
Pot do danes samostojne in ne-
odvisne Slovenije ter do ena-
kopravnosti slovenskega jezika 
z ostalimi evropskimi  jeziki je 
bila dolga, zato so na slovesno-
sti ob dnevu državnosti obele-
žili tudi 140 let prvega orga-
niziranega tabora v Posavju 
– vseslovenskega narodnega 
gibanja, ki je potekal pod mi-
lim nebom in na katerem so 
številni zavedni Slovenci zah-
tevali svoje politične pravice. 
Vseslovenski tabor, ki je v Sev-
nico daljnega leta 1869 priva-
bil okoli 7000 zavednih Sloven-
cev, je organizirala sevniška 
čitalnica, vodja pripravljalne-
ga odbora je bil takratni blan-
ški župan in državni poslanec 
Alojzij Lenček. Napredno mi-
sleči so se zavzeli za združitev 
vseh Slovencev v eno samo-
stojno skupnost – v Zedinjeno 
Slovenijo in za vpeljavo sloven-
skega jezika v uradniške usta-
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Ob dnevu državnosti in ob 
140-letnici tabora v Sevnici
SEVNICA - V Športnem domu Sevnica je 21. junija potekala slovesnost ob dnevu državnosti in ob 140-le-
tnici vseslovenskega tabora v Sevnici. Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar, o pomenu tabora v Sevnici in o samostojni državi je sprego-
voril tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. 

nove, v  osnovne ter v srednje 
šole;  zavzeli so se tudi za usta-
novitev pravniškega vseučilišča 
na Slovenskem. Na sevniškem 
taboru so zahtevali od takra-
tne visoke vlade v Avstriji tudi 
gradnjo mostu čez reko Savo 
pri Sevnici in pri Brežicah ter 
ustanovitev gospodarske šole 

za sevniške, brežiške, kozjan-
ske in sosednje okraje. 

»Zavest o slovenstvu je stara 
več stoletij, prisotna je bila v 
mislih in srcih narodno najbolj 
zavednih posameznikov - ro-
doljubov, ki jih je k sanjam o 
nekoč samostojni slovenski dr-
žavi napeljevala ljubezen do 
naroda, jezika, kulture in zgo-
dovine. Slovenci na mednaro-
dno politično prizorišče nismo 
stopili hrupno in silno, za kaj 
takega nismo premogli tiste 
moči in energije, kakršna je v 
zibelko položena velikim naro-
dom,« so bile uvodne besede 
slavnostnega govornika dr. Pa-
vla Gantarja. »Slovenski narod 
je moral preživeti dolgih tisoč 
let kot spregledan in neenako-
praven del druge države, skri-
vljen in upognjen pod breme-

nom tuje vladavine. Šele na 
podlagi prebujene in okreplje-
ne narodne zavesti in narodne-
ga duha, mu je - majhnemu in 
stoletja zatiranemu, vendarle 
uspelo postopoma uresničiti ti-
sočletni sen o samostojni dr-
žavi. Sen, ki je še danes, v 21. 
stoletju, neuresničeno hotenje 
marsikaterega naroda,« je še 
med drugim dejal predsednik 
Državnega zbora.

Praznovanje tega pomemb-
nega in dostojanstvenega ter 
vsega spoštovanja vredne-
ga dogodka pred 140 leti so 
organizatorji: Občina Sevni-
ca, KD Godba Sevnica in KŠTM 
Sevnica povezali še s  pra-
znovanjem dneva državnosti 
- 25. junija,  ko je Sloveni-
ja postala formalno neodvi-
sna država. Umetniški kultur-
ni program so oblikovali člani 
in članice KD Godba Sevnica, 
Mešani pevski zbor Primož 
Trubar iz Loke pri Zidanem 
Mostu ter Sinjo Jezernik in 
Mirko Ratej z dramsko upri-
zoritvijo besedila na temo ta-
bora, ki so ga leta 1869 orga-
nizirali v Sevnici, in na temo 
dneva državnosti. Slovesno-
sti je sledilo še druženje ob 
domačih dobrotah Aktiva 
kmečkih žena Sevnica ter ob 
kozarčku rujnega Društva vi-
nogradnikov Sevnica-Boštanj 
in Studenec. 
 S. Radi, foto: L. Motore

Z močnim aplavzom so obiskovalci nagradili oba govora 
in umetniške nastope.

BREŽICE - Brežiški župan Ivan 
Molan in rektor Univerze v Ma-
riboru prof. dr. Ivan Rozman 
sta v ponedeljek podpisala 
Pogodbo o donaciji in zagota-
vljanju namenskih finančnih 
sredstev za izvedbo projekta 
ustanovitve za delovanje Fa-
kultete za turizem Univerze v 
Mariboru ter izvajanje njenih 

študijskih in raziskovalnih pro-
gramov. Občina Brežice bo do 
leta 2014 prispevala 4 milijo-
ne evrov, od tega 2 milijona za 
financiranje programov, osta-
la dva pa za prenovo objekta 
(nekdanja stavba SDK). 

Ob tem je župan Molan dejal, 
da sta se obe zainteresirani 
partnerici, ki sta ostali do tega 
trenutka in bosta projekt izpe-
ljali do konca, tako brežiška 
občina kot mariborska Univer-
za, dokončno uskladili način fi-
nanciranja delovanja Fakultete 
za turizem. Tudi brežiški občin-
ski svetniki so glasovali za spre-
menjeno finančno konstrukci-
jo, ki predvideva večji občinski 
vložek, saj je iz projekta izsto-
pila Murska Sobota. „Fakulte-
ta bo dala občini nov zagon, z 
njo bomo vsi pridobili. Prinaša 
pa tudi možnost povezovanja 
akademskega in gospodarske-
ga področja, možnost izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti in 
mednarodnega sodelovanja,“ 
je še dejal Molan. 

Rektor Rozman pa je izrazil 
zadovoljstvo, da je podpis po-
godbe zadnje dejanje pred 
akreditacijo. „Sedaj sta na vr-
sti vlada in parlament, ki nam 
bo dal zeleno luč za nadaljnje 
postopke, sledila bo spremem-
ba statuta Univerze in kot za-
dnje še potrditev študijskega 
programa,“ je še dejal. Vod-
ja delovne komisije za izved-
bo programa dr. Dušan Rado-
nič pa je dodal, da pričakujejo 
zaključek vseh že omenjenih 
postopkov  do 15. decembra. 
V študijskem letu 2010/11 naj 
bi že vpisali v dva visokošol-
ska redna programa, univer-
zitetnega in strokovnega, po 
predvidevanjih 120 študentov. 
 M. Kalčič M.

Brežiška 
fakulteta spet 
bliže cilju

Župan Ivan Molan in 
rektor dr. Ivan Rozman

Dogovora (še) ni
KRŠKO – Občini Krško in Ko-
stanjevica na Krki v dveh 
letih in pol nista uspeli naj-
ti soglasja glede delitvene 
bilance, zato bosta vsaka 
posebej opredelili svoje 
premoženje po „ločitvi“. 
V Krškem bodo to storili 
predvidoma že v ponede-
ljek, 29. junija, ob tem pa 
dopuščajo možnost, da se 
občini naknadno dogovori-
ta glede nekaterih spornih 
zadev, npr. kupnine iz na-
slova prodaje deleža v Me-
talni Senovo, sredstev za 
obnovo Prekope ter ceste 
Črneča vas – Vrbje – Vrtača 
ter premičnega premože-
nja, ki ga uporablja krška 
občinska uprava. Če dogo-
vora med občinama ne bo, 
bo imelo končno besedo 
upravno sodišče.

V okviru akcije „Najlepši vrt in balkon Posavja 09“ smo prejeli zanimivo fotografijo 
travnika pred hišo Viktorja Richterja z Dovškega pri Senovem, ki ga krasi grb Republi-
ke Slovenije, obkrožen z obrisi državne meje. Naj velja tudi kot voščilo ob prihajajo-
čem dnevu državnosti!  
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, 

tel.: 07 499 21 50

Sklep o sanaciji izgube OŠ Do-
bova so potrdili kljub več iz-
raženim dvomom, da šola 
tega dolga ne more pokri-
ti in bo na koncu breme pro-
računa, čemur pa nasprotuje 
oddelek za družbene dejav-
nosti. Ravnateljica Biserka 
Čančer je pojasnila, da gre 

za dveletno izgubo iz let 2006 
in 2007 v višini 28 tisoč evrov, 
v letu 2008 niso imeli realne 
izgube, le odprte terjatve do 
dobaviteljev. Zagotovila je, 
da program sanacije že pri-
pravlja in ga bo naredila ob 

Svetniki tudi o dobovskih 
problemih
BREŽICE – Na junijski 20. seji so brežiški svetniki v večji meri razpravljali o OŠ Dobova, tako o dolgu šole 
kot imenovanju ravnatelja. Sprejeli so sklep o sanaciji izgube, s katerim pa so le zadolžili Svet zavoda OŠ 
in ravnateljico, da v treh mesecih pripravita program sanacije dolga. KVIAZ ni potrdil vnovičnega mandata 
ravnateljici Biserki Čančer, prednost je dal Ivani Baškovič, svetniki pa se s takšnim mnenjem niso strinjali. 

podpori ali nepodpori sveta 
h kandidaturi za ravnateljico. 
Predsednik Nadzornega odbo-
ra Tone Zorko je pojasnil, da 
šola na leto dobi okoli 1,5 mi-
lijona sredstev, glede na dva-
najstine dobi okoli 125 tisoč 
mesečno, na dan 31.3.2009 
pa so imeli dobrih 91 tisoč 
evrov odprtih terjatev. 

Burna razprava je bila tudi o 
podaji soglasja k imenovanju 
ravnatelja OŠ Dobova, kjer 
kandidirajo trije; poleg do-
sedanje ravnateljice še Ivana 
Baškovič in Iztok Rosič. KVI-
AZ je izdal pozitivno mnenje 
k imenovanju Baškovičeve, ki 
je dva mandata predsednica 
Sveta zavoda na šoli. A je rav-
no zato po mnenju nekaterih 
svetnikov soodgovorna tudi 
za povečevanje izgube. Ne-
kaj svetnikov se je strinjalo, 
da Čančerjeva svojega dela 
ne opravlja gospodarno, del 
odgovornosti so prenesli na 
Svet zavoda, pa tudi na Od-
delek za družbene dejavno-
sti. Podana pa so bila tudi 

mnenja, da Čančerjevi po-
daljšajo mandat za določeno 
obdobje kot v. d., v tem času 
pa naj bi pripravila sanacijski 
program in odpravila izgubo, 
nikakor pa ne bi smeli izgube 
pokriti s proračuna. Podpore 
Baškovičevi niso izglasovali, 
odločitev o imenovanju rav-
nateljice naj bi sprejel Svet 
zavoda OŠ Dobova. 

Svetniki so prejeli tudi odlok 
o zaključnem računu prora-
čuna občine Brežice za leto 
2008 in potrdili četrti man-
dat direktorju Posavskega 
muzeja dr. Tomažu Terop-
šiču. Pred tem je odgovoril 
na vprašanja KVIAZ-a o vzdr-
ževanju groba slikarja Fra-
nje Stiplovška, o obljubi ča-
stni občanki Alenki Gerlovič 
o postavitvi stalne zbirke po-
savskih likovnikov ter o tr-
ditvah o slabih odnosih med 
vodstvom in strokovnimi de-
lavci. V pisnih odgovorih je 
zapisal, da so govorice nere-
snične, da gre za „diskredita-
cijo dosedanjega dolgoletne-

ga in uspešnega direktorja“ 
ter da v zadnjih petih letih 
ni bila na sejah sveta muze-
ja nikoli izpostavljena podob-
na problematika.

Da se izgube v javnih zavodih 
ne bi ponavljale, bi se morali 
seznanili s poročilom o izve-
denem nadzoru finančnega in 
materialnega poslovanja za 
leto 2007 v vseh javnih zavo-
dih, a so ga zaradi pomanj-
kanja časa premaknili na ju-
lijsko sejo. 
 S. V. / M. K. M.

Biserka Čančer

Tomaž Teropšič

BREŽICE – Po vnovičnih govoricah o ukinitvi nekaterih oddelkov 
Splošne bolnišnice Brežice in pismu podpore političnih strank v 
Občini Brežice za njeno ohranitev v dosedanjem obsegu, je po 
zaključku redakcije  v torkovem popoldnevu Svet regije Posav-
je, ki ga sestavljajo župani šestih občin, na okrogli mizi v Knji-
žnici Brežice razpravljal o razvoju bolnišnice. 

Na okroglo mizo so povabili ministra Boruta Miklavčiča, direk-
torja bolnišnice Dražena Levojevića, posavske poslance v Držav-
nem zboru ter Državnem svetu, predstavnike posavskih javnih 
zdravstvenih zavodov in zainteresirano javnost. Že v pismu pod-
pore so 8. junija predstavniki političnih strank in župan Ivan Mo-
lan izrazili pričakovanje, da bo minister Miklavčič držal obljubo, 
ki jo je izrekel po prvih govoricah o spremembah brežiške bolni-
šnice, da: »kot za druge bolnišnice tudi za brežiško ni predvide-
na ukinitev ali zaprtje katerega od oddelkov.« Pričakujejo tudi, 
da se bo bolnišnica v prihodnosti razvijala kot splošna bolnišnica 
regionalnega pomena in da se bodo nadaljevale že potrjene in-
vesticije, ki so sedaj zaustavljene. Za podporo so se odločili, ker 
čutijo odgovornost do prebivalcev Posavja in Obsotelja, ki gra-
vitirajo na bolnišnico Brežice, in dolžnost, da odgovorne na rav-
ni države pravočasno opozorijo, da nikakor ne pristajajo na pre-
nos nekaterih oddelkov drugam.  S. V. 

Posavci enotni „za“ brežiško 
bolnišnico 

V slednjem so predvčeraj-
šnjim na podlagi sklepa ob-
činskega sveta tudi dobili 
novo vodstvo, saj so za di-
rektorico potrdili 40-letno 
Sevničanko Mojco Pernov-
šek. Njeno imenovanje pa 
zaenkrat ostaja bolj kot ne 
formalne narave in v obli-
ki soglasja in sklepa občin-
skega sveta, saj je sklenitev 
delovnega razmerja odvisna 
od sedanjega delodajalca in 
odpovednega roka v Steklar-
ni Hrastnik – Vitrum, kjer je 
Pernovškova kot ekonomistka 
vodja prodajnega področja. 
In ker do sedaj Pernovško-
va še ni službovala v doma-
čem kraju, ostaja za dobršen 
del domačinov oziroma sve-
tnikov neznanka, zaradi če-
sar je Andrej Hafner (N.Si) 
predlagal, da se kandidatka 
s programom vodenja pred-
stavi tudi občinskemu sve-
tu ali pa, da bi bila o njej, 
razen imena in priimka, za-
pisana vsaj kakšna vrstica 
več. Temu je ostro naspro-
toval predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja Andrej Štri-
celj (Zares), ki je bil mne-

Nova direktorica KŠTM naj 
bi delo nastopila v jeseni
SEVNICA – 22. junija so se na zadnji preddopustniški seji zbrali člani sevniškega občinskega sveta, ki so 
obravnavali 18 točk dnevnega reda, največ časa pa ponovno namenili tematiki in problematiki Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in mladinske organizacije – KŠTM. 

nja, da gre za pristojnosti in 
odločitev KVIAZ-a, na mne-
nje katerega se mora občin-
ski svet pač zanesti.  

Tako bo nad KŠTM do nasto-
pa Pernovškove še vedno be-
dela mag. Vlasta Marn, ki je 
bila do sedaj vršilka dolžno-
sti. Marnova je svetnike tudi 
seznanila z izdelanim finanč-
nim načrtom KŠTM do kon-
ca leta, v katerem so naredi-
li kar nekaj prerazporeditev 
sredstev, racionalizacij in 
ukinili določene postavke 
oziroma stroškovna mesta. 
V celoti, razen v poletnih 
mesecih na bazenu, so uki-
nili študentsko delo, odpove-
dali najem dvorane v Gasil-
skem domu, kar pomeni, da 
do nadaljnjega v Sevnici ne 
bo kino predstav, kakor tudi 
ne prireditve, ki se je uve-
ljavila pod naslovom  Večer z 
znanimi Slovenci. Iz progra-
ma so črtali tisk knjige Ukro-
čena lepotica, ukinili smu-
čarsko sezono 2009/2010 na 
Lisci, preložili izdelavo fil-
ma o sevniškem turizmu in 
iz seznama črtali silvestrova-
nje na prostem, ognjemet in 

okrasitev mesta, namerava-
jo pa za zaključek leta poi-
skati druge družabne vsebi-
ne, predvsem pa cenejše.

Da bodo po „turbolentnih 
mesecih“, kakor se je več-
krat izrazil župan Srečko 
Ocvirk, sanirali situacijo in 
primanjkljaj, bodo mora-
li v rebalansu proračuna po-
večati sredstva po posame-
znih področjih za 19.557 €, 
kar pomeni, da bodo letos iz 
občinskega proračuna vključ-
no z rebalansom  namenili za 
KŠTM skupno 760.914 €.  Po 
skrajšanem postopku so sve-
tniki obravnavali in spreje-
li tudi dopolnitev dejavnosti 
KŠTM s fitnesom, ki je bil v 
Sevnici v dobrem dveletnem 
obdobju dobro sprejet in obi-
skan, iz tega naslova pa pri-
čakujejo tudi pozitivne fi-
nančne učinke.

Ob navedenih točkah dnev-
nega reda, vezanih na de-
lovanje KŠTM, so spreje-
li tudi Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Skupnega pre-
krškovnega organa petih ob-
činskih uprav, kateremu bo 
po novem dodan le termin 
„Medobčinski inšpektorat“, 
obravnavali prvo obravnavo 
Odloka o varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami na 
območju Občine Sevnica, kot 
soustanovitelji potrdili To-
maža Teropšiča za direktor-
ja Posavskega muzeja, med 
drugim pa so člani ob koncu 
seje naslovili kar lepo števi-
lo vprašanj in pobud, ki pa 
so se pretežno nanašala na 
infrastrukturne ureditve na 
območju občine.

 Bojana Mavsar 

Albumi dAnAšnjih dni

za jutrišnje spomine: www.posavje.info
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Ob otvoritvi je goste k spre-
mnim besedam povabil univ. 
dipl. zgodovinar Jože Ško-
fljanec, ti pa so, med njimi 
tudi župan Ivan Molan in žu-
pnik Milan Kšela, poudarjali 
pozitivno karizmo frančiška-
nov na prebivalce področja 
Brežic (delovanje frančiška-
nov je zajemalo daleč večjo 
površino kot je današnje Po-
savje) ter naj simpozij spre-
mlja »mir in dobro«, kar je 
bil življenjski slogan sv. Fran-
čiška Asiškega, ki je ustanovil 
frančiškanski red. Direktor 
muzeja dr. Tomaž Teropšič 
je poudaril pomen spoznava-
nja lokalne zgodovine, kajti 
v tej skupnosti mnogoštevil-
nih narodov je nujno treba 
spoštovati svojo identiteto.

