 12.00 na parkirišču za HTC Sevnica: vsakome-

sečni sejem
• ob 9.00 na hipodromu Brege: 2. državna razstava konjev 

pasme posavec
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav
• ob 18.00 pod velikim šotorom na Bizeljskem: praznik vina – 

zabavno kulturni program ob zaščiti bizeljčana PTP
• ob 18.00 v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki:dobrodelni kon-

cert
• ob 19.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: slavnostni koncert 

ob 45-letnici Okteta Jurij Dalmatin, gost: Slovenski oktet
• ob 19.00 na Šmarčni: gasilska veselica z ansamblom Jer-

neja Kolarja
• ob 20.00 v hotelu Toplice v Termah Čatež: predstava „žen-

ske & moški.com“

Ponedeljek, 8. 6.
• ob 18.30 v Kulturnem domu Dobova: muzikal „Moje pesmi, 

moje sanje“ v izvedbi OŠ Dobova

Sreda, 10. 6.
• od 8.00 do 12.00 v OŠ Dobova: dan odprtih vrat - Šola ne-

koč in danes - delavnice
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica:odprto posamezno ša-

hovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen Sev-
nica za junij 2009 

*Prireditve v okviru praznika občine Krško so objavljene na 
straneh 16 in 17.

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

Prodam počitnice v Španiji, 8 dni, Co-
sta Brava, avtobus, cena 300 €, lahko 
po dogovoru. Tel.: 041 537 364

V varstvo vzamem enega do dva otro-
ka, na svojem domu v stari koloniji na 
Senovem. Tel.: 051 847 334

Prodam Ford Mondeo karavan 2.0 TDCI 
letnik 2003, novo montirani deli z ra-
čuni. Cena 7.000 €. Tel.: 051 806 895

Stiki – če si stara 55 let in bi prišla živet 
k meni, se mi oglasi. Tel.: 07 49 62801 
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Big Foot Mama

Predstavitve 

   turističnih društev

Soulfood

Sam Sebastian

& Mali bogovi

Sejem obrti 

Gledališče

& Vox populi

Tekma na

Degustacija vin
   Zabavni park za otroke

Peter Dirnbek
Vlado Kreslin

Iluzionist

plezalnem stolpu

Nastopi
 društev & zborov

Big Foot Mama

Predstavitve 

   turističnih društev

Soulfood

Sam Sebastian

& Mali bogovi

Sejem obrti 
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& Vox populi

Tekma na

Degustacija vin
   Zabavni park za otroke

Peter Dirnbek
Vlado Kreslin

Iluzionist

plezalnem stolpu

Nastopi
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Aristel se je začel učiti tolkal 
pri prof. Mitji Kuslju na krški 
glasbeni šoli leta 2004, dve 
leti kasneje pa ga je za igranje 
na marimbi navdušil marim-
bist Jože Bogolin: „Glasbilo 
izvira sicer iz Afrike, odkoder 
so ga sužnji prenesli v srednjo 
Ameriko, a so pravo koncertno 
marimbo s petimi oktavami, 
kakršno poznamo danes, izde-
lali šele leta 1988 v firmi Ya-
maha na Japonskem. Je ksilo-
fonu podoben instrument, le 
da je veliko večja, zaradi obli-
ke resonatorjev pa ima glo-
blji zvok. Zato za stanovanje v 
bloku ni ravno primerna,“ raz-
laga Aristel, „ker glasnost do-
seže od 120 do 130 decibelov, 
se pravi kot komplet bobnov. 
Predvsem močni basi bi sose-

Hodi na univerzo, osnovno 
šolo pa dela na daljavo
KRŠKO - Aristel Škrbić iz Krškega bo v mesecu juliju letos dopolnil 15 let. Je vsekakor prelahak za nekaj čez 
180 cm visoko postavo. „Letos moram nekoliko okrepiti telo, plavati, a do sedaj ni bilo časa,“ mi pove naj-
mlajši redni študent univerzitetnega študija tolkal na Anton Bruckner Privat Universitat v avstrijskem Linzu.

dom tresli tla, zato pride v po-
štev le ob zelo dobri izolaciji, 
v individualni hiši, ali pa da za 
ta namen najameš sobo.“

Poleti 2007 se je Aristel ude-
ležil poletne šole Univerzite-
tnega pihalnega orkestra Lju-
bljana v Izoli, kjer je poslušal 
tudi zgoščenke s skladbami 
marimbistov, ki jih do tedaj 
ni poznal. Med vsemi skladba-
mi ga je ena še posebno nav-
dušila in kasneje je ugotovil, 
da gre za glasbo Bogdana Ba-
cana, ki poučuje na glasbeni 
akademiji v Linzu. In kakor da 
bi vse poti vodile v Linz, sta z 
mamo spoznala tudi glasbeni-
ka iz Münchna, ki je prijate-
ljeval s Petrom Saldom, sicer 
enim najbolj znanih profesor-

jev tolkal v Evro-
pi, ki je nekdaj 
poučeval tudi 
Bacana. Zatem 
je z igranjem na 
marimbi na Po-
letni akademiji 
na Mozarteumu 
v Salzburgu Ari-
stel navdušil tudi 
profesorje Petra 
Saldo, Bogdanu 
Bacana in Mo-
moko Kamiya. 
Ti so menili, da 
s študijem tol-
kal ne gre odla-
šati, čeprav le 
izjemoma sprej-
mejo tako mla-
de glasbenike 
na univerzitetni 
študij, najnižja 
starostna meja 
naj bi znašala 16 
let. Več kot očitno pa je Ari-
stel izjemno talentiran glas-
benik, saj je 26. septembra 
lani opravil zahtevne spreje-
mne izpite in postal s 14 leti 
reden študent pri prof. Bog-
danu Bacanu za marimbo in 
prof. Josefu Gumbingerju za 
tolkala.