Frančiškani so se v Brežicah 
naselili leta 1659 na povabilo 
meščanov ob podpori Jurija 
grofa Frankopana. Že nasle-
dnje leto je bila ustanovlje-
na redovna hiša, leta 1685 pa 
je bila zaključena tudi gra-
dnja samostanske cerkve sv. 
Antona Padovanskega. Fran-
čiškani so vplivali na družbe-
no, duhovno in kulturno po-
dobo mesta in njegove širše 
okolice. Niso se posvečali 
zgolj pastoralni oskrbi verni-
kov, temveč so bili tudi prvi 
učitelji na mestni šoli, bra-
tje kirurgi oziroma zdravil-
ci pa so prebivalcem lajšali 
življenjske tegobe. V 18. in 
19. stoletju je v samostanu 
potekal redovni študij moral-
ne teologije za redovnike, ki 

Simpozij »Tri stoletja 
brežiških frančiškanov«
BREŽICE – Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa je v sodelovanju z Občino Brežice in Posavskim 
muzejem Brežice 12. in 13. junija pripravila dvodnevni simpozij ob 350. obletnici prihoda frančiškanov 
v Brežice, ki je potekal v malem avditoriju muzeja. 

so se pripravljali na duhovni-
ško posvečenje. Samostan je 
hranil bogato knjižnico, cer-
kev in samostan pa so kra-
sila številna umetniška dela, 
med katerimi so tudi najz-
godnejše slike Valentina Me-
tzingerja, le malokateri iz-

med brežiških gimnazijcev 
pa se je zavedal, da obiskuje 
pouk v stavbi, katere prvotni 
prebivalci so bili bratje fran-
čiškanskega reda. Manj zna-
no je tudi, da je p. Edvard 
Zagorc konec zime leta 1853 
na novo odkril vrelec tople 

S simpozija o frančiškanih v Brežicah (foto: dr. I. Počkar)

Rektor meni, da je fakulte-
ta uspešno shodila, števi-
lo študentov je primerno in 
pričakuje, da bo Fakulteta 
za energetiko ponos kraja in 
Univerze v Mariboru. Fakul-
teta za delovanje obeh enot, 
krške in velenjske, rabi ne-
kaj manj kot 1,3 milijone 
evrov letno, vendar s stra-
ni države kot ustanovitelji-
ce prejme za tekoče leto le 
49,22 odstotka vseh potreb-
nih sredstev. Razlog je držav-
na uredba, ki ureja financi-
ranje visokošolskih zavodov 
in je diskriminatorna do no-
voustanovljenih fakultet, je 
pojasnil dekan prof. dr. An-
drej Predin. Manjkajoči del 
sredstev v večji meri pokri-
vata občini Krško in Velenje, 
del pa iz donacij. Ob nespre-
menjenem sistemu financi-
ranja bo Fakulteta za ener-
getiko dodatna sredstva za 
tekoče delovanje potrebo-
vala vsaj še do leta 2012, ko 
bo izobrazila prvo večjo sku-
pino diplomatov, ki so eden 
od kriterijev za dodelitev 

Fakulteta za energetiko 
v Krškem uspešno shodila
KRŠKO - Na krški Fakulteti za energetiko so 22. junija obeležili drugo obletnico formalne ustanovitve. 
Dekan fakultete, prof. dr. Andrej Predin, in rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Rozman, sta po 
prvem študijskem letu zadovoljna tako z opravljenim delom kot z vpisom za naprej. Problem ostaja ne-
ustrezno financiranje ter prostorski pogoji za študijsko leto 2010/2011, ko bodo pri študiju rabili tudi 
laboratorije načrtovanega Inštituta za energetiko. 

Leto dni od nesreče na Blanci
Mineva leto dni od nesreče na jezu pri Hidroelektrarni 
Blanca, kjer je življenje izgubilo 13 udeležencev  spusta 
po reki Savi. Prizadevanja in angažiranje posameznikov in 
celotne ekipe za umestitev Hidroelektrarne Blanca v pro-
stor in izgradnjo teh objektov je bil velik in neprecenljiv, 
kakor je bilo veliko in neizmerno tudi veselje ob spremlja-
nju izvajanja gradbenih del na objektu. Spust, ki se je žal 
končal tragično, je bil namenjen ogledu tega velikega pro-
jekta, ki še vedno spreminja podobo reke Save. 

Na dan obletnice nesreče bo v petek, 3. julija, ob 16.25 
uri ob priložnostnem programu na prostoru ob Hidroelek-
trarni Blanca vodstvo Občine Sevnica položilo cvetje sku-
paj z vsemi, ki se boste v tem času prav tako prišli poklo-
niti spominu pokojnim. Ob 18. uri bo v cerkvi sv. Nikolaja 
v Sevnici sveta maša za vse, ki so izgubili življenje na spu-
stu po Savi.

Umetnik Rudi Stopar je ob tem prispeval idejo in umetni-
ško delo, izvajalci del na hidroelektrarni pa so izvedli po-
stavitev simbolne skulpture, ki opozarja in opominja na 
nesreče na in ob Savi. V sklopu ureditve in oživljanja bre-
žin reke Save, je idejno zasnovan park IPUSA. Skulptura 
»Ko se sonce zjoče« neposredno ob Hidroelektrarni  Blan-
ca, bo eden od elementov te ureditve.

 Občina Sevnica

sredstev. Župan Franc Bogo-
vič je pojasnil, da so v le-
tošnjem proračunu fakulteti 
zagotovili 300 tisoč evrov, ter 
dodatne prostore v sosednji 
zgradbi, ki jih nujno rabijo 
za nadaljevanje študija. Za 
izgradnjo laboratorijsko razi-
skovalne infrastrukture Inšti-
tuta za energetiko, oddelka 
za hidroenergetiko in jedrsko 
energetiko v Vrbini, ki bi ga 
po dekanovih besedah nujno 

rabili v letu 2010/2011, je 
zagotovljena lokacija s stra-
ni občine, v pripravi je idejni 
projekt in projekt za pridobi-
tev EU sredstev. Več o nada-
ljevanju projekta, vrednega 
med 20 in 22 milijoni evrov, 
bo Predinu znano jeseni. 

V prvem študijskem letu so 
izvajali tri programe, na vi-
sokošolskem strokovnem, 
univerzitetnem in magistr-

skem študijskem programu, 
v pripravi je vloga za akre-
ditacijo doktorskega študij-
skega programa. V tekočem 
študijskem letu je bilo sku-
paj 181 vpisov, od tega v Kr-
škem 120, za vpis v študijsko 
leto 2009/2010 imajo že 155 
prijav. V naslednjem študij-
skem letu pričakujejo sku-
pino 15  študentov iz Črne 
Gore, ki je resno zaintere-
sirana za dislocirano enoto 
fakultete in jo pripravljena 
finančno podpreti. Na magi-
strskem študiju bodo sodelo-
vali z Univerzo v Trstu, v pri-
hajajočem študijskem letu 
pa izvedli tudi prve izme-
njave študentov v projektu 
Erasmus s tehnično univerzo 
v Gradcu.  Na krški fakulteti 
pripravljajo slovensko ener-
getsko strategijo, začeli so 
sodelovanje v mednarodnem 
projektu EN DIFF – Intelle-
gent Energy skupaj s petimi 
EU državami, izdajajo revi-
jo JET -Journal of Energy Te-
chnology. 
 S.Vahtarič  

Župan Franc Bogovič, rektor Ivan Rozman in dekan 
Andrej Predin

vode v čateški Vrbini oz. v 
današnjih Čateških toplicah.

Po brežiškem potresu 1917 
je bila na novo postavljena 
samostanska stavba in pre-
novljena cerkev, 1941 pa je 
nemški okupator med prvimi 
iz Brežic izgnal prav Franči-
škove brate in v prostorih sa-
mostana ustanovil gimnazijo. 
Po koncu vojne so frančiška-
ni skušali obuditi redovno ži-
vljenje v mestu, a so bila nji-
hova prizadevanja neuspešna 
– z razliko, da so patri z za-
dnjim p. Damijanom Vrač-
kom dolga leta vodili do-
bovsko župnijo. Osemnajst 
povzetih referatov je izdala 
Založba Brat Frančišek, sicer 
pa je v načrtu izid znanstve-
nega zbornika.

 Natja Jenko Sunčič

BREZINA -18. junija so poslanec v Državnem zboru in idejni vodja 
projekta mag. Andrej Vizjak, župan občine Brežice Ivan Molan 
ter predsednik Območno-obrtne podjetniške zbornice Brežice ter 
predstavnik bodočih uporabnikov cone Janko Hrastovšek slove-

sno prerezali trak (na fotografiji) in tako uradno odprli komunal-
no opremljeno zemljišče v Brezini. Prireditve ob predaji v namen 
so se udeležili gospodarstveniki, predstavniki občinske uprave in 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo, predstavniki izvajalcev 
in investitorji, ki se že zanimajo za nakup zemljišč v coni. 43 
ha veliko zemljišče je opremljeno z vso potrebno infrastrukturo 
(vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko  omrežje ter ce-
stna infrastruktura) in tako na voljo investitorjem za izgradnjo 
objektov. Tri gradbene parcele, velikosti približno 6000 m2, se 
bodo začele prodajati predvidoma konec julija. Skupna vrednost 
projekta znaša 1,7 mio evrov; od tega je Občina Brežice iz pro-
računa namenila 745.000 evrov (43,3 %), 974.000 evrov (56,7 %) 
sredstev pa prihaja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

IPC Brezina predana namenu

POSAVJE - Potem ko so maja 
obiskali Gradiščansko in pod-
prli aktivnosti za ohranitev 
brežiške bolnišnice, so se 
posavski seniorji pretekli te-
den spet družili na strokov-
ni ekskurziji. V Ljubljani so 
obiskali Gospodarsko zborni-
co Slovenije, državni parla-
ment (na fotografiji udele-
ženci ekskurzije) in Institut 
za hidravlične raziskave, za-
ključili pa z ogledom proto-
kolarnega Kongresnega cen-
tra Brdo. 
 V. P.

Posavski seniorji v parlamentu in na Brdu
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Pokrajina  
Posavje?

Februarja letos sem v okviru 
kolumne z naslovom »Pokra-
jina Posavje - ali in kdaj?« 
predstavil pomen in prilo-
žnosti, ki za prebivalce Po-
savja prinaša lastna pokra-
jina. Takrat si je aktualna 
vlada v okviru delovnega 
programa zadala nalogo, da 
do konca tega leta pripra-
vi zakonodajo, ki bo ureja-
la ustanovitev, pristojnosti 
in način financiranja bodočih pokrajin v Sloveniji. Ta-
kratni načrt, da bi do konca 2009 Vlada predložila pokra-
jinsko zakonodajo parlamentu, da bi bila zakonodaja v 
prvi polovici 2010 sprejeta in da bi z lokalnimi volitva-
mi jeseni 2010 imeli tudi pokrajinske volitve, je že propa-
del. Tudi glede vsebine najnovejših razprav in zaključkov 
o številu bodočih pokrajin v Sloveniji Posavci ne more-
mo biti zadovoljni. Delovna skupina za uvedbo pokrajin, 
ki jo je angažirala Vlada, je nedavno prišla do zaključka, 
da bo bodočih pokrajin v Sloveniji med 6 in 8, pri čemer 
javnosti še ni posredovala tudi natančnega zemljevida o 
imenih in obsegu le teh. Bolj ali manj pa je jasno, da med 
njimi ne bo Posavja. Posavje je sedaj ena izmed 12 stati-
stičnih regij in vsako število pokrajin, ki je manjše od 12, 
najverjetneje ne prinaša Posavju pokrajinskega statusa.
Če nekoliko špekuliram in analiziram število 8 pokra-
jin, bi bile te lahko naslednje: Primorska (Koper), Goriška 
(Nova Gorica), Gorenjska (Kranj), Dolenjska (Novo me-
sto), Celjska, Mariborska, Prekmurje (Murska Sobota) in  
glavno mesto Ljubljana. Za Posavje to lahko pomeni, da 
bi bilo ali v celoti priključeno Dolenjski ali Celjski oziro-
ma, da bi bilo Posavje razdeljeno na dva dela med Dolenj-
sko in Celjsko, kjer bi mejo predstavljala reka Sava. Po 
moji oceni bi bile ob takem scenariju posledice za bodoči 
razvoj Posavja izjemno slabe oziroma dolgoročno pogub-
ne. Naj naveden nekaj negativnih posledic za naše življe-
nje, življenje naših zanamcev in skupni razvoj:
Gotovo bi se iz posavskih mest postopno preselile vse po-
membnejše ustanove, zavodi in državne institucije ter z 
njimi več kot 1000 kakovostnih delovnih mest. Povsem ja-
sno je, da se bodo vsi nacionalni zavodi (Zavod za za-
poslovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ), 
uprave (Geodetska uprava, Davčna uprava, Policijska 
uprava, ...), inšpekcije, šolstvo, zdravstvo, kultura in dru-
gi organizacijsko prilagodili bodočim pokrajinam in svo-
je enote porazdelili le po pokrajinskih središčih. Pozabi-
mo tudi lahko, da bi pridobili kakršno koli novo razvojno 
državno ali regionalno institucijo, saj bi imeli nikakršnih 
pogajalskih izhodišč v primerjavi z Novim mestom ali Ce-
ljem. Verjetno bi te ustanove ohranile v Posavju določene 
pisarne in s tem omogočile dostopnost za prebivalce, ven-
dar pa bi se vse pomembnejše odločitve in razvojna vpra-
šanja reševala izven Posavja v bodočih pokrajinskih sre-
diščih.
Posavci ne bi v okviru lastne pokrajine neodvisno in sa-
mostojno odločali o razvojnih vprašanjih kot so: razpola-
ganje z našim prostorom in okoljem, zagotavljanje ugo-
dnih pogojev za razvoj gospodarstva in kmetijstva, razvoj 
in obnova regionalne cestne infrastrukture, bolnišničnega 
zdravstva, srednjega, višjega in visokega šolstva, kultur-
nih ustanov in podobno. Bili bi le privesek večje pokraji-
ne z manj lastnih pristojnosti in razvojnega denarja. Po-
savje bi bilo še manj atraktivno za mlade, ki bi se še težje 
po končanem šolanju vračali domov 
Bolnišnica Brežice se ne bi razvijala kot regijska splošna 
bolnišnica, verjetno bi ostala v nekem zmanjšanem ob-
segu brez kirurškega, pediatričnega  in ginekološko-po-
rodniškega oddelka, kar bi gotovo poslabšalo dostopnost 
prebivalcev Posavja do zdravstvenih storitev.
Negativni posledic je še več in jih snovalci bodoče pokra-
jinske zakonodaje iz Ljubljane težko vidijo in prepozna-
jo. Zato morajo slišati nas Posavce. Glede opozicije ne vi-
dim težav, saj sva s Francijem Bogovičem dovolj aktivna 
in glasna. Bolj me skrbi vpliv koalicijske posavske poli-
tike (SD, Desus, ZARES in LDS) na odločitve v Ljublja-
ni oziroma odločitve Vlade o usodi pokrajine Posavje. Se-
daj je čas za enoten in odločen nastop v bran naši bodoči 
pokrajini. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA POSAVJE

07/ 488 11 73
info@lukrsko.si
www.cvzu-posavje.si

KRŠKO,
BREŽICE,

SEVNICA, SENOVO,
KOSTANJEVICA NA KRKI

»
NA TOČKAH

VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA
DO ZNANJA

TUJIH JEZIKOV,
RAČUNALNIŠTVA,

STROJEPISJA IN ŠE KAJ.

Krajevna skupnost Senuše tako 
kot še pet drugih krajevnih 
skupnosti na območju občine 
Krško obeležuje svoj praznik 
v spomin na vrnitev izgnan-
cev po drugi svetovni vojni na 
svoje domove, kakor se v pra-
zničnih dneh krajani pokloni-
jo tudi spominu na vse tiste, 
ki so v izgnanstvu izgubili ži-
vljenja. Družine so bile namreč 
med okupacijo iz območja KS 
skoraj v celoti izgnane, naseli-
tveni štab pa je tu naselil Ko-
čevarske Nemce. »Iz nemškega 
taborišča smo se v domovino 
vračali kar 32 dni,« je obudil 
na krajevni prireditvi spomine 
dolgoletni krajevni funkcionar 
in letošnji občinski nagrajenec 
Alojz Lekše, ki je ob tem pou-
daril, da so se Senušani na pr-
vem zboru izgnancev zbrali že 
leta 1946. »Zato je prav, da tr-
pljenja iz obdobja druge sve-
tovne vojne nikoli ne pozabi-
mo,« je ob tej priložnosti dejal 
tudi predsednik Krajevne orga-
nizacije Društva izgnancev Le-
skovec pri Krškem Franci Žič-
kar, hkrati pa dodal, da se ob 
spominu na tragične dogodke 
krajani družno poveselijo tudi 
današnjega razvoja. 

Slednjih pa v KS v obdobju od 
lanskoletnega praznika vse-
kakor ni malo, a če izpostavi-
mo največje, so te po besedah 
predsednika Sveta KS Damjana 
Mežiča obnovljeno nogometno 
igrišče z utrjenimi brežinami in 
igrali za otroke, namestitev in-
formativnih tabel po območju 
krajevne skupnosti, obnova fa-

KS Senuše majhna, a velika 
po projektih
SENUŠE - Krajevna skupnost Senuše je s šestimi vasmi: Senuše, Brezovska Gora, Drenovec, Brezje, Straža pri 
Raki in Dedni vrh ter z dobrimi 500 prebivalci resda najmanjša krajevna skupnost v občini Krško, še zdaleč pa 
ne najmanjša, če upoštevamo že izvedene projekte in investicije, ki so v teku, kakor tudi ne po družabnem, 
društvenem in delovnem utripu krajanov. Ti so se tudi 20. junija popoldne, kljub ne ravno naklonjenem vre-
menu, zbrali v velikem številu pred in v večnamenskem domu, kjer so z osrednjo krajevno slovesnostjo, po-
delitvijo gasilskih priznanj in otvoritvijo ter predajo novih pridobitev v kraju, obeležili krajevni praznik.

sade in stavbnega pohištva na 
večnamenskem domu, posodo-
bitev 250 metrskega cestnega 
odseka Straža pri Raki - cerkev 
sv. Valentina do stanovanjske-
ga objekta družine Mavser in 
odsek Straža - stanovanjski 
objekt družine Kerin v dolži-
ni 350 metrov, novo vozilo za 
prevoz moštva GVM1 - Citro-
en, v nakup katerega je tam-
kajšnje 102 člansko Prostovolj-
no gasilsko društvo, ki deluje v 
kraju že od leta 1956, vložilo 
ob podpori Gasilske zveze Kr-
ško kar 29.400 evrov, v teku je 
obnova že četrtega mostu na 
Senušah itd. Po besedah Meži-
ča bodo do konca tega leta vlo-
žili v obnovo infrastrukture in 
športnih objektov skupno kar 
200.000 evrov.  Med drugim na-
meravajo obnoviti tudi igrišče 
za odbojko in sanitarne prosto-
re v večnamenskem domu, pri 

čemer računajo tudi na podpo-
ro Občine Krško in tudi v priho-
dnje na marljive roke članov 
PGD in športnega društva, ki 
so že do sedaj oddelale veliko 
prostovoljnih pri raznih uredi-
tvenih delovnih akcijah. 

Obnovljeno igrišče in novo ga-
silsko vozilo, katerega blago-
slov je opravil raški župnik 
Franc Levičar, so predali na-
menu po uradnem delu slove-
snosti, na katerem so program 
izvedli Tamburaški orkester 
GŠ Krško in domači glasbe-

nik Boštjan Dirnbek, ki se od-
pravlja v prihajajočem mese-
cu na 14. mednarodni festival 
Marko Polo fest na hrvaški otok 
Korčula. Tako slednje kot tudi 
igranje mladih glasbenikov iz 
krajevne skupnosti v raznih 
orkestrih in glasbenih sesta-
vih dokazuje, da se za kultur-
ni utrip v kraju tudi v priho-
dnje ni bati.

Župan Franc Bogovič je ob na-
govuru čestital dobitnikom ga-
silskih priznanj, ki so jih pre-
jeli: priznanje Gasilske zveze 
Krško 1. do 3. stopnje: Ju-
rij Rabzelj, Ivan Žabkar, Si-
mon Lekše, Damjan Mežič, 
Jožica Bučar, Branko Lekše, 
Doroteja Jazbec, Sandi To-
mažin, Slavko Lekše, Anica 
Kerin, Jože Brodnik ter naj-
višji občinski gasilski prizna-
nji Jože Tomažin in Zdravko 
Kerin. Priznanje GZS, gasilsko 
odlikovanje III. stopnje na or-
ganizacijski ravni, je prejel Jo-
žef Kerin, gasilsko odlikovanje 
plamenica, ki jo GZ Slovenije 
podeljuje za delo na operativ-
nem področju, pa je bila pode-
ljena Jožetu Bučarju, Damja-
nu Kerinu, Anici Mežič, Stanki 
Zorko in Tatjani Lekše.
 Bojana Mavsar

Spredaj z leve moderatorka Doroteja Jazbec, Franci 
Žičkar in Alojz Lekše, v drugi vrsti Vlado Grahovac, 
predsednik KS Senovo, ter v pogovoru župan Bogovič s 
predsednikom KS Senuše Damjanom Mežičem

MOSTEC, ŽETALE - Zveza likovnih družin Slovenije je razpisala 
celoletno likovno aktivnost, ki so jo poimenovali Realizem in na 
katero so se prijavili s svojimi likovnimi deli tudi dobovski likov-
niki, med njimi Andrej Pinterič z Mosteca. Zaključna prireditev 
je bila v Mozirju, kjer je mošanski likovnik prejel poseben cer-
tifikat, ki so ga s te akcije podelili le sedmim slovenskim likov-
nim ustvarjalcem. Certifikat mu je odprl vrata na 9. extempore 
v Žetale, saj je bil povabljen k sodelovanju in tam ustvarjal kot 
edini Posavec. V minulem tednu, z zaključkom v nedeljo, je na 
extemporu sodelovalo 87 slikarjev, ki so v Halozah s posebnim 
navdihom na ogled postavili 78 del. Prireditev vsako leto poteka 
pod pokroviteljstvom žetalskega župana Antona Butolena. Od-
prtje razstave pa je spremljal kulturni program, v katerem je 
nastopil domači pevski zbor.  M . K. M. 

Po Mozirju še Žetale
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Po testni vožnji vam podarimo DVD z risankami.

Fabia Happy
z bogato opremo za samo 

8.888 €

www.pravljicnaponudba.si

Od ustanovitve do danes je 
Ljudsko univerzo (LU) vodi-
lo osem direktorjev: Milenko 
Roš, Slavko Smerdel, Bran-
ko Pirc, Slavko Šribar, Dani-
ca Pozvek, Monika Novšak, 
Bernardka Zorko in od leta 
2005 dalje Nataša Kršak, ki 
so z zaposlenimi in honorarni-
mi sodelavci ter profesorji re-
alizirali vrsto izobraževalnih 
programov, preko katerih so 
slušatelji pridobili osnovnošol-
sko izobrazbo, opravili večer-
no ekonomsko srednjo šolo, se 
izobrazili za različne strokovne 
poklice in višje strokovne ka-
dre, opravili razne tečaje, od 
strojepisnega do kuharskega, 
na LU pa so organizirali tudi 
zakonsko predpisane izobraže-
valne oblike, kot so denimo te-
čaj varstva pri delu ipd., med 
leti 1990 in 1993 pa sta v sklo-
pu LU delovali tudi avtošola in 
knjižnica, ki pa je leta 1992 
pridobila status samostojnega 
javnega zavoda. Hkrati je bila 
tega leta Delavska univerza z 
odlokom Občine Krško prei-
menovana v Posavski center za 

50 let nekoč Delavske, 
sedaj Ljudske univerze
KRŠKO -  9. junija 1959 je bila z odločbo Občinskega ljudskega odbora Videm - Krško ustanovljena Ljud-
ska univerza Krško, prvotno imenovana Delavska univerza. Zlati jubilej delovanja te izobraževalne 
ustanove so pod sloganom »Učimo se za življenje« zaposleni in povabljeni gostje 9. junija ob manjši 
slovesnosti in pogostitvi obeležili v krškem Kulturnem domu.

permanentno izobraževanje. 
Ob tem, da so se neprestano 
soočali s prostorsko stisko pri 
izvedbi predavanj za slušatelje 
in ta izvajali na različnih loka-
cijah, je imela LU več kot pol 
četrto desetletje sedež na na-
slovu Cesta krških žrtev 15 v 
starem mestnem jedru, nakar 
so se preselili v prostore na lo-
kaciji Dalmatinove ulice 8.

Ob uvajanju vedno novih sme-
ri izobraževanja so se leta 

1996 med drugim priključi-
li tudi vseslovenski akciji An-
drogoškega centra Slovenije 
- Teden vseživljenjskega uče-
nja, ki ga vse od tedaj vsako 
leto izvedejo v mesecu maju. 
Leta 1999 so pridobili novo 
ime - Ljudska univerza Krško 
in se leta 2007 preselili z delo-
vanjem v neposredno bližino, 
v prostore nekdanje Glasbene 
šole Krško na Dalmatinovi uli-
ci 6. Tega leta so tudi uspešno 
zaključili projekt Center vse-

življenjskega učenja Posavje, 
preko katerega imajo občani 
Posavja možnost pridobivanja 
različnih znanj brezplačno. V 
minulem letu so na Ministrstvu 
za šolstvo in šport ta projekt 
odobrili Ljudski univerzi Krško 
še za nadaljnjih pet let.  Ljud-
ska univerza Krško je vse od 
ustanovitve vključena v Zve-
zo ljudskih univerz Slovenije. 
V imenu slednje je udeležen-
ce na jubilejni slovesnosti na-
govorila generalna sekretarka 
Ema Perme, uspešno delo-
vanje tej izobraževalni usta-
novi v bodoče pa je zaželela 
tudi podžupanja občine Kr-
ško Ana Nuša Somrak. Zgo-
dovino delovanja sta očrtali 
moderatorka slovesnosti Pe-
tra Rep Bunetič in direktori-
ca Nataša Kršak, leta delova-
nja pa so nekdanji in sedanji 
sodelavci ter zaposleni zapisa-
li tudi v zborniku z naslovom 
Učimo se za življenje. Kultur-
ni program so za to priložnost 
izvedli učenci krške Glasbe-
ne šole. 

Bojana Mavsar

Na jubilejni slovesnosti (od leve proti desni): Martin in 
Monika Novšak, Bernardka Zorko, Ema Perme, Ana Nuša 
Somrak, Nataša Kršak in Slavko Šribar

Z dnevom odprtih vrat „ Šola 
nekoč in danes“ ter istoimen-
ska razstavo, so le dopolnili 
zaključno prireditev. Po be-
sedah ravnateljice Biserke 
Čančer so obnovili projekt, 
ki so ga izpeljali pred štiri-
mi leti, ko so obiskali Šolski 
muzej in doživeli pouk v sta-
rih časih. V delavnici „pouk 
nekoč in danes“ so doživeli 
strogo učiteljico Mileno, ki je 
kar nekajkrat uporabila dol-
go palico, dva lenuha je si-
cer nahrulila, eden pa si je za 
kazen prislužil osla. Številni 
sokrajani in nekdanji učite-
lji, ki sicer ustvarjajo kultur-
no življenje v kraju, so po-
magali pri izvedbi delavnic; 
Branko Bogovič je s sinom 
Bogomirjem vodil delavnico 
starinskih plesov, kjer so obu-
dili „lučki tajč“, Brigita Ogo-
revc je pomagala pri delav-
nici ročnega dela, v delavnici 
„tako smo govorili“ so učen-
ci ob pomoči ljudskih pesnic 

SEVNICA - Slomškov dom v starem mestnem jedru Sevnice je 
zob časa temeljito načel - zaradi dotrajanosti in slabega vzdr-
ževanja včasih mogočen objekt neusmiljeno propada, zato so 
se v lanskem letu na Občini Sevnica odločili za pripravo Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki je namenjen 

ureditvi  ožjega območja Slomškovega doma in parka pred ob-
stoječo občinsko zgradbo. Park je urejen,  parkovna površina 
je asfaltirana in primerna za parkiranje osebnih vozil. Slom-
škov dom, ki stoji ob glavni sevniški ulici in je bil zgrajen v prvi 
polovici 19. stoletja, je zaradi svoje značilne »fasadne fronte« 
(fasadno ploskev zunanjega zidu s pročeljem na glavno ulico 
členijo visoka polkrožna »slepa okna«, na katerih srednje tri 
osi poudarja strešni timpanon, vogalne dele pa rustični paso-
vi) pod spomeniškim varstvom. Če bi prišlo do rušenja, bi bil 
na njegovem mestu zgrajen nov objekt s podzemno garažo in 
s povezavo na obstoječe občinsko upravno poslopje. Razgrni-
tev OPPN za območje ureditve v starem mestnem jedru Sev-
nice si je mogoče ogledati do 16. julija v prostorih Oddelka za 
okolje in prostor Občine Sevnica  in v prostorih Krajevne sku-
pnosti Sevnica v času uradnih ur. Javna obravnava dopolnjene-
ga osnutka OPPN bo potekala 8. julija ob 17. uri v večnamen-
ski dvorani Gasilskega doma Sevnica. S. R.

ARTIČE - Tradicionalno vsako-
letno regijsko posavsko sre-
čanje kmetic se je 13. juni-
ja dopoldne pričelo v Artičah, 
kjer se je zbralo 230 kmeč-
kih žena iz Sevnice, Krškega 
in Brežic. Tokratni organiza-
tor srečanja je bilo Društvo 
kmetic Brežice, ki mu pred-
seduje Slavka Preskar. Pri-
pravili so zanimiv in pester 
program, saj so se z avtobu-
si popeljali na ogled kmetij 
Pribožič, Černelič, Šušteršič, 
pot pa jih je zanesla še v bre-
žiški Posavski muzej, ob za-

190 let šolstva v Dobovi 
DOBOVA - OŠ Dobova je ob krajevnem prazniku pripravila številne prireditve, ki so bile posvečene 
190-letnici šolstva v kraju. Od 8. do 13. junija so imeli tematsko obarvane vse dni v tednu, pripravili so 
muzikal Moje pesmi, moje sanje, izvedli tehniške dneve in dan odprtih vrat šole, aktivnosti pa predsta-
vili na zaključni prireditvi, kjer jih je obiskal minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič. 

Reze Toporišič in Ančke Der-
žič, obe sta avtorici pesniških 
zbirk, ter upokojene učitelji-
ce Ljudmile Bohn spoznava-
li narečne besede  in ljudsko 
pesništvo. Posebej počašče-
ni so bili, ko se jim je na za-
ključni predstavitvi pridružil 
tudi akademik dr. Jože To-
porišič. V delavnici „iz za-
kladnice babic in dedkov“ so 
otroci ob pomoči – Vlada Hot-

ka, Cvetke Savnik, Rozike 
Blaževič, Marije Vučanjk ter 
Vjekoslava Bokorja mlajšega 
in starejšega – spoznavali igre 
nekoč, prisluhnili pripovedo-
vanjem o otroštvu pred 60 in 
več leti ter izdelovali plakat 
na temo nekdanjih iger, v li-
kovni delavnici pa so se mla-
di ob nasvetih šolskih likovnic 
spoprijeli z lepopisom oziro-
ma kaligrafijo. 

Na zaključni prireditvi v po-
častitev 190-letnice, ki je bila 
bogato kulturno obarvana, je 
zbrane nagovoril šolski mini-
ster dr. Igor Lukšič, ki je med 
drugim dejal: „Ko slavi osnov-
na šola, slavi tudi vse sloven-
sko šolstvo.“ Nato je še izrazil 
veselje, da je ob tako lepem 
trenutku na prireditvi, učen-
cem zaželel čim lepši zaklju-
ček leta in prijetne počitni-
ške dni. Brežiški župan Ivan 
Molan pa se je spominjal tudi 
svojih šolskih dni, ki jih je 
preživel prav v dobovski šoli, 
dejal pa je še, da pomeni 190 
let 190 generacij otrok, ki so 
obiskovale šolo v Dobovi: „Po-
nosen sem na to šolo, na ta 
kolektiv in na vse dosežke, 
ki jih imajo.“ Ravnateljica 
Biserka Čančer je prav tako 
odraščala v Dobovi: „Šola je 
razvila pojem dobre šole, skr-
beli smo za posodobitve.“ Iz-
razila je tudi zadovoljstvo, da 
se je okolje tako lepo odzva-
lo na njihove prireditve in ob 
vsaki vedno znova napolnilo 
dvorano. 
 S. V. / M. K. M.

Učenci so uprizorili muzikal Moje pesmi moje sanje.

Srečanje posavskih kmetic

ključku strokovnega srečanja 
pa so si ogledali tudi artiško 
Banovo domačijo, kjer so jih 
pričakale slastne dobrote, ki 
so jih pridne roke skrbno na-
pekle za to priložnost. Popol-

dan pa so se kmetice zadrža-
le še na družabnem srečanju 
v artiškem prosvetnem domu 
ob pogostitvi in zvokih an-
sambla Drakslerji.
  M. K. M. 

Udeleženke pred odhodom po brežiških zanimivostih

Bodo Slomškov dom rušili?

Pročelje Slomškovega doma je arhitekturno zelo zanimivo.

PODBOČJE – Ob 100-letnici orgel v cerkvi svetega Križa v Pod-
bočju je bil 20. junija v cerkvi orgelski koncert, na katerem 
je lepemu številu poslušalcev 14 orgelskih skladb zaigrala Ka-
tarina Štefanič, pri petih skladbah pa se ji je z vokalom pri-
družila znana sopranistka Mihaela Komočar. Kulturno dru-

štvo Stane Kerin pa je v bližnjem kulturnem domu pripravilo 
še razstavo »Notni material, organisti in pevci v župniji Sv. 
Križ - Podbočje v obdobju od 1830 do 2009«. Gradivo ter po-
datke o organistih in pevcih je zbral Franc Černelič, že pol 
stoletja organist v podboški cerkvi. »Za nekoga je morda no-
tno gradivo le star papir. Za glasbenika je zrcalo časa, iz ka-
terega spoznava razvoj glasbe. Zame je gradivo z drobnimi 
opazkami, žigi in datumi, obrabo in prahom spoštovana kul-
turna dediščina našega kraja, ki je bila v rokah mojih pred-
hodnikov organistov in pevcev. Ti so gradivo ohranjali, da ga 
lahko danes vzamem v roke in raziskujem. Upam, da bo tako 
tudi jutri in pojutrišnjem, da bo mlajša generacija lahko ob-
čutila to, kar občutim ob tem gradivu sam. To je spoštova-
nje do posameznikov, ki so se in se še razdajate za lepo pe-
tje v cerkvi svetega Križa brez prekinitev več kot 130 let,« 
je Černelič povedal ob predstavitvi razstave. P. P.

Notno gradivo iztrgano pozabi

Med ogledom razstave notnega materiala

www. p o s a v j e . i n f o
www.m o j e p o s a v j e . i n f o
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Nočne ptice
Zaradi narave dela sem 
nočna ptica, ki se z različ-
nih koncertov, otvoritev 
in drugih prireditev vra-
čam v poznih večernih in 
nočnih urah. Maja in ju-
nija, ko se dnevi daljša-
jo in so večeri v razponu 
od malo toplejših do prije-
tno vročih, je moje nočno 
dežurstvo še bolj zgoščeno. 
Napolnjeno z raznovrstno 
lepoto in razgibanostjo, ki 
jo nizajo otroci, pa mla-
di in še malo manj mladi na prireditvah, sesujejo druge 
nočne ptice – nekateri še otroci,  po moji trezni presoji, 
še kakšen mlečnozob. Opiti, zamegljeni, posedajoč s pla-
stenkami prepovedanih vsebin po robnikih pločnikov. 
 
Vse generacije morajo in nekako »pregurajo« tisto »noč 
ima svojo moč«. Za mojega, od puhastega do mladostne-
ga časa, je bilo kar nekoliko drugače. Za vratom so nam 
stali učitelji, pa potem kasneje profesorji in dom, če nas 
niso po cestah in skritih kotičkih že v paniki iskali in lo-
vili starši. Sledili so pogovori, ukori in prepovedi. Pre-
povedi za teden ali dva. Ko si si bil(a), hočeš – nočeš, 
primoran(a) v togoti tuhtanja odrediti čas za samospra-
ševanje in obračanje k sebi in v sebe, kaj je manj dobro 
in kaj je plus dobro. Kar zmore neka družbeno spreje-
mljiva norma.

Včasih me, nočno ptico, kakšni(e) nočni(e) ptički(e) poz-
dravijo. Lepo, a si ne razjasnim, kako in kaj bi s pozdra-
vom, razen da odzdravim. Včasih sem deležna kakšne 
»tete«, češ, kaj pa ti za vraga počneš tukaj? Takrat me 
zgrabi, da bi odložila svojo bisago, sedla mednje in za-
čela pogovarjanje. Ko mi zdrav razum pove, da bi bilo 
vse skupaj lovljenje mačkovega repa. Potem se mi za-
zdi, da pa bi morebiti komu moje pogovarjanje le poma-
galo k boljši samopodobi. Morda celo išče in si želi izho-
da. Morda globoko v sebi čuti, da je padel, da je padla iz 
središča.

Bili smo generacija, ki ni iz oddaljenosti odmaknjeno 
gledala na sovrstnika. Bili smo mladi, pa vendar ljudje, 
ki smo znali in hoteli postaviti meje lažem, krajam in 
vsem vrstam zavajanj. Včasih je pomagala kolektivna 
godba z melodijo »ptice istega perja letajo skupaj«. In 
še kar nekaj drugih središčnic je bilo za pomoč.  Ki so se 
prijele. Poleg pedagogov in staršev. Prvi so danes menda 
brez prave moči, drugi so zatajili. Nekateri.  Zaradi sile 
ekonomskih razmer menda ali zaradi vseenosti in nave-
ličanosti. 

Ampak, prosim lepo, kako je lahko enemu staršu vsee-
no, kod se v pasteh temine noči potika njegov otrok, nje-
gov mladostnik? Ki sem ga jaz uvrstila v kategorijo noč-
ne ptice. Je naveličan pogleda nanj, ko malodane odsoten 
zaide domov? Morda je res pomotoma vstopil nekam, kjer 
ni pogojev, da bi bil njegov dom? Ali se za starševstvo ne 
odločamo s polno odgovornostjo? Z ljubeznijo? Ki je tudi 
prepoved, ki terja trud in moč in obojestransko stisko.

Če je poletje (res samo poletje?) čas za utrjevanje dru-
žinskih vezi, je to tudi čas, da tisti nekateri starši noč-
nih ptičk postanejo nočne ptice. Da ne bom osamljena. 
Ker sem prepričana, da moje - se pravi njihove - nočne 
ptičke rabijo pomoč. Saj niso niti najmanj srečne.  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Po uvodnem pozdravu župa-
na Matjaža Hana, potrditvi 
zapisnika prejšnje seje in po-
trditvi dnevnega reda je bila 
beseda predana komandirju 
Policijske postaje Laško Ro-
bertu Cugmasu, ki je pred-
stavil delo policijske postaje 
v letu 2008. Pri tem je pou-
daril, da je bilo na območju 
občine Radeče v primerjavi 
z letom 2007 moč zaznati iz-
boljšanje razmer na podro-
čju javnega reda in splošne 
varnosti ljudi, ugodnejši re-
zultati pa so vidni tudi na 
področju varnosti v cestnem 
prometu. Obenem je izpo-
stavil dobro sodelovanje z 
županom in občinsko upra-
vo, AMD in ZŠAM na območju 
občine ter ponudil pomoč po-
licijske postaje pri delu Sku-
pnega prekrškovnega organa 
občinskih uprav občin Bistri-
ca ob Sotli, Brežice, Krško, 

18. redna seja Občinskega 
sveta Občine Radeče

Radeče in Sevnica. V razpra-
vi, ki je sledila poročilu, so 
svetniki g. Cugmasa opozo-
rili predvsem na problemati-
ko posedovanja in trgovine z 
drogami, ki predstavlja tudi 
na območju občine Radeče 
pereč problem, zlasti na ob-
močju šolskega okoliša, kjer 
so neposredno izpostavlje-

ni radeški otroci. Komandir 
Policijske postaje Laško je 
zagotovil, da bo skušal or-
ganizirati delo policistov na 
način, da bodo več prisotni 
na tem območju.

V nadaljevanju razprave so 
se svetniki lotili obravnave in 
sprejema Odloka o zaključ-
nem računu Proračuna Obči-
ne Radeče za leto 2008 ter 
Premoženjske bilance za leto 
2008. Uvod v osrednjo točko 
dnevnega reda seje je znova 
podal župan in poudaril, da 
je dokumentacijo že obrava-
nal tudi Nadzorni odbor Ob-
čine Radeč, ki nanjo ni imel 
bistvenih pripomb, prav tako 
pa so se s potrditvijo predho-
dno strinjali Odbor za gospo-
darstvo, kmetijstvo, okolje, 
komunalno dejavnost, turi-
zem, občinsko premoženje in 
finance, Odbor za družbene 

dejavnosti, socialno politiko 
in delo z društvi ter Komisija 
za statutarna in pravna vpra-
šanja.