Mama Marjana se je odloči-
la, da sinu omogoči študij, ki 
ga veseli. Na leskovški šoli so 
Aristelu omogočili, da v leto-
šnjem šolskem letu, v zadnjem 
letu devetletke, opravlja ra-
zredne izpite. Zapakirala sta 
kovčke in v Linzu najela sta-
novanje: »Na univerzi sem do-
mala ves dan. Samo igranja 
imam osem ur, nato sledijo še 
teoretični predmeti. Ko zve-
čer končam obveznosti, de-
lam za osnovno šolo. Vzamem 
učbenik, si naredim izpiske in 
učim. In če kaj ne razumem, 
rešujem zagate preko interne-
tnega stika z učitelji na osnov-
ni šoli. Tako vsak mesec nare-
dim dva ali tri razredne izpite. 
In ravno v petek sem imel za-
dnji izpit. Po zaključku osnov-
ne šole bo nekoliko lažji tudi 
študij na fakulteti, saj mi se-
daj praktično ne ostaja prav 
nič časa,« pripoveduje. 

Ker se je posvetil glasbi, se 
je moral tudi marsičemu od-
reči. Denimo športu, igram z 
žogo, saj bi v primeru denimo 
poškodbe prstov, rok, izgubil 
mesec ali dva študija. Njegove 
roke pa so osnova za igranje. 
Danes ima že t.i. marimbi-
stične prste, ojačane blazini-
ce ob sklepih na prstih. Te so 
bile, dokler niso bile še tako 
vešče in utrjene od paličic za 
igranje, pogosto žuljave in kr-
vaveče. A bilo je vredno, pra-
vi, tisto hudo se pozabi, z vsa-
ko težjo skladbo napreduješ, z 
vsako vajo se utrjuješ. Kakor v 
jeziku. Ker na univerzi študi-

ra veliko tujih študentov, se z 
njimi sporazumeva v anglešči-
ni, kakor tudi s profesorji na 
individualnih urah, vseeno pa 
se mora prebijati skozi teore-
tična predavanja, ki pa pote-
kajo v nemščini.

Preko Regionalne razvojne 
agencije je štipendist Občine 
Krško. Po zaključenem študiju 
si želi opraviti še podiplomski 
študij pri profesorju Bacanu 
ali kje drugje. Prvi koncert na 
marimbi je imel že s trinajsti-
mi leti, drugega leto kasneje, 
sedaj je žal prisiljen zavračati 
povabila za nastope za igranje 
solo, duo ali v triu. In naj je 
še tako neločljivo povezan z 
marimbo, svoje še nima. Vadi 
na univerzi, pa še od tega je, 
resnici na ljubo, kakor pravi, 
pogosto odrinjen: »Saj si lah-
ko predstavljate, kako je, ko 
si prvi letnik in imaš štirinajst 
let, tvoji sošolci in višji letni-
ki pa so od osem do deset let 
starejši od tebe. Če hočeš so-
liden instrument, marimba 
stane med 12 in 18.000 evrov. 
In potreboval bi še velikega 
karavana,« se nasmeji, »da bi 
jo prevažal in dva pomagača, 
ki bi mi jo pomagala tovoriti«. 
Zato sta se z mamo Marjano 
lotila akcije zbiranja sredstev 
za marimbo. Pišeta prošnje za 
donacije po podjetjih, saj pri-
hranki, ki sta jih imela, kopni-
jo. V Krškem sta, da bi zni-
žala stroške, vrnila najeto 
stanovanje in pripravljata do-
brodelni koncert za zbiranje 
sredstev za nakup instrumen-
ta. Ta bo predvidoma v mese-
cu oktobru v Krškem, verje-
tno pa bomo lahko prisluhnili 
Aristelu pri igranju tudi ob ka-
kšni drugi priložnosti. In tudi 
vse napisano daje slutiti, da 
bomo nekega dne ponosni, da 
je Aristel Škrbić zrasel v na-
šem okolju.
 Bojana Mavsar

Aristel Škrbić

Najbolj bran časopis v Posavju 
Najbolj domač časopis za

43.000 
rednih bralk in bralcev v 

422 
naseljih posavskih občin. 
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tel.: 07 49 05780 
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 že od 15. decembra 1997

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija Atrij
Kjer se dotikata zelena Vrbina in staro mestno jedro Brežic

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 

od 8. do 15. ure
sobota: od 8. do 13. ure