Ob tem je župan Han poseb-
ne poudarke namenil primer-
javi premoženja Občine Ra-
deče v letih 2004, 2006 in 
2008. Tako je vrednost ne-
premičnin v lasti občine v 
letu 2008 znašala 5,6 milijo-
na eurov, kar je 175 odstot-
kov več kot v letu 2004 in 
84 odstotkov več kot v letu 
2006. Močan skok je zabele-
žen tudi na področju opre-
me, kjer je vrednost v letu 
2008 kar za 431 odstotkov 
višja kot v primerjalnem 
obobju leta 2004. Na osnovi 
sprememb in dopolnitev Za-
kona o lokalni samoupravi se 
je sicer zmanjšala vrednost 
sredstev, danih v upravljanje 
Javnemu podjetju Komuna-

la Radeče d.o.o., hkrati pa 
velja izpostaviti velik skok 
v vrednosti zalog, kjer po-
glavitno vlogo predstavlja-
jo zemljišča v lasti Občine 
Radeče. Na tem segmentu 
je namreč zabeležena 2.332 
odstotkov višja vrednost pre-
moženja v letu 2008 v pri-
merjavi z letom 2004 in 269 
odstotna rast v primerjavi z 
letom 2006. V razpravi oko-
li te točke dnevnega reda so 
svetniki želeli nekatera do-
datna pojasnila, med drugim 
tudi v povezavi z morebitno 
revizijo Računskega sodišča 
Republike Slovenije, pri če-
mer jim je župan pojasnil, 
da le-ta ni bila opravljena, 
da pa je bila skladno z za-
konodajo izvedena ustrezna 
revizija proračunske porabe 
s strani pooblaščene družbe. 

Občinski svet se je v nada-
ljevanju seznanil tudi s poro-
čilom o izvrševanju proraču-
na v obdobju od januarja do 
maja 2009, pri čemer nanj ni 
imel pripomb ter obravnaval 
še nekatere druge vsebine iz 
svoje zakonske pristojnosti.

V točki razno ob koncu seje 
je župan seznanil svetni-
ke z načrtom izvajanja in-
vesticij in drugih aktivnosti 
v prihodnjih mesecih ter jih 
informativno seznanil z in-
formacijami, ki jih je občin-
ska uprava pridobila v rednih 
stikih s predstavniki ministr-
stev in vladnih služb in od ka-
terih so neposredno odvisna 
tudi bodoča investicijska vla-
ganja Občine Radeče.

 Občinska uprava

ŽEJNO - V majhni podgorjanski vasici Žejno bo letos poteka-
la prireditev ob krajevnem prazniku KS Čatež ob Savi, zato so 
Žejnemu, eni od sedmih vasi v KS, namenili največ sredstev 

iz proračuna. Sredstva bodo vaščani porabili za prenovo infra-
strukture in ureditev vasi ter okolice za boljše in prijaznejše 
bivanje na podeželju. Vaščani so pljunili v roke in že v sredi-
ni junija s skupnimi močmi prekrili vaški dom, s tem prihranili 
kar nekaj sredstev, tako da bodo lahko prebelili še zunanjost 
in notranjost doma in si uredili pisarno. Seveda gredo vse za-
sluge za organizacijo in potek del Francu Oštrbenku – Ambi-
ju in vaščanom, ki jim ni težko poprijeti za delo. V teku pa so 
že tudi dela za obnovo okoliških cest in ureditev same vasi. 
Tako jih do konca avgusta, ko bo vaški piknik, čaka še kar ne-
kaj dela in skupnega druženja. Še prej pa se bodo s sosednji-
mi vasmi pomerili v košarki, nogometu in seveda tudi v tradi-
cionalnih kmečkih igrah.  T. Baškovč

PODBOČJE – V Podbočju so v okviru celovite obnove infrastruk-
ture, ki jo bodo 30. junija skupaj z ministrom za promet Patri-
kom Vlačičem slovesno predali namenu, uredili tudi trg pred 
cerkvijo. Pobudo za postavitev pitnika, gredic ter klopi za po-
sedanje pred mogočnim levom so podali člani Turističnega dru-
štva Podbočje, prisluhnili pa so jim tako na krajevni skupnosti s 

finančno podporo kot na Občini Krško, ki je lastnica zemljišča, 
s potrebnimi soglasji. V začetku junija so izkopali prvo jamo, 
v soboto, 13. junija, pa na udarniški akciji zorali gredico, jo 
pognojili in pisano  zasadili, zabetonirali podstavek za pitnik 
in jaške, postavili pot mimo turističnih tabel, na častno me-
sto pa postavili tudi ostanke portala in temeljni kamen prve 
šole v Podbočju. Pri ureditvi so jim z delovnimi stroji in delov-
no silo pomagali tudi nekateri podjetniki, projekt pa je vodil 
Franc Černelič. Kotiček za sprostitev bodo zagotovo s pridom 
izkoriščali tako domačini kot obiskovalci. P.P.

Na trgu uredili kotiček za 
posedanje

Delovno poletje na Žejnem 

Prekrivanje vaškega doma na Žejnem

Športni park obsega 80 me-
trov dolgo atletsko stezo, 
stezo za skok v daljino, no-
gometno igrišče z umetno 
travo, igrišče za odbojko na 
mivki ter igrišče za nogomet, 
rokomet in košarko na asfal-
tni površini. Ureditev 200.000 
evrov vrednega projekta, ki 
zajema še avtobusno obra-
čališče, sta financirali Občina 
Sevnica in Krajevna skupnost 
Tržišče, nogometno  igrišče z 
umetno travo pa je sofinan-
cirala Nogometna zveza Slo-
venije. V samo  izgradnjo 
športnega parka so veliko 
prostovoljnih ur dela vložili 
tudi člani športnih društev in 
krajani, zato je bilo navdu-
šenje nad dokončno podobo 
toliko večje. Ravnateljica OŠ 

Odprli Športni park Tržišče
TRŽIŠČE - V KS Tržišče so 20. junija uradno predali v uporabo novo športno pridobitev - športni park, ki 
bo na voljo učenkam in učencem ter zaposlenim na OŠ Tržišče za izvajanje različnih športnih aktivnosti 
na prostem kot tudi samim krajanom za sprostitev in rekreacijo. 

Tržišče Zvonka Mrgole verja-
me v prihodnost šole in kra-
ja, saj k tako lepi pridobitvi 
sodi še nova šola, za katero 
je župan Srečko Ocvirk de-
jal, da je to drugi del, ki se 
intenzivno pripravlja. Pred-
sednik KS Tržišče Janez Ku-

kec je v svojem govoru na-
nizal pomembne športne 
dosežke osnovnošolcev na dr-
žavni ravni, predstavil potek 
gradnje športnega parka ter 
se zahvalil vsem, ki so poma-
gali pri njegovi uresničitvi. 
Prvi častni predsednik Nogo-

metne zveze Slovenije Rudi 
Zavrl je krajanom čestital za 
izjemen dosežek v imenu NZ 
Slovenije ter ob tem pouda-
ril, da so potrebna vlaganja 
tudi v manjše centre in ne 
samo v velike. Iskrene čestit-
ke je izrekla tudi državna se-
kretarka z Ministrstva za šol-
stvo in šport Alenka Kovšca, 
ki so jo še posebej navduši-
le iskrice v očeh nastopajo-
čih učenk in učencev OŠ Trž-
išče. Župnik Marko Japelj je 
blagoslovil nov športni park v 
Tržišču in nato je sledila še 
uradna otvoritev, pri kate-
ri so sodelovali vsi govorniki 
ter najboljši športnik in špor-
tnica leta 2008 na OŠ Tržišče 
– Jernej Dragan in Katarina 
Gorenc. Smilja Radi

Po dvomesečnem premoru se je v ponedeljek, 15. junija 2009, na svoji 18. redni seji znova sestal Ob-
činski svet Občine Radeče, pred katerim je bila obravnava 14. točk dnevnega reda.

Župan Matjaž Han
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ARNOVO SELO - Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Spodnja Pohanca so 12. junija v lovskem domu v Arnovem 
selu skupaj s številnimi gosti iz sosednjih in pobratenih ga-
silskih društev obeležili 60-letnico delovanja društva. Pripra-
vili so kulturni program, v katerem so nastopali domači ga-
silci vseh starosti 
ter pevci Fantje 
artiški. V nada-
ljevanju je pred-
sednik gasilcev 
Spodnje Pohan-
ce Franc Gori-
šek pozdravil vse 
prisotne in opisal 
pomen delovanja 
društva v tem 
prostoru in skrb 
gasilcev za kva-
litetno delovanje 
tudi v prihodnje. 
Predstavljena je 
bila kronika dru-
štva, trem čla-
nom pa so pode-
lili priznanja za 
60 let dela v ga-
silskem društvu. Posebno toplo je bil pozdravljen najstarej-
ši član društva Slavko Sternad. Slavnostni govornik, pred-
sednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič, je poudaril 
da sodijo gasilci PGD Spodnja Pohanca že vrsto let med naj-
bolj delavna društva v gasilski zvezi. Ob čestitkah za 60 let 
delovanja je v imenu GZ Brežice izročil predsedniku društva 
srebrno plaketo GZB, tehnični sekretar Vinko Cvetkovič pa 
je v imenu Gasilske zveze Slovenije izročil pohanškim gasil-
cem plaketo GZS. Š. Kramžer

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(54)
Letošnji zaključek šolske-
ga leta si bom zagotovo za-
pomnila. Starši našega ra-
zreda smo za svoje otroke in 
učiteljico pripravili namreč 
igro. Učiteljica Damijana 
nas je skozi vse leto malo 
spodbujala, češ, pa dajte to 
naredit za otroke, tako bodo 
veseli. In je padlo nekaj idej, jaz sem predlagala, da bi 
imeli Eurosong, ja saj vem, hotela sem izživeti zataje-
vane ambicije, pa mi ni uspelo. Nazadnje smo se odlo-
čili, da pripravimo igro. Prvič smo se dobili maja, pod 
kostanji, prišlo nas je okoli deset in tuhtali smo, kaj in 
kako bi. Nekaj mam je predlagalo, da bi izbrali lik Pike 
Nogavičke in ga umestili v razred. Ko smo izbirali glav-
ne igralce, je bilo vsem logično, da bom tudi jaz odigra-
la eno izmed vodilnih vlog, saj sem s televizije...

Naslednje jutro sem spisala scenarij, kar na dušek mi je 
šel izpod prstov. Vsak od staršev bo igral svojega otroka, 
razred je njihov, torej 3.c, jaz bom učiteljica Tečka, Ti-
jina mami pa Pika Nogavička. Scenarij, ki je vseboval 
uvod, zaplet in zaključek, pa moralno poanto, glejte, saj 
je slovenska predstava, sem odposlala na enaidvajset 
mejlov. Naslednji teden smo imeli prvo vajo, Damijana 
nam je odprla vrata šole in posedli smo v učilnico svo-
jih otrok. Bilo je zelo zabavno.Otroci o našem početju 
niso vedeli nič, za Neli sem tri večere preživela na se-
stankih, ni imela pojma, kaj pripravljamo.

Počasi je igra dobivala svojo podobo, midve s Piko sva 
imeli največ teksta. Na generalki nam je šlo dobro, malo 
smo bili tudi nervozni, za veliko stvari je bilo treba po-
skrbeti.

V torek ob petih popoldne naj bi jo odigrali, pa je dan 
prej hudo zbolela moja Lina. Tako hudo, da nisem mo-
gla od nje. Sredi noči sem vsem javila, da v torek nika-
kor ne bom mogla, da bom poskusila v petek, odvisno 
od Lininega počutja. Do zadnjega nisem vedela, kako 
bomo to izpeljali. Lina je bila taka revčka, da se mi je 
srce trgalo, petek pa je bil skrajni rok, ko lahko igro še 
spravimo pod streho, saj je potem nekaj staršev že odšlo 
na dopust. Potem smo našli rešitev. Pri bolni Lini sta za 
tisto uro ostala moja mami in Blaž, na srečo je ves čas 
spala, jaz sem odhitela v šolo.

Igrali smo v šolski avli, presenečene otroke pa je pripe-
ljala učiteljica Damijana. Kako so se zabavali! Kako 
smejali! Mi pa tudi. Starši so se vživeli v vlogo, da sem 
razred komaj mirila. Vlogo Neli je odigral moj oče in bil 
odličen, Neli se je smejala na vsa usta. Doživeli smo bu-
čen aplavz in ob palačinkah, s katerimi se je zaključila 
naša predstava, čudovit govor naše Damijane, od kate-
re se z letošnjim letom poslavljamo. Vsem staršem je po-
delila diplome ob premieri in nam čestitala, rekoč, kako 
ponosna je na nas, da smo dejansko izpeljali igro.

Bila sem ganjena, ko me je stisnila k sebi in mi podelila 
še priznanje za posebne zasluge. Pomagala sem ji nam-
reč pri pripravi razrednega časopisa in naši otroci so 
edini na šoli, ki ga imajo. Odličen je, vam povem.

Skupno druženje so vsi nadaljevali na tradicionalnem 
pikniku, jaz sem odhitela domov, k moji punčki. Uspe-
lo nam je. Presenetili smo otroke in razveselili, nam 
tako ljubo, učiteljico. Predvsem pa smo stkali dodatne 
vezi, jih prepletli in nadgradili. Tlakovali dodatno pot 
do konca devetletke. V vedenju, da smo sredi Ljubljane, 
v šoli, ki še nima varnostnika, svojim otrokom pokaza-
li, da so nam najpomembnejši na svetu. Tako zelo, da si 
nadenemo smešne obraze pred vsemi.

In ko sem doma objemala bolno deklico, sem ji pripove-
dovala, kako huda Tečka sem bila in kako je bila Neli 
vesela. In kako upam, da bomo takšne niti prepletli 
tudi s starši njenega razreda.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA
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„Nemška okupacija je že 
v samem začetku prinesla 
spoznanje, da se ji bo tre-
ba upreti tudi z orožjem in 
tako stopiti na pot, ki ji ta-
krat ni bilo moč predvideti 
konca in žrtev na njej. Na to 
pot je med prvimi stopilo de-
vet fantov in dekle, a jo žal 
že na njenem začetku, pod 
nemškimi streli, tudi kon-
čalo. Krški borci so bili prva 
oborožena skupina, ki je za 
domovino in slovenstvo pre-
lila svojo kri. Imena bratov 
Rada, Milana in Zdenka Ka-
plana, Rajka in Franca Ka-
stelica, Antona in Franca 
Ureka, Jožeta Grabarja, Pe-
tra Jernejca in Ivanke Ura-
njek so tako in bodo za več-
no zapisana v našo mestno 
zgodovino,“ je v uvodu slav-
nostnega govora poudarila 
predsednica Sveta KS me-
sta Krško Jožica Mikulanc.  
Ob spominskem dnevu pa je 
krajevni praznik tudi prilo-
žnost za vnovičen razmislek 
o tem, kakšna je sedanjost 
in kakšna bo prihodnost, je 
še dejala med drugim Miku-
lančeva: „Mesto se iz zgodo-
vinskega jedra že desetletja 

VELIKA DOLINA - Ob prazniku KS Velika Dolina so 13. juni-
ja pred tamkajšnjo cerkvijo pripravili žegnanje konj, sle-
dil je drugi pohod po okupacijski meji Nemčije in NDH, v 
popoldanskem delu pa slovesnost s podelitvijo priznanj 
pod šotorom. 

Tokrat so se pohodniki z Doline z avtobusi odpeljali v sosednjo 
KS Jesenice na Dolenjskem, kjer je krajevna skupnost s turi-
stičnim društvom pripravila pogostitev. Pot je okoli 150 poho-
dnikov vodila skozi Jesenice, Rajec, Perišče, Brezje in Pisanke, 
kjer so jih po vmesnih pogostitvah pričakali še vinogradniki z 

degustacijo vin. Od tu pa so se lahko peš ali z avtobusom vr-
nili na prizorišče popoldanskega dela praznika pod šotorom pri 
OŠ na Dolini, kjer je zbrane ob kulturnem programu osnovno-
šolcev, KPD Slavček in loške trobilne sekcije nagovoril predse-
dnik KS Velika Dolina Marijan Žibert, podelil krajevna prizna-
nja ter priznanje vasi Laze za najbolj urejen kraj. Priznanja 
krajevne skupnosti so prejeli upokojena učiteljica Vida Godec 
za delo z mladimi in režiranje, Jožef Klemenčič za vsestran-
sko sodelovanje ter podjetnik Dušan Burja iz sosednje kra-
jevne skupnosti, ker jim prisluhne in pomaga ob vsaki akciji.

Predsednik Žibert je v nagovoru med ostalim dejal, da jih na 
obrobju tako občine kot države pozabljajo, zato morajo sami 
prijeti za delo in z lastnimi močmi, odpovedovanjem in vla-
ganjem loviti korak z ostalimi. Občina, denimo, ni poskrbe-
la niti za meter pločnika, čeprav imajo šolo, še vedno ima-
jo štiri vaške vodovode. Kmalu bo 20 let, odkar se je pričela 
prva faza izgradnje vodooskrbe, sledila je sicer še ena, pro-
jekt pa še vedno ni zaključen, vendar so kljub vsemu veliko 
postorili, je še dejal Žibert. 

Zbrane sta pozdravila tudi predsednik sosednje KS Venče-
slav Kunštek in župan Ivan Molan. Praznik je posvečen vrni-
tvi iz izgnanstva, zato je delegacija položila cvetje na spo-
minska obeležja. 

Suzana Vahtarič

Krško se je poklonilo prvim 
krškim borcem in izgnancem
KRŠKO - V krškem parku v starem mestnem jedru je 12. junija potekala slovesnost v počastitev  prazni-
ka Krajevne skupnosti mesta Krško s podelitvijo krajevnih priznanj, na kateri so se občani in gostje po-
klonili spominu prvih krških borcev, žrtev in izgnancev v obdobju druge svetovne vojne.

širi na levi savski breg in pro-
ti jugu, povečalo se je šte-
vilo njegovih prebivalcev. 
Ta organizem še povezuje-
jo nekdanje mestne funk-
cije, a se nekatere presta-
vljajo na njegova obrobja, 
v nove mestne gospodarsko-
ekonomske četrti. Morda se 
tem spremenjenim vsakda-
njim tokovom našega pre-
bivalstva še nismo najbolje 
prilagodili, a lahko v me-
secih od našega lanskega 
praznika z veseljem ugota-

vljamo, da so se odgovorni 
načrtno lotili obnove stare-
ga mestnega jedra. Doslej 
storjeno in načrtovano za 
bližnjo prihodnost ga bo po-
stopno oživelo in tako kraja-
ne z obeh savskih bregov še 
tesneje povezalo.“

K spomeniku izgnancev in pa-
dlih v drugi svetovni vojni v 
mestnem parku sta delega-
ciji KS in krajevne organiza-
cije Društva izgnancev polo-
žile spominske vence, že v 

popoldanskih urah pa so ga 
pohodniki položili tudi k spo-
meniku prvih krških borcev v 
Rorah. V nadaljevanju slo-
vesnosti, ki jo je povezoval 
Ivan Mirt, borčevsko, upor-
no, ponosno, zavedno slo-
vensko glasbeno nit skozi 
prireditev pa prepletel Par-
tizanski pevski zbor iz Lju-
bljane, je predsednica kra-
jevne skupnosti podelila 
letošnja krajevna priznanja. 
Priznanje z denarno nagra-
do KS mesta Krško je prejelo 
Društvo potapljačev Vidra 
Krško; priznanje KS mesta 
Krško Alojz Božič iz Pijav-
škega, Joško Vodopivec ter 
v odsotnosti Ivan Vanič iz 
Krškega; priznanje s plaketo 
KS mesta Krško pa so prevze-
li Stane Iskra, Dragoljub Ku-
pirovič in Željko Blaž Kolar, 
vsi trije iz Krškega.

Po uradnem delu slovesnosti 
je v parku potekalo še dru-
žabno srečanje krajank in 
krajanov ob glasbeni spre-
mljavi Pihalnega in Plesne-
ga orkestra Glasbene šole 
Krško.

Bojana Mavsar

Letošnji nagrajenci (od leve): Željko Blaž Kolar, Alojz 
Božič, Dragoljub Kupirović, Jožica Mikulanc, Joško 
Vodopivec, Stane Iskra in Matjaž Volk (Društvo Vidra)

60-letnica prostovoljnih 
gasilcev iz Spodnje Pohance

Najstarejši član društva Slavko 
Sternad med predsednikom PGD 
Spodnja Pohanca Francem Goriškom 
in predsednikom GZ Brežice Mihaelom 
Boraničem

Na Veliki Dolini se zanesejo 
predvsem nase

Nagrajenci Vida Godec, Jožef Klemenčič, Dušan Burja z 
vnukom in predsednik KS Marijan Žibert
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Vizija razvoja predvide-
va preusmeritev razvoja oz. 
samega koncepta mesta iz 
današnje usmeritve seve-
rozahod-jugovzhod, tj. po-
vezava starega mestnega 
jedra z Vidmom, v smeri se-
verovzhod-jugozahod, ki po-
meni razvoj v smeri Videm-
Leskovec in Žadovinek. Krško 
je v zadnjih letih dobilo tri 
različne centre, ki med seboj 
niso smiselno povezani, vzrok 
zato je tudi v pomanjkanju 
idej na področju prostorske-
ga načrtovanja. Direktor Pe-
ter Žigante želi ustvariti nov 
zagon v prostorskem načrto-
vanju, saj je po njegovem 
mnenju ta v zadnjih letih s 

Savaprojekt: Mesto Krško 
potrebuje vizijo razvoja 

Peter Žigante

Koraki uveljavitve lastnega podjetja zahtevajo znanje, 
odločnost, samostojnost in odgovornost.

Pri tem in kasneje pri poslovanju vam Center za pod-
jetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk 
VEM v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in 
tuje investicije, lahko nudi celovite podporne storitve:  

• Osnovno SVETOVANJE o postopkih pred ustanovitvijo 
podjetja, pogojih za ustanovitev podjetja in za opra-
vljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in do-
stopu do finančnih sredstev. 

• Brezplačni postopki REGISTRACIJE, DOREGISTRACIJE 
IN SPREMEMBE PRI REGISTRACIJI za samostojne podje-
tnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne 
aplikacije e-VEM. 

• INFORMACIJE o aktualnih javnih razpisih, svetovanje 
pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov in prijav na 
razpise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava po-
slovnih načrtov in investicijskih elaboratov. 

Veliko koristnih informacij lahko pridobite na pod-
jetniškem portalu http://www.podjetniski-portal.si/, 
osebno pa se lahko oglasite na našem sedežu  (Center 
za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46, telefon  490 
22 25 ali 490 22 24, elektronska pošta info@pckrsko.si).   

 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

LASTNO PODJETJE - ZAKAJ PA NE?

Na podlagi izvedenih aktivno-
sti v okviru projekta Naravne 
vrednote Posavja v turistični 
ponudbi je bila ugotovljena 
potreba po trženju in prodaji 
oblikovanih integralnih turi-
stičnih produktov, saj jih ob-
stoječe turistične agencije v 
Posavju ne izvajajo v zado-
voljivem obsegu, zato je po-
trebno dejavnost »incomin-
ga« na trgu vzpodbuditi v 
okviru procesa organizirano-
sti destinacijskega manage-
menta, kakor to opredeljuje 
tudi Razvojni načrt in usme-
ritve slovenskega turizma 
2007 – 2011. Oblikovanih je 
bilo šest integralnih turistič-
nih produktov: Naravne po-
sebnosti, Aktivnosti v naravi, 
Z naravo do zdravja, Pristni 
okusi, Kulturne zanimivosti, 
Srečanja poslovnežev. Cilj 
projekta je predvsem dvi-
gniti prepoznavnost Posavja 

Investicijski spor se nana-
ša na interpretacijo Pogodbe 
med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Hrvaške 
o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elek-
trarno Krško, njenim izkori-
ščanjem in razgradnjo. Gre 
za parcialno in procedural-
no odločitev o interpretaciji 
Meddržavne pogodbe. 
Odločitev pravi, da je tož-
ba HEP, ki je bila zasnova-
na na domnevni kršitvi Re-
publike Slovenije Pogodbe o 
energetski listini, neuteme-
ljena, kar je za Slovenijo po-
zitivna odločitev, saj pome-
ni, da Slovenija leta 1998, 
ko je prekinila dobavo elek-
trične energije iz NEK, ni za-
segla hrvaškega premoženja 
v NEK. Tribunal je prav tako 

Naravne vrednote Posavja
v turistični ponudbi
KRŠKO - Na javni predstavitvi je 10. junija Regionalna razvojna agencija Posavje s partnerji predstavila 
projekt Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi. Predstavili so cilje in rezultate projekta, tržno 
znamko Posavje polno priložnosti, Destinacijski informacijski sistem ter sistem trženja. 

kot regije z ohranjeno nara-
vo in posledično visoko biot-
sko pestrostjo, varovanje in 
ohranjanje naravnih vrednot 
in trženje njihove turistične 
privlačnosti ter oblikovanje 
učinkovitega sistema trženja 
ITP (integralni turistični pro-
dukti) območja naravnih vre-
dnot, je zapisala vodja pro-
jekta Morana Polovič.

Vrednost projekta znaša 
363.990 €, pri čemer obči-

ne Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, 
Radeče in Sevnica sofinanci-
rajo 15 % ter DDV; (skupaj 
106.164 €) in Evropski sklad 
za regionalni razvoj 85 %. 
Projekt se je pričel izvajati 
29.8.2007, zaključil pa se bo 
30.9.2009. 
Projekt se bo zaključil z usta-
novitvijo podjetja Destina-
cija Posavje d.o.o. Osnovna 
dejavnost podjetja bo po-
vezovanje turističnih ponu-

dnikov, turističnih društev 
in turističnih zvez v Posav-
ju (vseh zgoraj naštetih po-
savskih občin), oblikovanje 
in razvoj ITP, skupno ogla-
ševanje, skupno nastopanje 
na sejmih, borzah in priredi-
tvah, pozicioniranje turistič-
nih paketov na trg ter proda-
ja le-teh. Specializirana bo 
za trženje in prodajo regio-
nalnih turističnih produktov 
in ostalih storitev ter vodila 
register turističnih vodnikov 
Posavja. Regionalna razvoj-
na agencija Posavje tako kot 
predstavnik posavskih občin 
postane 25,1 % ustanovitelj, 
ostalih 74,9 % pa bodo z jav-
nim pozivom izbrali zasebne 
ponudnike, ki so zainteresi-
rani postati soustanovitelji 
Destinacije Posavje, d.o.o. 
V okviru projekta je nasta-
la tudi spletna stran www.
posavje.com. 

Tožba HEP zaradi prekinjene 
dobave elektrike neutemeljena
LJUBLJANA / KRŠKO - 12. junija je tribunal Mednarodne-
ga centra za reševanje investicijskih sporov – ICSID v Wa-
shingtonu odločil v arbitražnem sporu med Hrvatsko elek-
troprivredo (HEP) in Republiko Slovenijo za nedobavljeno 
električno energijo iz Nuklearne elektrarne Krško v času 
od 1. 7. 2002 – 18. 4. 2003.

odločil, da se bo v nadalje-
vanju arbitražnega postop-
ka opredelil do odgovorno-
sti in višine škode, ki in če 
jo je hrvaška stran utrpela v 
9 mesecih in pol zaradi ne-
dobavljene električne ener-
gije iz NEK. 
Na zaslišanju pred tribuna-
lom, ki bo konec julija 2009 
v Parizu, se bo obravnava-
lo, ali je hrvaška stran sploh 
utrpela škodo in kolikšna ta 
je. Pri tem je potrebno po-
udariti, da je Slovenija HEP 
v letu 2002 dvakrat ponudi-
la električno energijo iz NEK, 
kar je HEP obakrat zavrnil. Iz 
navedenega je razvidno, da 
končne odločitve arbitražne-
ga spora še ni. Formalni po-
stopek končne odločitve ar-
bitražnega spora naj bi bil 
zaključen v mesecu juliju. 

Švedska družba za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in iz-
rabljenim jedrskim gorivom SKB je 3. junija sporočila, da so 
kot lokacijo za odlagališče izrabljenega jedrskega goriva iz-
brali Forsmark, kraj 100 km oddaljen od Stockholma. Posto-
pek izbora lokacije je trajal dve desetletji. Po načrtih naj bi 
se dela na lokaciji pričela leta 2013, sama gradnja leta 2015, 
odlagališče pa bi začelo obratovati leta 2023. 

Švedska izbrala lokacijo

V okviru projekta je bilo razpisano tudi javno naročilo z 
naslovom »Promocijske aktivnosti naravnih vrednot Po-
savja«, ki ga je v konkurenci agencij, kot so Studio Marke-
ting JWT d.o.o., Ljubljana, Dialog-si.net d.o.o., Ljublja-
na (in skupni ponudnik GIZ RPT –HEI, Cirkulane), Konvikt 
d.o.o., Novo mesto uspel kot najugodnejši pridobiti kr-
ški Izobraževalno kulturno razvojni center - Zavod Regio. 
V ta namen je direktor RRA Posavje Robert Ostrelič 9. 
aprila 2009 podpisal pogodbo z direktorjem Regia Davi-
dom Radejem v višini 82.993,68 EUR.

POSAVJE - Na GZS Območni zbornici Posavje, Krško so v teh dneh 
gostili dva zanimiva posveta za delodajalce. V sodelovanju z Za-
vodom za zdravstveno zavarovanje OE Krško so pripravili stro-
kovni posvet „Obvladovanje zdravstvenega absentizma“, kjer je 
bilo prikazano stanje v Posavju in Sloveniji, prav tako so se vabilu 
odzvali predstavniki treh večjih podjetij in predstavili spopada-
nje s pojavom zdravstvenega absentizma v njihovi organizaciji. 
Na razširjeni seji upravnega odbora pa so gostili Mavricijo Batič, 
namestnico generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje, ki 
je predstavila Zakon o delnem povračilu nadomestila plače, ki 
ureja delno povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem pri 
delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela, 
ter povračilo stroškov njihovega usposabljanja ali izpopolnje-
vanja, dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije v tem obdobju.

ARTO – Na desnem bregu Save, pri akumulacijskem bazenu 
HE Blanca, potekajo še zadnja zaključna dela izgradnje prve 
ribje steze v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn. Ribja ste-
za bo tekla vzporedno s strugo reke Save po desnem bregu v 

dolžini 680 metrov - od tega bo 108 metrov betonskega pre-
katnega odseka ter 570 metrov sonaravnega odseka. S tem 
bo omogočena neprekinjena selitev rib in ostalih vodnih or-
ganizmov gorvodno in dolvodno, kar bo prispevalo k ohranja-
nju biotske raznovrstnosti v spodnjem toku reke Save. Po-
tek izgradnje so si 9. junija z direktorico Infre Ano Gračner 
in z Andrejem Unetičem, pristojnim za gradbeni nadzor iz 
podjetja HESS, ogledali tudi generalni direktor Direktorata 
za okolje dr. Darij Krajčič z državno podsekretarko omenje-
nega direktorata z Ministrstva za okolje in prostor Marjeto 
Rejc Saje ter Tanjo Košar z Zavoda RS za varstvo narave, OE 
Celje. S. R.

Kmalu zaključena prva ribja 
steza na spodnji Savi

Ribja steza pri HE Blanca bo kmalu nared.

Dva posveta za delodajalce

www.p o sav j e . i n f o

KRŠKO - Družba Savaprojekt Krško je na lastno pobudo pripra-
vila vizijo razvoja mesta Krško za 30, 60 in 100 letno časovno 
obdobje, katere bistvo je: „Mesto Krško je potrebno povezati 
v celoto, umakniti glavne prometnice z območja med reko in 
bivalnimi površinami, povezati mesto z reko in ponovno uma-
kniti industrijo na obrobje mesta, hkrati pa oživiti močno me-
ščansko strukturo, ki jo je mesto nekoč že imelo.“

spremembami zakonodaje 
pripeljan do absurda.
 
Projekcija 30-letne vizije, 
ki je za sedanje občane tudi 
najbolj zanimiva, predvide-
va postopen umik poslovnih 
dejavnosti z mesta proti av-
tocesti ter ob železnico, raz-
širitev poslovne cone Drnovo 
in del Feniksa, širitev Žado-
vinka ter dograditev že plani-
rane nove obvoznice, na ob-
močju nepozidanih Črnil pa 
vidijo športno rekreacijsko 
področje. 

Vizijo so že predstavili cilj-
nim skupinam. Tako pri stro-
kovni javnosti kot krški ob-
činski upravi je doživela 
močno podporo, zdaj pa po-
zivajo vse Krčane in Krčanke 
ter vse, ki so z mestom ka-
korkoli povezani, da podajo 
svoje ideje, pripombe in sta-
lišča. Če bo krška vizija ra-
zvoja sprejeta, pa se bodo 
lotili tudi vizije ostalih po-
savskih središč, je na naše 
vprašanje odgovoril direktor 
družbe, ki je vizijo predstavil 
z mladimi sodelavkami Lidijo 
Petrišič Colarič, Petro Žarn 
in Nuško Vanič.

S. Vahtarič 
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PROIZVODNJA – MAJ 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko
ZP - zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 ZP 11,5 - 121,5 300 45 100 - -

PB 5 KOEL 29 350 124 400 3 100 - 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

278.360 6 5

Na junijski seji so se člani Vodstvenega od-
bora (VO) Lokalnega partnerstva Brežice se-
znanili z dogodki, ki so se med sejama odvi-
jali v našem in krškem partnerstvu in zavzeli 
nekatera konkretna stališča. V tem času sta 
predsednik in podpredesnik VO, Stane Pre-
skar in Stane Radanovič, na sestanku z žu-
panom Ivanom Molanom dobila potrditev, 
da župan načelno podpira odločitev Vodstve-
nega odbora Brežice, da vztraja pri breži-
ški lokaciji odlagališča. Hkrati je predsednik 

Preskar skupaj z direktorjem ARAO Vladi-
slavom Krošljem predstavil aktivnosti par-
tnerstva v letu 2008 in 2009 svetnikom Ob-
činskega sveta občine Brežice. V razpravi je 
Občinski svet pozitivno ocenil delo Lokal-
nega partnerstva in mu naložil, da v pravni 
študiji prouči postopke za oceno ustavnosti 
in zakonitosti odločitve, da se o odlagališču 
odloča samo v občini Krško ter da prouči po-
stopke za pravno zaščito v smislu spoštova-
nja določil Aarhuške konvencije.

Ne samo za krško,
tudi za brežiško področje

Podpredsednik VO Stane Radanovič, hkrati 
predsednik KS Šentlenart, je v razpravi na 
redni seji VO poudaril, da se v govoricah o 
razpisu referenduma na celotnem področju 
krške občine pozablja na KS Šentlenart, kje 
prebivalci gledajo objekt NEK in krško po-
tencialno lokacijo odlagališča, zato bi mora-
li imeti krajani Šentlenarta referendumsko 
pravico soodločanja. V razpravi so opozori-
li, da imajo v krških postopkih pravico so-
delovanja, saj „če so se v Krškem začeli po-
gvarjati o pasovih, je nesprejemljivo, tudi 
po Aarhurški konvenciji, da del pasu izpade 
zaradi občinske meje“. Vodstveni odbor je 
zato sprejel naslednje sklepe: 

1. Izražamo podporo delu Lokalnega partner-
stva Krško in civilni iniciativi, ki se zavze-
ma za preveritev stanja družbene spreje-
mljivosti z referendumom na področjih, ki 
so jih opredelili v svojih zahtevah. 

2. Pridružujemo se zahtevam tega partner-
stva pod točko 1 na območju občine Bre-
žice in pozivamo župana in občinski svet, 
da o tem razpravlja in podpre zahteve, ki 
jih utemeljujemo z zahtevo po spoštova-
nju določil Aarhurške konvencije in prosi-
mo za pravno zaščito v primeru, da si nas 
bo država preko ARAO dovolila izločiti iz 
postopka umeščanja. 

3. Apeliramo na ARAO in MOP, da nadalju-
je s postopkom umeščanja odlagališča 
NSRAO na lokaciji Gornji Lenart v modi-
ficirani obliki, ki ne obremenjuje toliko 
retenzijskih površin oz. da skupaj z ob-
čino Krško in njihovim partnerstvom sku-
paj najdemo sprejemljivo lokacijo za vse 
prizadete. 

Slednje sicer pomeni redifinicijo postop-
ka umeščanja odlagališča v prostor, ob tem 
morda nekaj izgubljenega časa, vendar Vod-
stveni odbor meni, da je to boljša varianta 
kot pa sedanje vsiljevanje odločitev za vsa-
ko ceno in posebej še morebitna pritožba 
na evropsko sodišče, kjer bomo po dobljeni 
pravdi postopek obnovili v dobri veri čez ka-
kih pet let. Podobna situacija se je zgodila 
pred leti v Belgiji, kjer je država skoraj sprla 
sosednji občini zaradi lokacij in nadomestil 
in šele sedaj uveljavlja načelo sodelovanja 
oz. participacije pri vsem, namesto nače-
la tekmovalnosti. Naše Lokalno partnerstvo 
na to opozarja slovensko državo že od vsega 
začetka, vendar slednja trmasto vztraja pri 

svojem - kljub tujim negativnim izkušnjam. 
Očitno se v Sloveniji res nismo sposobni ni-
česar naučiti iz tujih napak, ampak  mora-
mo vse preiskusiti na svojih plečih.

Vodstveni odbor še posebej poudarja, da 
s temi stališči ne želi v ničemer posegati 
v pravice prizadetih občanov sosednje ob-
čine, ampak le vztraja na principih ena-
kosti, za kar pa mora država zagotoviti 
nekaj dodatnih sredstev, kar pa glede na 
tuje solastništvo jedrskega objekta ter od-
govornosti, povezanih s tem, ter dobičkov 
energetskega lobija ne bi obremenjevalo 
slovenskega proračuna.

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

Aktivnosti med sejama  
in nove pobude

„Da se bo modul začel izva-
jati, je bilo potrebno izde-
lati katalog znanj, pripraviti 
ustrezno literaturo (v tem pri-
meru učbenik Temeljna zna-
nja iz jedrske tehnike, op. 
a.), za praktični del pa zago-
toviti demonstracijske vaje, ki 
bodo izvedene na simulatorju 
v Nuklearni elektrarni Krško,“ 
pravi Robert Rožman, ravna-
telj krške srednje šole. Modul 
je nastal na željo in potrebe 
gospodarstva, v tem primeru 
konkretno NEK, GEN energi-
je, Sklada za razgradnjo NEK 
in ARAO. „Razlog zanj je pred-
vsem v tem, da bi dijaki in lo-
kalna skupnost prepoznali ko-
ristnost in potrebnost energije 
iz jedrskih elektrarn, ki so naj-

pomembnejši trajnostni vir 
energije,“ poudarja Rožman, 
„pomen nastanka modula pa 
je tudi v tem, da omogoča 
medpredmetno sodelovanje, 
zato ga lahko poučuje kemik, 
elektro ali strojni inženir, bio-
log ali celo fizik.“ Po Rožmano-
vih besedah ga v Evropi v taki 
obliki ni, zanj pa obstaja velik 
interes med dijaki, zato priča-
kujejo, da ga bosta v šolskem 
letu 2010/11 poslušali že dve 
skupini dijakov.

čez dve leti program 
jedrski tehnik

Nov modul je tudi osnova za 
izdelavo programa jedrski 
tehnik, katerega izhodišče 
je program elektro ali stroj-
nega tehnika. „V tem prime-

Nova pridobitev na SŠ Krško

Modul Temeljna znanja iz 
jedrske tehnike
KRŠKO - Avtor knjige Temeljna znanja iz jedrske tehnike Robert Rožman je 
hkrati tudi avtor istoimenskega modula oz. predmeta, ki ga bodo na Srednji 
šoli Krško pričeli poučevati to jesen, in sicer za 1. letnik PTI programa, v na-
slednjem šolskem letu pa še za 3. letnik srednješolskega strokovnega izobra-
ževanja, v obeh primerih kot izbirni predmet.

ru bo potrebno izdelati še tri 
do štiri module kot dopolnitev 
že obstoječim, vsebine pa bi 
se nanašale izključno na je-
drsko tehniko in fiziko,“ poja-
snjuje Rožman, realno pa gre 
program pričakovati v roku 
dveh let oz. v šolskem letu 
2011/12. Na šoli imajo ustre-
zen kader za tak program, pa 
tudi podporo gospodarstva za 
zagotavljanje učil in naprav, 
potrebno pa je sestaviti še 
ekipo v t.i. šolskem sosvetu, 
ki jo bodo sestavljali strokov-
ni delavci šole in strokovnjaki 
iz gospodarstva.

projektni tedni

Še ena novost na krški šoli pa 
so projektni tedni, v okviru 
katerih dijaki pod vodstvom 
mentorjev opravljajo različne 
strokovne naloge oz. obdelu-
jejo vsebine. V tem šolskem 

letu so jih izvedli kar nekaj, 
na njih pa so dijaki izdelova-
li tehtnico, ustanovili so šolski 
elektrotehniški muzej, prou-
čevali obliko in podobo Kr-
škega skozi zgodovino, prou-
čevali pridobivanje in porabo 
električne energije ter izde-
lovali koše za smeti posebnih 
oblik. „Pomen projektnih te-
dnov je v tem, da dijaki pri-
dobivajo znanje s strokovnih 
in splošnih tematik. Dijaki so 
zelo inovativni in kar je naj-
bolj pomembno, pri nalogah 
so zelo odgovorni in samoza-
vestni. Ker dijaki sodelujejo z 
mentorji, se s tem tudi spo-
znavajo v bolj sproščenem in 
neformalnem okolju. Na kon-
cu projektnega dijaki na pred-
stavitev svojega dela porabi-
jo tudi starše in mentorje in 
jim pokažejo rezultate svoje-
ga dela,“ zaključuje Rožman.
 P. Pavlovič 

Dijaki na enem izmed projektnih tednov

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

Ravnatelj Robert Rožman 
v učilnici

Stane Radanovič in Stane Preskar

Člani lokalnega partnerstva na seji
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Drage bralke in bralci! Kapucinka – okrasna, 
zdravilna in užitna rastlina
Kapucinka (Tropaeolum majus L.) je okra-
sna rastlina, ki pa jo lahko uporabljamo tudi 
v zdravilne in prehranske namene. Njena 
domovina je Peru, v Evropi pa jo poznamo 
že od 16. stoletja. Gojimo jo kot okrasno 
enoletno vzpenjalko, z zanimivimi peltatni-
mi listi in živobarvnimi cvetovi. Dokazani 
so tudi njeni zdravilni učinki: povečuje od-
pornost zaradi velike vsebnosti vitamina C, 
je naravni 
antibiotik, 
pomaga pri 
p r e b a v i , 
zaradi ve-
like vseb-
nosti žve-
pla je v 
kombina-
ciji s kopri-
vo uporab-
na v pripravkih za utrjevanje lasišča. Okus 
rastline je rahlo pekoč, podoben kreši. Za-
radi močnega vonja varuje sosednje rastli-
ne v nasadu pred škodljivci. Poleg okrasno-
sti in zdravilnosti jo odlikuje užitnost vseh 
nadzemnih delov: listov, cvetnih popkov, 
cvetov in semen ter tudi gomoljev. Uvršča 
se med skupino rastlin, ki jih cenimo zara-
di večstranske uporabnosti - predvsem uži-
tni cvetovi pa predstavljajo vir kulinarič-

nih in estetskih užitkov in nas vodijo nazaj 
k Naravi.

Današnji čas terja od nas veliko energije in 
včasih se nam zazdi, da ne bomo zmogli več 
ujeti tempa, ki ga od nas pričakuje okolje. 
Kaj je lepšega kot vzeti si čas zase, za svo-
je bližnje in si po stresnem, utrujajočem 
delovnem dnevu ali tednu privoščiti oddih. 
Marsikdo najde ta odklop v naravi, nekateri 
pa tudi pri delu v domačem vrtu. Na njem 
gojimo rastline iz različnih razlogov: bodi-
si za okras, nekatere v zdravilne namene, 
so pa tudi takšne, ki jih z veseljem zauži-
jemo. Okrasnost in zdravilnost se preple-
ta pri marsikateri rastlini v današnjih vrto-
vih in to lahko poimenujemo tudi drugače 
– zdravilne rastline so tudi lepe ali okrasne 
rastline so tudi zdrave. Za kapucinko lahko 
ugotovimo, da v sebi zdužuje še tretjo zna-
čilnost, je tudi užitna.

morfološke in zdravilne lastnosti 
kapucinke 

Kapucinka – Tropaeolum majus L., rod iz 
družine Tropaeolaceae (kapucinovke), je 

doma v Peruju, 
od koder so jo 
prinesli v Evro-
po v 16. stoletju; 
pri nas jo goji-
mo kot enoletno 
okrasno rastli-
no zaradi njenih 
številnih zanimi-
vih lastnosti. Ima 
plazečo, preve-
šajočo ali vzpe-
njavo razrast in 
pecljate ščitaste 
ali peltatne liste. 
Lijakasto obliko-
vani cvetovi ima-
jo pet venčnih 

listov, z ostrogo zadaj, pojavljajo se v šte-
vilnih živih barvah v poletnem času (rume-
na, oranžna, rdeča, bela). Pri nas kapucinka 
ne semeni vedno. Kapucinka vsebuje precej 
vitamina C in eteričnega olja z žveplom. Kot 
naravni antibiotik povečuje odpornost orga-
nizma, v njeni domovini pa uporabljajo liste 
tudi za zdravljenje okuženih ran. Pomaga 
pri prebavi in zdravi okužbe sečnih vodov. 
Celotna rastlina je prijetnega, nekoliko pe-
kočega okusa, ki spominja na krešo. Zaradi 
vsebnosti žvepla krepi lasišče in jo v ta na-
men uporabljamo v kombinaciji s kopriva-
mi. Zaradi močnega vonja varuje sosednje 
rastline pred škodljivci.

uporaba v kulinariki
 
V prehrani uporabljamo vse njene nadze-
mne dele, obstaja pa tudi vrsta, pri kate-
ri uživamo podzemne gomolje (Tropaeolum 
tuber). Liste, cvetove in cvetne popke na-
biramo poleti in jih uživamo predvsem pre-
sne. Dodajamo jih solatam, namazom, ju-

ham. Cvetovi so prava paša za oči, zato so 
lep in hkrati uporaben okras mize. Cveto-
ve lahko polnimo z različnimi nadevi, cve-
tne popke, liste in semena pa lahko vlagamo 
tudi v kis. Sprostitev v naravi in uživanje sa-
dov narave bogati naše telo in duha. Vedno 
večji del populacije se tega zaveda in temu 
sledi. Kapucinka je le ena med mnogimi ra-
stlinami, ki jih lahko uporabimo v okrasne, 

zdravilne in kulinarične namene. Vse po-
membnejše postajajo cvetoče rastline v ku-
linariki – koliko različnih cvetov nam je na 
voljo, da jih uporabimo: od cvetov maslenic 
do trobentic, tulipanov, drobnih mačeh, ti-
mijanov, nageljnov, vrtnic, kadulj. V sodob-
ni prehrani, kozmetiki in farmaciji rastline 
predstavljajo vedno pomembnejši del - kot 
bi se vračali nazaj k izvirom. Nazaj k Nara-
vi je gotovo vodilo v pravo smer! 
 Nada Vreže, univ. dipl. ing. agr.,
 Šola za hortikulturo 
 in vizualne umetnosti Celje

Veseli smo vašega odziva že ob prvi objavljeni prijavnici za tekmovanje 
Najlepši vrt in balkon Posavja 2009, saj ste nam napisali veliko iskric, po-
slali čudovite fotografije in zanimive opise vaših okrasnih vrtov in balko-
nov! Objavljati jih bomo začeli v naslednji številki časopisa, ko slike pogle-
da tudi komisija. Utrinek iz pisma ob prijavnici gospoda Franca Rožmana 
iz Malega vrha, katerega vrt krasijo tudi čudovite miniaturne zgradbe, 
vsebuje skoraj vse občutke, ki smo jih v tekmovanju želeli zajeti: poka-
zati posavsko domišljijo in kreativnost. Pismo je naš bralec začel takole:

Spoštovano uredništvo!
Komaj smo dočakali nekaj takega v našem Obzorniku, saj mi je šlo že kar 
na živce opazovati v revijah o rožah in vrtovih, kako prikazujejo samo 
tuje vrtove ali pa iz Ljubljane in naprej. A mi Posavci imamo tudi lepih 
stvari!

In res imamo lepih in zanimivih stvari, kar dokazuje tudi slika, ki smo jo 
ob primerni priložnosti, dnevu državnosti, objavili na naslovnici današnje 
številke časopisa. Trata, oblikovana v slovenski grb, je delo gospoda Vik-
torja Richterja s Senovega. Zanimivo, kajne? 

Vabimo tudi vse ostale, da se pridružite tekmovanju. Pokažite, kaj ustvar-
jate in kako čudovita je okolica vaše hiše ali zakaj vabi poglede prav vaš 
balkon! Do prihodnjega druženja ljubiteljev cvetja, narave in prvih naših 
tekmovalcev zeleni pozdrav!
 Uredništvo

KAKO SODELOVATI, KAKO SE PRIJAVITI?
Prijavite se lahko samo s prijavnico iz Posavskega obzornikaizpolnite, ki jo izrežite in 
izpolnite, potem pa z najmanj eno fotografijo vašega vrta oziroma balkona pošljite po 
pošti na naslov: 

Posavski obzornik
»Za izbor Najlepši vrt in balkon«

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško

Prijavnico in fotografije lahko prinesete tudi osebno na naše uredništvo (hotel City Kr-
ško) ali pa pošljete preko elektronske pošte na e-naslov: redakcija@posavje.info, s pri-
pisom »Za izbor za Najlepši vrt in balkon« in opredelite, katera prijavnica (ime, prii-
mek) sodi zraven.

Tričlanska komisija bo na podlagi izpolnjenih prijavnic in prejetih fotografij izbrala kan-
didate (vrtove in balkone) za prvi krog izbora. V uredništvu bomo ves postopek vestno 
spremljali, objavljali vaše fotografije in kak utrinek iz vaše prijavnice, morda vas tudi 
obiščemo, predstavimo in naredimo reportažo, v kateri bodo bralke in bralci spozna-
li sadove vašega dela. Za tiste, ki vam je bližji internet (svetovni splet), pa boste našli 
ves postopek in do sedaj objavljene članke tudi na internetni strani www.posavje.info 
v posebni rubriki o izboru.

Komisija bo izbrane kandidate obiskala in opazovala lastnosti vašega balkona in vrta. Pri 
balkonu bo pomemben tako celostni vtis urejenosti balkona kot izbor rastlin, kombina-
cije, barve, higiena rastlin, kreativnost ipd. Pri okrasnem vrtu lahko zopet presenetite z 
urejenostjo glavnih elementov okrasnega vrta: različnimi kombinacijami rastlin, veliko-
stnimi razmerji, kreativnostjo zasaditve rastlin, različnimi ograjami, utami, skalnjaki, 
škarpami, nabrežinami, pergolo in tako naprej. Štejeta tudi vaš trud in izvirnost pri iz-
polnjevanju prijavnice, posebej, ker morate na kratko napisati, zakaj se ravno vaš vrt/
balkon poteguje za naslov najlepšega v Posavju.

Listi in cvetovi kapucink

List kapucinke

Cvet kapucinke z ostrogo

Poleg kapucink še ognjič in drobna 
mačeha

Cvetna hrana
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KOSTANJEVICA NA KRKI - Pi-
halni orkester Kostanjevica 
na Krki je 13. junija s slav-
nostnim koncertom na ko-
stanjeviškem grajskem dvo-
rišču obeležil 15-letnico 
svojega delovanja, kot gost 
večera pa je pred številnim 
občinstvom nastopil še na-
rodnozabavni ansambel Igor 
in zlati zvoki. 

Pihalni orkester Kostanjevi-
ca na Krki nadaljuje tradicijo 
godbe, ki je v Kostanjevici na 
Krki delovala že pred letom 
1900, leta 1955 pa utihnila. 
Tišino so pred 15 leti prekinili 
krajani ter društva, ki so z de-
narnimi prispevki omogočili 
nakup inštrumentov ter s tem 

BREŽICE – Mogočno zapete 
pesmi in zvoki tamburic so 
bili 13. junija zvečer še eno 
darilo prijateljem, ki so do 
konca napolnili Viteško dvo-
rano Posavskega muzeja ob 
zaključnem koncertu sezo-
ne, ki je bil hkrati posvečen 
25-letnici ženskega in me-
šanega pevskega zbora KUD 
Brežice, za to priložnost pa 
je izdal tudi zgovorno publi-
kacijo. 

Glasbeno raznolik ter za uho 
in srce bogat koncertni pro-
gram so pevke, pevci in Tam-
buraški orkester KUD Oton 
Župančič, ki pesmi s tambu-
ricami še dodatno oplemeni-
tijo, z dirigentoma Draguti-
nom Križanićem in Elizabeto 
Križanić tako že petindvaj-
setič znova potrdili upravi-
čenost svojih prizadevanj, 
dobili nove moči, voljo in ob-
veznost za leta, ki sledijo. To 
je bil hkrati trenutek, ko se je 
bilo treba zazreti v preteklost 
in s priznanji nagraditi tiste, 
ki so zaupanje v lepoto gra-
dili ves ta čas. Vodja Območ-
ne izpostave JS RS KD Simona 

Zgodba o nastanku boštanj-
skega okteta sega v leto 
1964, ko se je v domačem 
kraju zbralo osem mladih 
fantov z željo po skupnem 
prepevanju. Imenovali so se 
Boštanjski fantje. Na pobu-
do priznanega slovenskega 
skladatelja, v Boštanju ro-
jenega Jakoba Ježa, ki se 
je s soprogo udeležil slavno-
stnega koncerta, so se kma-
lu preimenovali v Oktet Ju-
rij Dalmatin. Sestava članov 
v oktetu se je spreminjala, 
menjale so se tudi zboro-
vodje. Prvi je boštanjski ok-
tet vodil Jože Pfeifer, nato 
je bil 17 let njihov zboro-
vodja prof. Egon Kunej. Pod 
njegovim vodstvom se je ok-
tet razvil v enega izmed naj-
uglednejših v Sloveniji. Da-
nes oktet, ki ga sestavljajo 
Jure Požar, Iztok Zalezi-
na, Andrej Sešlar, Franci 
Judež, Jože Novak, Janez 
Revinšek, Jure Klenovšek, 
Andrej Lisec in Matej Fon,  
vodi prof. Jelka Gregorčič 
Pintar. 

SEVNICA - V galeriji Ana je 11. 
junija potekala otvoritev li-
kovne in kiparske razstave 
Gnezdo praznine Rudija Sto-
parja, enega najbolj prepo-
znavnih posavskih umetnikov, 
ki je v preteklem mesecu pra-
znoval 70. rojstni dan. 

»Prihaja trenutek prihodnosti, 
ko človek boža preteklost,« so 
bile uvodne besede umetnika 
v sproščenem pogovoru z la-
stnico galerije Bredo Drenek 
Sotošek, s katero sta skuša-
la predstaviti njegovo ustvar-
jalno življenjsko pot. Le-ta se 
je začela Boštanja, v majhnem 
kraju na desnem bregu Save, ki 
mu je posvetil nekaj svojih hai-
ku pesmi, eno pa je celo uglas-
bil Slavko Mihelčič in so mu jo 
na otvoritvi zapeli Boštanjski 
fantje. Del spominov je poma-
gala obuditi tudi Rudijeva uči-
teljica iz 3. razreda Zinka Ga-
brič, ki je dejala: »Še vedno ga 
vidim kot majhnega fanta, ki je 
zrasel v velikega moža.« S po-
sebno gledališko točko je v vlo-

Oktet Jurij Dalmatin slavil
BOŠTANJ - Prvo soboto v mesecu juniju je v boštanjski cerkvi v okviru praznovanja 500-letnice župnije 
Boštanj potekal slavnostni koncert Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja, ki v letošnjem letu slavi 45-letni-
co ustvarjalnega glasbenega delovanja. Gostje so bili člani Slovenskega okteta, slavnostni govornik pa 
mag. Igor Teršar, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

V svojih 45-ih letih delovanja 
se je Oktet Jurij Dalmatin 
uspešno predstavljal s peto 
pesmijo na številnih prire-
ditvah v domačem in širšem 
okolju, sodeloval na pevskih 
revijah ter na revijah izbra-
nih orkestrov Slovenije. Po-
sneli so nekaj radijskih in 
televizijskih oddaj (najod-
mevnejša je bila Sonce v Sev-
nici). »Med številnimi nasto-
pi in spomini izstopajo tisti 

med Slovenci v Nemčiji, ka-
mor smo se večkrat vračali, 
in v Kanadi, kjer smo skupaj 
z našimi izseljenci praznova-
li 10 let radia Glas kanadskih 
Slovencev. Posebno doživetje 
je bilo osebno srečanje s pa-
pežem Janezom Pavlom II. v 
Vatikanu leta 2004, kjer smo 
nastopili kot edini Slovenci,« 
je sijal od ponosa Jože No-
vak, ki je oktetu zvest že 35 
let in je njegova gonilna sila. 

Za uspešno dolgoletno glasbe-
no udejstvovanje je članom 
boštanjskega okteta na so-
botnem slavnostnem koncer-
tu izrekel čestitke in podaril 
Listino občine Sevnica župan 
Srečko Ocvirk. Mag. Igor Ter-
šar je podaril bronasto Gal-
lusovo priznanje Juretu Kle-
novšku za 5-letno in srebrno 
Gallusovo priznanje Andre-
ju Liscu za 15-letno prepeva-
nje. Zlati oz. častni Gallusov 
znak sta za 25-letno prepeva-
nje prejela Iztok Zalezina in 
Franci Judež. Predsednik KS 
Boštanj Jože Udovč je okte-
tu podaril skulpturo »Svetlo-
ba petja« v Boštanju rojene-
ga umetnika Rudija Stoparja. 
Posebno darilo je podaril tudi 
nekdanji namestnik velepo-
slanika Republike Slovenije 
v Vatikanu Jože Tivadar. Če-
stitkam ob visokem jubileju 
in dobrim željam za nadalje-
vanje skrbno začrtane poti so 
se pridružili tudi mnogi glas-
beni prijatelji iz sevniške ob-
čine in izven nje.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Oktet Jurij Dalmatin z zborovodkinjo

Petnajst let kostanjeviške godbe

Kostanjeviška godba je zaigrala skupaj z Igorjem in 
zlatimi zvoki, neuradnimi nasledniki slovitih Avsenikov.

Pesem mogočna…

Rožman Strnad je bronaste 
Gallusove značke podelila Bo-
janu Vebletu, Janku Medve-
šku, Mariji Peterlin in Mar-
jani Kržan; srebrne Mojci 
Bertole-Lokar, Marjanci Re-
denšek, Olgi Piltaver, Vladi-
miri Sumrek, Francu Zev-
niku in Urški Kostić; zlate 
Gallusove značke pa Viktorju 
Deržiču, Marjanu Tomšetu, 
Tereziji Đorđević, Stanislavi 
Pernišek, Mariji Ogorevc in 
Rozaliji Avsec; posebni pri-
znanji pa sta prejela Eliza-
beta in Dragutin Križanićeva, 

predana pedagoga in glasbe-
nika, ki sta z umetniškim de-
lom in človečnostjo trajno za-
znamovala domač prostor in 
ga čezmejno razširila. Sre-
brni jubilej je bil tudi prilo-
žnost za podelitev društvenih 
priznanj ter številnih izreče-
nih čestitk. 
Poseben glasbeni užitek so 
na koncertu prispevali solisti 
Anja Radkovič, Jernej Žni-
deršič in Elizabeta Križanić, 
ki je hkrati pripravila in bra-
la vezno besedilo.
 N. Jenko S.

Z jubilejnega koncerta (foto: Danica Rožman)

oživitev pihalnega orkestra. 
Danes pihalni orkester deluje 
pod vodstvom dirigenta Toni-
ja Homana, za predvodništvo 
pa skrbi Matjaž Krhin. Na po-
licah hranijo bronasto Prešer-
novo priznanje, zlato plaketo 

s tekmovanja pihalnih orke-
strov v 3. težavnostni skupi-
ni in v 2. težavnostni stopnji 
ter številna priznanja z revij 
pihalnih orkestrov Posavja in 
srečanj pihalnih orkestrov in 
godb Dolenjske in Bele kraji-

gi Franceta Prešerna vnesel v 
zelo bogat kulturni večer doda-
ten nemir Sinjo Jezernik, član 

gledališke skupine Društva Trg 
Sevnica, društva, ki  ga je po-
magal ustanoviti skupaj s Hildo 
Lipovšek in Bredo Drenek So-

tošek tudi Stopar. Zanimiv, svo-
jevrsten, s posebno toplino, z 
nežnostjo, z lahkotnostjo in z 

notranjim mirom 
napolnjen uvodni 
kulturni program 
z gongi sta obliko-
vala akademsko 
izobražena glas-
benica Karolina in 
krajinski arhitekt 
Roman Stopar – 
sin in snaha av-
torja razstave. Za 
umetniško ustvar-
janje, s katerim 
odpira lepšo stran 
življenja, se je Ru-

diju Stoparju zahvalil in mu za-
želel še veliko plodovitih let 
tudi župan Srečko Ocvirk.                                                                                                                
 S. Radi, foto: L. Motore

Privoščite si – berite!
Branje je - dovolite, da se tako izrazim – neka vrsta ero-
tike. Je strast: do zgodb, življenja, sebe, tišine. Je strast 
dotika. Tistega fizičnega dotika platnic in listov, pa tudi 
notranjega, ki se širi eterično v prostorje pomenov, slu-
tenj, hrepenenj in domišljije, nam vsem skupnega nači-
na preživetja. Beremo zato, da ne pozabljamo. Beremo, 
da izvemo. Beremo, da lažje zaspimo. Ali pač, da delimo 
svojo izkušnjo sveta z izkušnjo avtorjev in njegovih bolj 
ali manj namišljenih protagonistov. Beremo tudi zato, da 
čutimo. Včasih beremo zato, da lažje razumemo. Branje 
je kot molitev, v katero se zlivamo v svojih samotah z 
željo, da bi lažje in lepše zmogli sprejeti jutrišnji dan, 
pa tudi včerajšnjega in vse prihodnje. Branje je hvale-
žen čas, nezamerljiv, vedno pripravljen, da ga nadalju-
jemo tam, kjer smo ga opustili. Beremo marsikaj. Včasih 
mehko prelivanje oblakov, resnico v očeh, ptice v letu, 
usodo v dlaneh, zaljubljivost dveh, zgodovino v okame-
nelih plasteh. Včasih vse to (še več, v neskončnost vsega) 
bere in zbere v besedi kdo drug in zbrano položi v knji-
go, da lahko mi potem z branjem nadaljujemo tam, kjer 
je on začel in zaključil. Dvomim, da bi lahko bila knjiga 
moškega spola. Tako vzdržljiva kot je. Tako mnogopla-
stna v pomenih,  nikoli do konca doumljivih, vedno pre-
sežnih v tem, kar navidezno sporoča. Knjige so zažigali, 
kaj ne tudi žensk? Knjiga nas lahko nasmeji, razžali ali 
razsvetli. Lahko gre neopazno mimo nas. Ali pa si ob ka-
teri zaželimo, da bi bilo nje branje podaljšano v naprej. 

Ni recepta za branje. Kot ni enotnega recepta za življe-
nje. Branje je način življenja, vsakomur lastnega na svoj 
(bolj ali manj izviren) način. Zato me vedno zmrazi, ko 
me tujec povpraša po nasvetu za branje. Jaz pri branju 
iščem presežke, on se morda ozira za drugimi stvarmi. Ni 
nujno, da nama iste besede nosijo enake pomene. Mene 
zanima zvok stavka, njega zgodba. Jaz berem, ker se že-
lim polniti s pomeni, on želi pozabo. Zato je predlagati 
knjigo v branje nekomu, ki ga ne poznaš, odgovorno in 
tvegano dejanje. Lahko mu pokažeš nove svetove, ki ga 
očarajo, ali pa ga od branja pahneš še dlje, kot je bil. Da 
bi rešili to zagato, smo v Valvasorjevi knjižnici pripravi-
li dve vrsti bralnih seznamov. V enem so zvezani oseb-
ni, imensko podpisani predlogi za branje. Vsak od zapo-
slenih v knjižnici vam predlaga svojih deset najljubših 
knjig. Mesečno pa vam predstavljamo tudi pet novosti, 
za katere menimo, da bi jih bilo vredno opaziti in pre-
brati. K sodelovanju bomo povabili tudi vas, bralce, da 
s svojimi predlogi tudi vi pomagate ostalim na poti do 
dobrih knjig. Vsako leto namreč izide vse več naslovov. 
Niti knjižničarji jih več ne uspemo obvladovati v svojem 
spominu, prenasičeno je. Zato sodelujmo. 

Sorodno branju je pisanje. V strogem formalnem smislu 
gre le za obrnjen proces. Le da je večini lažje brati kot 
pa pisati. Lažje je biti v vlogi opazovalca kot pa v vlogi 
igralca. Lažje je biti pasiven kot pa aktiven. No, za pi-
sanje je potrebno tudi nekaj občutka za izražanje, to je 
res. In pa poguma dovoliti sebi na plan. Malo shizofrenije 
je v vsakem od nas. Monologi so prisotni pri vseh. Položi-
te jih na papir, vredno je. Naj vas spomnim, do 15. sep-
tembra poteka literarni natečaj na temo »Kako diši moja 
knjižnica«, razpisne pogoje smo objavili v 11. št. Posa-
vskega obzornika, ki je bila objavljena 28. maja letos. 
Razveselite nas s svojimi prispevki. Vsa dodatna vpraša-
nja o tem lahko naslovite na naslov renata@knjiznica-
krsko.si ali pa pokličete na 07/490-40-00.

Da ne bi ostali brez knjig, naj vas spomnimo še na poletni 
delovni čas Valvasorjeve knjižnice: v juliju in avgustu je 
knjižnica ob petkih odprta le do 14. ure, ob sobotah pa 
je zaprta. V ostalih dneh odpiralni čas ostaja enak. Za-
posleni v kolektivu vam želimo lepo poletje in prijeten 
oddih. Predvsem pa: privoščite si – berite!
 Renata Vidic

ne, ki se jih redno udeležuje-
jo. Letno priredijo dva velika 
samostojna koncerta, božič-
no-novoletnega ter poletne-
ga, poleg tega imajo okoli 30 
nastopov na turističnih, kul-
turnih in drugih prireditvah 
v Kostanjevici in širši okolici. 
Z zaprtjem kulturnega doma 
so sicer ostali brez „matične 
dvorane“, pa tudi njihov vad-
beni prostor ni idealen, je na 
jubilejnem koncertu poveda-
la povezovalka Melita Sku-
šek. Godbeniki kljub temu 
vztrajajo in osemnajstim so 
ob tej priložnosti podelili bro-
nasta Gallusova priznanja za 
pet- do desetletno igranje v 
orkestru.
 P. Pavlovič

Roman in Karolina Stopar, Breda 
Drenek Sotošek, Rudi Stopar z ženo 
Jasenko in župan Srečko Ocvirk.  

Stoparjevo 
»Gnezdo 
praznine«
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Mesto Kr[Ko 
potrebuje vizijo razvoja

Mesto Krško je potrebno 
povezati v celoto, uma-
kniti glavne prometni-
ce z območja med reko 
in bivalnimi površinami, 
povezati mesto z reko in 
ponovno umakniti indu-

strijo na obrobje mesta, hkrati pa oživiti močno meščansko struk-
turo, ki jo je mesto nekoč že imelo. To je osnovni koncept vizije 
razvoja mesta Krško, katere pobudnik in avtor je družba Savapro-
jekt. Zastavljena je v okvir treh časovnih obdobij – trideset, šest-
deset in sto let – ob predpostavki enakomernega gospodarske-
ga razvoja ter na temelju obstoječih znanj in razvoja tehnologije. 
»Večina ureditev, načrtovanih v preteklosti, je že realiziranih, zato 
je potrebno določiti nadaljnjo pot razvoja mesta, »poudarja idej-
ni vodja vizije Peter Žigante, glavni direktor družbe Savaprojekt.  
»Naš cilj je, da bi vizijo, ki bi postavila temelje za vse potencial-
ne razvojne projekte, oblikovali skupaj z meščankami in meščani 
z vseh področij družbenega življenja, ki najbolje poznajo mesto, 

zato želimo vključi-
ti njihove ideje in 
predloge. V končni 
fazi pa naj bi vizijo 
potrdil tudi Občin-
ski svet občine Kr-
ško, vendar le kot 
usmeritev, ne pa 
kot obvezujoč doku-
ment,« še dodaja.

Vizija razvoja mesta Krško predvideva preusmeritev razvo-
ja oziroma samega koncepta mesta, ki je danes usmerjen v 
smeri SZ – JV (povezava starega mestnega jedra z Vidmom). 
Vizija predvideva razvoj v smeri SV – JZ, torej razvoj v smeri 
Videm – Leskovec, Žadovinek, pri čemer je staro mestno je-
dro potrebno gojiti kot poseben del mesta.
Glavni elementi vizije pa so tudi razvoj močne meščanske 
strukture, ki je podobno kot v drugih mestih zamrla, na po-
dročju prometa vzpostavitev peš mostov preko Save, oživi-
tev rečnega prometa ter umik tranzitnega prometa z obmo-
čja med reko in mestom, na področju ekologije pa kvalitetno 
bivanjsko okolje s čistim zrakom, vodo in tlemi.

Kot prikazuje geneza razvoja na skici, je bil pogoj za pro-
storski razvoj mesta vedno tudi gospodarski razvoj. Sta-
nje v prostoru pa ne posledica napak, ampak posledica 
razvoja. Okoli leta 1900 sta mesto Krško sestavljala da-
našnje staro mestno jedro kot središče in majhen del 

današnjega Vidma. Danes je središče dogajanja obmo-
čje Vidma in Leskovca, Žadovinka, do česar je pripeljal 
razvoj. Čez 100 let je predviden razvoj v tej smeri, pove-
čanje površin za 2,2-krat in povečanje števila prebival-
cev na približno 20.000.

Krško okoli leta 1900 Krško danes Krško leta 2100

Osnovni koncept vizije razvoja mesta Krško

SZ

JV

SV

JZ
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V družbi Savaprojekt pozivajo vse Krčanke in Krčane ter 
vse ostale, ki so z mestom Krško kakorkoli povezani, da 
pošljejo svoje ideje, predloge, pripombe, mnenja in sta-
lišča o viziji razvoja mesta Krško na naslov Savaprojekt, 
d.d., CKŽ 59, 8270 Krško s pripisom Vizija mesta Krško 
ali na elektronski naslov vizija@savaprojekt.si.
Celotno vizijo oziroma predstavitev si lahko ogledate na 
spletni strani www.savaprojekt.si.

Mesto Kr{ko v tridesetih letih
V 30 letih naj bi se poslovne dejavnosti postopoma začele umi-
kati iz mesta proti avtocesti, predvidena je razširitev poslovne 
cone (PC) Drnovo in del Feniksa. Prav tako je predvidena širitev 
Žadovinka z novo obvoznico, ki je definirana že v obstoječem 
planskem aktu občine, vendar v viziji ne predstavlja končne-
ga stanja. Na Črnilah naj bi v tem obdobju uredili športno-re-
kreacijski center, v mestnem jedru pa ustvarili mladim prija-
zno mesto, tja usmerili kulturne in druge podobne dejavnosti, 
oblikovali peš cono z umirjenim motornim prometom in po-
vezali mesto z reko. Na območju tovarne Vipap naj bi se v prvi 
fazi del območja namenil centralnim dejavnostim, v tem ob-
dobju naj bi tu stal tudi že Kompleks Krke. Širila naj bi se tudi 
industrijska cona (IC) Vrbina, kjer naj bi po potrebi odprli razi-
skovalno-razvojni energetski kompleks; zgrajeno naj bi bilo od-
lagališče NSRAO; med drugim pa je predvidena tudi širitev sta-
novanjskih pozidav na Polšci, Senušah, Narplu, …

Mesto Kr{ko v {estdesetih letih
V tem obdobju, ko lahko na podlagi obstoječih znanj še 
objektivno načrtujemo, vizija predvideva nadaljnji umik 
obrti, poslovnih dejavnosti oz. industrije iz Leskovca pro-
ti PC Drnovo. 
Žadovinek, ki se je iz industrijskega območja razvil v trgo-
vsko, naj bi postal stanovanjsko območje s centralnimi de-
javnostmi, mimo naj bi stekla nova trasa obvoznice, ki raz-
širjenega Žadovinka ne bi ločevala od ostalega dela mesta, 
obstoječa cesta (obvoznica, načrtovana s planskim aktom) 
pa naj bi se prekategorizirala v cesto mestnega ranga. V tem 
obdobju naj bi se odprlo novo skupno pokopališče, obstoje-
či pokopališči v Krškem in Leskovcu pa preuredili v parkov-
ne površine. Na območju tovarne Vipap naj bi v šestdese-
tih letih področje, kjer stoji tovarna, postalo stanovanjsko, 
v tem obdobju Kompleks Krka še ostaja. IC Vrbina naj bi se 
širila južno od Vrbinske ceste.

Mesto Kr{ko v stotih letih
V tem najbolj oddaljenem obdobju, ko na podlagi trenutnih 
znanj ni mogoče napovedati napredka, naj bi bilo območje 
tovarne Vipap izključno stanovanjsko področje s centralni-
mi dejavnostmi. V tem obdobju naj bi se južni in severni del 
IC Vrbina povezala, s poudarkom na umestitvi »lahke« in-
dustrije v bližino mesta.
Na področju prometa naj bi Krško v tem obdobju imelo traso 
hitre železnice, medmestni metro (Sevnica-Krško-Brežice), 
predvidena je preusmeritev glavne cestne povezave, načr-
tovane ob levem bregu Save, na tunel ter vzpostavitev do-
datnih povezav levega in desnega brega reke Save.

Cilj vizije je tudi uveljavitev mestnih četrti – organizacijskih 
enot, ki ponazarjajo upravljanje mesta in gospodarjenje s 
skupnimi interesi. Mestne četrti kot socialno, kulturno in 
ekonomsko zaključene mestne vasi (Urban Village) znotraj 
sodobnega mesta naj bi se delile na Krško-Videm (ali Novo 
Krško, Krško-levi breg, …), Staro Krško (ali Krško-sever, …) in 
Krško-Leskovec (ali Krško-jug, …).

GeNeZa raZVOJa Na ObmOčJu daNašNJe TOVar-
Ne ViPaP - V obdobju 30 let naj bi del območja namenili 
centralnim dejavnostim, v tem obdobju naj bi tu stal tudi 
že Kompleks tovarne Krka. V 60 letih tovarne ne bi bilo 

več, ampak bi področje, kjer danes še stoji tovarna, po-
stalo stanovanjsko, Kompleks Krka še ostaja. V 100 letih 
pa naj bi bilo to območje izključno stanovanjsko s cen-
tralnimi dejavnostmi.

Legenda obmo~ij

regionalna cesta

območje obrti in poslovnih dejavnosti predvideno območje stanovanj in centralnih 
dejavnosti

predvideno območje industrije

predvideno območje obrti in poslovnih 
dejavnosti
predvideno območje nove tehnologije za 
pridobivanje električne energije

predvidene zelene površine

predvideno območje športa in rekreacije

predvideno novo pokopališče

predvideni umilitveni zeleni pas

območje NEK

zelene površine

območje športa in rekreacije

pokopališče

umilitveni zeleni pas

hitra železnica

predvideno območje stanovanj

tunel

medmestni metro

območje stanovanj

območje industrije

območje stanovanj in centralnih 
dejavnosti

VIDEM

StARO KRŠKO

LESKOVEC

industrijsko območje 
celuloze

industrijsko območje 
celuloze

stanovanjsko 
območje

stanovanjsko 
območje

industrijsko območje Krka

industrijsko območje Krka

centralne dejavnosti

centralne dejavnosti

centralne dejavnosti

3o le
t

6o let

100 le
t
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SENOVO - Planinsko društvo Bohor Senovo je ob občinskem 
prazniku 13. junija pripravilo tradicionalni 8. pohod „Juriš 
na Bohor«. Na zbirnem mestu na Jablancah se je zbralo pri-
bližno 30 pohodnikov, ki jih je v imenu Občine Krško nago-
voril Boštjan Kozole, nato pa so se podali na pot mimi sla-

pa Ubijavnik do partizanske bolnišnice, nato do Skalice, pa 
na Možnico in nazaj na Veliki Javornik ter nato do planinin-
ske koče na Bohorju, kjer jih je čakala malica. Pohod je tra-
jal približno pet ur. 

SENOVO - V soboto, 13. junija, se je v okviru občinskega pra-
znika odvijal 3. nočni turnir na Senovem v organizaciji Špor-
tnega društva Senovo. Udeležilo se ga je 18 ekip iz celotne-
ga Posavja. Zmagala je ekipa Orličev iz Pišec, ki je po napeti 

tekmi premagala ekipo Yumbo iz Sevnice, ki je že v prvem 
krogu izločila domačo ekipo s Senovega. Tretje mesto pa so 
prav tako osvojili Sevničani, in sicer ekipa Slabičev. Najbolj-
ši trije so prejeli nagrade in pokale. Lepo vreme je privabilo 
tudi lepo število obiskovalcev, ki jih je pričakal sočen odo-
jek in čevapčiči.

SENOVO - Desetleten jubilej sodelovanja med prijateljskima 
organizacijama Občinskega združenja slovenskih častnikov Kr-
ško (ZSČ) in Častniške organizacijo rezervistov iz Obreigheima 
so predstavniki in pripadniki obeh združenj obeležili 12. juni-
ja s slavnostno akademija v Domu XIV. divizije na Senovem. 

Ob glasbenem programu Pihalnega orkestra DKD Senovo je 
predsednik Zveze združenj slovenskih častnikov Miha Butara 
podelil plakete, spominske plakete in častne znake ZSČ. Pla-
keto je prejel predsednik Združenja rezervistov Obreigheim 
Bernd Knaus; častni znak ZSČ član nemškega združenja Hans 
– Peter Kappe, spominske plakete ob 10-letnici sodelovanja 
pa so prejeli dosedanji predsedniki krškega združenja Bran-
ko Urbanč, Borut Angeli in Anton Podgoršek, ustanovna čla-
na Branko Slivšek in Franc Žinko, člana nemškega združenja 
Rudolf Schick in Gerhard Wilhelm ter župana obeh občin – 
Franc Bogovič in Roland Lauer. Po uradnem delu je sledi-
lo še družabno srečanje pripadnikov sodelujočih organizacij.

B. M., foto: J. M.

SMEDNIK - Tako so na Smedniku 10. junija popoldne (na foto-
grafiji od leve proti desni) Miljenko Muha, član uprave druž-
be Kostak, ki je bila izvajalec del, krški župan Franc Bogovič, 
predsednik Sveta KS Raka Silvester Krošelj in Alojz Češno-

var v imenu podizvajalca del ITEO Raka, predali v promet 
novozgrajena pločnika na Smedniku in Zalokah v skupni dol-
žini 1000 metrov. Investicijska vrednost v ureditev pohodnih 
površin v obeh naseljih znaša 310.000 evrov.  B. M.

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg v Brestanici so 12. juni-
ja doživeli poseben kulturni utrip, saj je svoje knjižno delo, 
kjer je besedilo zbral, ga uredil, napisal opombe, podnapi-

se in tudi spremno besedo ter uredil slikovno gradivo ter se 
imenuje Iz stare Ljubljane na Soško fronto predstavil univer-
zitetni profesor Vinko Avsenak, ki je po rodu Brestaničan. Z 
avtorjem pa se je pogovarjala Margareta Marjetič. 

M. K. M. 

CIRJE – Potomka najstarejše vinske trte z mariborskega 
Lenta od 12. junija krasi Cvičkov hram Društva vinogra-
dnikov Raka v Cirju pri Raki. 

Predsednik raških vinogradnikov Ivan Vizlar je dejal, da ima-
jo v društvu skoraj 300 članov in si prizadevajo tudi za ohra-
njanje kulturne dediščine. V lanskem letu, 29. marca, so pri-
čeli z izgradnjo hrama, kjer bo stalna zbirka stare kletarske 

opreme, poleg še muzejska stanovanjska izba, kakršno so 
imeli nekoč, v bivanjskem stilu naših prednikov, drugo leto 
pa že načrtujejo uradno otvoritev.

K starinam in ohranjanju dediščine sodi kot že rečeno tudi 
najstarejša vinska trta na svetu, ki se imenuje žametna črni-
na oz. t. i. modra kavčina. Dogodka se je udeležil namestnik 
mariborskega župana Andrej Vrlič, prisostvoval je tudi krški 
župan Franc Bogovič, krški podžupan Srečo Sršen, predse-
dniki oz. člani društev iz sosednih krajev, delegacija iz nem-
škega Obrigheima, direktor Kmečke zadruge Janez Živič, pa 
tudi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože 
Žura. Krajl cvička Andrej Tratar pa je prišel kot se spodobi 
s cvičkovo princeso Vesno Perko. Trta bo rasla pod budnim 
očesom botra Mirka Kužnika, seveda pa so ji določili tudi 
skrbnika, to sta postala Jože Oštir in Jože Vidovič. Slovesni 
dogodek pa so zaokrožili z modno revijo ljudskih oblačil iz 
19. stoletja, ki jo je pripravila Ida Intihar z Etnološkim dru-
štvom Terica. Nastop so popestrili tudi domači ljudski pevci 
in krški mladi glasbeniki.  M. K. M. 

Juriš na Bohor

Na zbirnem mestu pohoda (Foto: J. M.)

Nočni turnir »Senovo 2009«

Pogled na senovsko igrišče med turnirjem (foto: J. M.)

Najstarejšo trto posadili tudi 
na Raki

S posebno slovesnostjo so posadili potomko najstarejše 
trte na svetu. (Foto: P. Š.)

Deset let sodelovanja krške in 
nemške častniške organizacije

Prejemniki priznanj na slovesnosti na Senovem

Iz stare Ljubljane na Soško 
fronto

Margareta Marjetič v pogovoru z Vinkom Avsenakom.

Skozi Smednik in Zaloke 
kilometer pločnika

Območna enota Brežice
Krajevna enota Kostanjevica
Ulica talcev 20
8311 KOSTANJEVICA

Lastnike gozdov in prebivalce mesta Krško

VABIMO na

PREDSTAVITEV OSNUTKA 
GOZDNOGOJITVENEGA NAČRTA 

za območje Trška gora 
ter pobočje nad starim mestnim jedrom

v torek, 30. junija 2009 ob 11. uri,
v prostorih Lovskega doma na Trški gori

Po predstavitvi bo pripravljen tudi kratek terenski ogled 
območja. Na predstavitev so vabljeni tudi predstavniki 
občine Krško, saj gre za območje gozdov, ki so za prebi-
valce Krškega posebnega pomena.

KRŠKO - 12. in 13. junija je na igrišču Šajspoh v Krškem po-
tekal Generator festival, ki je postregel s kopico glasbenih in 
plesnih nastopov ter kreativnih delavnic. Obiskovalci so si med 
drugim z zanimanjem ogledali spremljajočo razstavo Spoofi, ki 

je bila pravzaprav parodija na vsakodnevno oglaševanje, na-
čin življenja, družbeno dogajanje, potrošniške produkte ipd., 
za glasbene sladokusce pa so med drugim v petkovem večeru 
igrali trubači iz Bajine Bašte, v soboto pa povratniki na glas-
beni sceni, domače zasedbe Shyam, Demolition grup in nek-
danji Kut Gas pod imenom Soulfood Inc.  B. M.

Generator festival

Ena izmed živih razstav „spoofi“, ki je opozorila, da je 
človek in celotna družba postala zasvojena z zdravili.

KRŠKO - Pod okriljem Športne zveze gluhih in naglušnih Slo-
venije je 13. junija v telovadnici leskovške osnovne šole po-
tekalo državno prvenstvo gluhih in naglušnih oseb v malem 
nogometu. Prvenstva, katerega gostitelj sta Občina Krško in 
Društvo gluhih in naglušnih Posavje (DGN), se je letos udele-
žilo pet ekip, in sicer iz Slovenskih Konjic, Maribora, Celja, 
Ljubljane in Krškega.

Kakor je na nogometnem tekmovanju dejala sekretarka DGN 
Posavje Vlasta Moškon, tovrstna tekmovanja niso zgolj špor-
tnega pomena, pa čeprav gre za eno redkih dejavnosti, preko 
katere se lahko gluhe in naglušne osebe poistovetijo s sliše-
čimi, temveč je to priložnost, da se člani društev, ki deluje-
jo širom po Sloveniji, srečajo, obnovijo ali stkejo nova pri-
jateljstva, poznanstva, izmenjajo izkušnje in se preprosto 
poveselijo. 
Če zapišemo še nekaj besed o posavskem društvu, so tega 
ustanovili leta 1962 na pobudo gluhih in naglušnih oseb iz po-
savskih občin. Od ustanovitve dalje je imelo društvo sedež v 
prizidku nekdanjega Kulturnega doma Svoboda na Vidmu, od 
leta 1996 pa do leta 2008 v prostorih na Cesti 4. julija 66, v 
lanskem letu pa so se preselili z društveno dejavnostjo v sonč-
no hišo, kakor so jo poimenovali, na Cesti krških žrtev 60 v 
Krškem, kjer so v adaptiranih prostorih hiše pridobili dobre 
pogoje za delovanje in društveno družabno življenje. Društvo 
šteje okoli 370 članov.  B. Mavsar

Nogometno tekmovanje 
gluhih in naglušnih

Nogometna ekipa DGN Posavje s sekretarko Vlasto Moškon
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»Naše življenje je potovanje od 
cilja do cilja. Le redkokdaj ima-
mo čas, da se ustavimo, pogle-
damo nazaj in si zarišemo pot za 
naprej. Zaradi številnih ciljev 
dan prehiteva noč. Zdi se nam, 
da sploh ni časa za najbližje, ni-
mamo pa ga niti zase,« se kot 
nauk življenja izpisuje pod pe-
resom ženske z velikim občut-
kom za pravično in za dobro. V 
čast mi je, da lahko med nami 
pozdravim slavnostno govornico 
Vlasto Nusdorfer, višjo državno 
tožilko in generalno sekretarko 
društva Beli Obroč. Prijazno poz-
dravljam tudi letošnje nagrajen-
ce Občine Krško, vse goste, ob-
čane in občanke. 

Je naš praznik tak kot praznik 
mora biti? Smo živeli in dela-
li tako, da se nam je v vese-
lje ozreti nazaj? Najprej daleč 
v zgodovino, kateri posvečamo 
naš vsakoletni praznik kot spo-
min na srečno vrnitev izgnan-
cev, na prve krške žrtve in na 
borce, ki so z življenjem brani-
li svoj dom. Slovenija je iz ča-
sov boja za preživetje prestopi-
la v delo za jutrišnji dan. Postali 
smo država, da bi ta dala vsako-
mur priložnost, da si ustvari pri-
hodnost. To od nje in od nas še 
vedno pričakujejo slovenski lju-
dje. Občina Krško se ves čas tru-
di, da se v teh pričakovanjih ne 
bi razhajala z njimi. Zato upam, 
da je ta praznik, praznik veselja 
in ponosa nad tem, da spodbu-
jamo razvoj in ustvarjalnost po-
sameznika.

Okoliščine našega človeškega 
bivanja so tokrat postavljene v  
prelomen čas, ko vsak dan pri-
nese na plan sveže novice o te-
žavah podjetij in finančnih insti-
tucij. A kriza  ne more biti tako 
močna kot smo lahko močni mi. 
Smo občina, kjer številne go-
spodarske družbe od manjših do 
največjih podjetij uspešno klju-
bujejo nestabilnim razmeram na 
trgu. Ne glede na manj optimi-
stično vzdušje v svetu nimamo 
razlogov da bi se predajali ma-
lodušju. Ker smo v pravem času, 
razmišljali prav. Večletno vzpo-
stavljanje dobre poslovne klime 
v našem okolju, vlaganje v po-
slovno infrastrukturo in ureja-
nje poslovnih con, financiranje 
štipendijskih shem so glavni te-
melji, ki krško gospodarstvo še 
vedno uvrščajo iznad slovenske-
ga povprečja. Vesel sem, da naše 

Praznik Občine Krško so tudi letos obeležile številne prireditve. Praznovanje se je zaključilo 14. junija, prazniku 
posvečeni čas pa je še posebej obeležila slavnostna akademija, s podelitvijo priznanj za delo in ustvarjanje v na-
šem prostoru in z besedami obeh govorcev - višje državne tožilke in generalne sekretarke društva Beli obroč Vla-
ste Nussdorfer in župana občine Krško Franca Bogoviča. V tokratni številki Posavskega obzornika objavljamo župa-
nov govor z osrednje prireditve. 

poslovno okolje sestavljajo pod-
jetja in uspešni gospodarstveni-
ki, ki so med najbolj zanesljivimi 
partnerji uspešne prihodnosti. 

Ob tem je pomembno, da kot 
družba izboljšujemo pogoje 
družbenega standarda in omo-
gočamo višjo kakovost življenja 
tudi na ostalih področjih. Šola 
in izobraževanje sta v naših na-
črtih za prihodnost dobila pred-
nost. Kajti družbe prihodnosti 
so družbe znanja. Tudi vlaganje 
v šport in športno infrastruktu-
ro je odločitev naše skupne pri-
hodnost, ker je šport mladost, 
je zdravje in je življenjski op-
timizem.

Dalje so naše vezno tkivo skupne 
vrednote. Iz njih rastejo  sožitje 
različnega, solidarnost, pravna 
varnost in socialna pravičnost. 
Kulturnemu izzivu pa so kos šte-
vilna društva in organizacije, ki 
bogatijo nas in naše kraje in ve-
dno znova potrjujejo da so prav 
na domačem pragu možne naj-
lepše kulturne stvaritve. Želim 
si, da je naša občina tista druž-
ba, v kateri je slišan tudi otro-
ški glas, glas mladine. Da ima ta 
ob dobrih šolah tudi ostale mo-
žnost, ki omogočajo da koristno 
izkoristijo svoj prosti čas. 

Bilo je nekoč, ko si nismo mo-
gli predstavljati, da bomo  na-
mesto tablice in kamenčka tako 
množično uporabljali računalnik. 
Računalnik, ki nam z internetom 
omogoča daleč prek domačega 
praga pokukati v prav vse zakla-
dnice znanja sveta. Širokopasov-
ne povezave so ta čas ene izmed 
največjih projektov, ki potekajo 
v občini Krško in njenih naseljih. 
Eden večjih izzivov prihodnosti 
nam bo tako z 218-imi kilometri 
omrežja približal svet vse hitrej-
ših elektronskih komunikacij.

Projekt je le eden izmed mno-
gih, s katerimi je občinska upra-
va dosegla velik uspeh v okviru 
nove finančne perspektive 2007-
2013, saj je na osnovi večletnega 
dela in jasno začrtanih progra-
mov uspešno kandidirala na raz-
pisih za državni in evropski de-
nar. V letošnjem proračunu, ki 
je daleč najvišji v zgodovini naše 
lokalne skupnosti, je teh sred-
stev za skoraj 18 mio evrov. Za 
marsikateri današnji dober re-
zultat se kaže zahvaliti tistim 
med vami, ki ste zmogli videti v 

prihajajoči čas in znali izpeljati 
projekte, ki so odpirali in utira-
li pot času, ki ga živimo danes. 

A ob tem življenju se poraja 
vprašanje s kakšnimi pljuči diha 

naše mesto in s kakšnimi naše 
vasi. Pogled smo usmerili daleč 
naprej, z jasno vizijo, da želimo 
ustvariti sodobno mesto, ki ga 
bo krasilo urejeno podeželje. V 
tem času tako že tlakujemo pot, 
na kateri bo staro mestno  je-
dro ohranilo svojo identiteto in 
postalo novo združevalno sre-
dišče vseh občanov. Urbanizi-
ran del Krškega na levem bre-
gu reke bo v naslednjih letih z 
upravnim središčem ponovno po-
vezal 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 obvoznice in ureditev ob 
Hidroelektrarni Krško. Tretji ste-
ber, na katerem stoji naše me-
sto, je poslovni in obrtni center 
na vpadnici. A kot vedno so vo-
gelni kamni štirje. Naj torej tej 
simboliki dodam še četrtega: nas 
ljudi. Solidarnost in mesebojno 
razumevanje sta odgovor na vse 
morebitne preizkušnje priho-
dnjega časa.

Če do njih pride, nas dejanj uči 
življenjska drža velikih imen 
naše skupne zgodovine. Pred 
dobro uro smo slovesno odprli 
Spominski park Jurija Dalmati-
na na Vidmu in ga posvetili de-
diščini dosežkov protestantizma. 
Morda ni naključje, da nas rav-
no v tem času nagovarja njihovo 
sporočilo in nas spodbuja k misli, 
da bi v nas živelo razsvetljenstvo 
protestantov, svetovljanstvo Val-
vasorja in uporniški duh Matije 
Gubca, da bomo sedanjost zno-
va in znova spreminjali na bolj-
še. Eden največjih Slovencev Pri-
mož Trubar bi dejal, da ni velikih 
in malih jezikov. Mi k temu do-

dajamo, da so le velike in male 
ideje in je naša zmožnost, da jih 
izrazimo. Vsi smo na preizkusu 
ustvarjalnosti, znanj in širine 
duha. Morda smo se na dan pra-
znika dolžni vprašati še o tem, 
kaj bomo storili, da bo človekovo 
dostojanstvo pravica vseh ljudi, 
da bo svet bolj pravičen za vse. 
Včasih so nekateri svetovi pre-
več zazrti vase, pred nami pa je 
čas, v katerem bomo uspeli le s 
sodelovanjem. 

Na našem domačem dvorišču se 
poraja še eno odgovorno vpraša-
nje, ki zahteva povezanost na-
mesto delitev, modrost in preu-
darnost namesto merjenja moči. 
Rešitev trajnega odlaganja niz-
ko in srednje radioaktivnih od-
padkov nas kliče na odgovornost. 
Prišel je zadnji čas, da z ravnanji 
ne mislimo le nase, ampak tudi 
na tiste, ki jim bomo nekoč za-
pustili ta svet. Želja po pravičnih 
individualnih nadomestilih ob 
umestitvi odlagališča lahko ne-
hote vodi k delitvi sosedov, nase-
lij, krajevnih skupnosti… vodi do 
tanke meje na kateri se bo neko-
mu godila krivica. Priložnosti, ki 
jih še imamo danes se lahko hi-
tro spremenijo v nevarnosti in v 
zamujene možnosti. Naj nas to-
rej vodi modrost, da se bomo od-
ločili tako, da bomo pridobili vsi. 
Naj naših odločitev ne uravnava 
le groba sila močnejšega in ga ne 
določajo le interesi. Odgovor je 
v naših rokah. Mi izbiramo. Vsak 
dan in povsod. 

Samo bistvo slovenskega naro-
da je kultura. Kultura v odno-
sih, kultura v ustvarjanju. Za-
torej z največjim veseljem in 
spoštovanjem pozdravljam vas, 
dragi prejemniki letošnjih pri-
znanj Občine Krško. 

Iskreno se vam zahvaljujem za 
predanost, ki vas nikoli ne utru-
di, za življenjsko delo v ko-
rist skupnosti,  za ljubiteljsko 
ustvarjanje in bogastvo izrazno-
sti s katero dvigate ugled naše 
občine, hvala za moč in energi-
jo, ki jo vlagate v delovanje dru-
štev, v napredek krajev, za po-
sluh s katerim se približujete 
sočloveku in za pogum, ki vliva 
upanje in rešuje življenja. 

Naj živi naša Občina Krško in naj 
bo srečna in varna njena priho-
dnost in prehodnost vseh, ki tu 
živimo!

Župan občine Krško sprejel 
učence z odličnim uspehom
Župan občine Krško Franc Bogovič je v Dvorani v parku spre-
jel učence, ki so vsa leta šolanja bili med najuspešnejšimi. 
Sprejema se je udeležilo 67 učencev iz sedmih osnovnih šol 
v občini Krško in Srednješolskega centra Krško. 

Župan je mladim čestital za dosedanji uspeh in jim zaže-
lel uspešno nadaljevanje izobraževanja ter veliko uspeha na 
nadaljnji poti. Kot je dejal, Občina Krško veliko pozornosti 
posveča razvoju človeških virov, v katerih obstaja osnovni 
potencial za gospodarski in siceršnji razvoj regije Posavje. 
Ob koncu srečanja je uspešnim učencem poklonil še knjigo 
Živka Šebeka »Krško-Življenje z reko Savo«, torej o reki, ki 
je pomembno oblikovala prostor ob mestu in občini v kateri 
živimo. Čestital jim je za prehojeno pot in jim zaželel, da bi 
sledili takšnim ciljem, na osnovi katerih bodo zmogli uspe-
šno skrbeti za svojo usodo pa tudi za razvoj in sooblikovanje 
okolja v prostoru, kjer živijo.  

OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO: Tatjana Čižmek, Renata Mavsar,  
Tjaša Omerzel, Nataša Prosen, Nejc Zakšek
OŠ ADAMA BOHORIČA BRESTANICA: Maja Fabijančič,  Mojca 
Kranjec, David Maksl, Janko Šet, Samo Škrlec, Tea Andrejčič
OŠ KOPRIVNICA: Matej Klavžar, Klemen Klaužar, Špela Koren
OŠ PODBOČJE: Miha Barbič, Ines Colarič, Tevž Jurečič,  Mar-
ko Kuntarič, Janez Martinčič, Mateja Šutar, Nika Zupančič
OŠ RAKA: Ksenija Klajder, Martina Tomažin, Sonja Žabkar, 
OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO: Ingrid Kozole, Marko Stru-
čić, Jadranka Švigelj, Luka Tašler, Nika Žigante, Kaja Cizelj, 
Špela Krznarič, Matic Kuselj, Xhejni Nasufi, Ana Račič, Tja-
ša Štrasner, Andreja Turk, Enia Bajc, Simona Gorjan, Saman-
ta Hervol, Klara Eva Kukovičič, Matija Omerzel, Maks Pečar, 
Marko Planinc, Tina Vehovar
OŠ LESKOVEC: Jure Bevc, Luka Bevc, Urška Žarn, Aleš Gač-
nik, Ines Arh, Saša Bajc, Nastja Jalovec, Anja Kuhar, Tjaša 
Mlakar, Saša Sršen, Aristel Škrbič, Filip Černelič, Matija Go-
renc, Blaž Milar, Kristina Redenšek, Jan Vodopivec
ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA: Jure Košmerl, Anej Šti-
glic, Boris Mitrovič, Jasmina Kozinc, Maša Jazbec, Rok Vin-
tar, Primož Vintar

KRŠKO - Občinski štab civilne 
zaščite Krško je 13. junija or-
ganiziral peto po vrsti ekskur-
zijo reševalcev občine Krško. 
Udeležili so se je predstav-
niki občinskih štabov civilne 
zaščite, poverjenikov civilne 
zaščite v krajevnih skupnosti, 
občinskega gasilskega povelj-
stva Krško, člani tekmovalnih 
ekip prve pomoči, predstavni-
ki izpostave Uprave za zaščito 
in reševanje iz Brežic, centra 
za obveščanje Brežice, orga-
na za informiranje javnosti iz 
Nuklearne elektrarne Krško 
ter uprave Občine Krško. 
Obiskali so upravo in center 
za obveščanje v Celju, kjer 
so jim med drugim predstavili 
načrt evakuacije in nastanitve 
v primeru jedrske nesreče. V 
Celju so si ogledali še rimske 
kleti v tamkajšnjem pokrajin-

Ekskurzija krških reševalcev

skem muzeju. Zatem jih je 
pot vodila v Velenje, kjer so 
si ogledali največji slovenski 
rudnik in muzej premogovni-
štva, o organiziranosti zaščite 
in reševanja pa jim je preda-
val predstavnik Mestne občine 

Velenje in pri tem predstavil 
njihov načrt za sprejem eva-
kuirancev ob umiku prebival-
cev iz Posavja v primeru je-
drske nesreče. Obiskali so še 
zdraviliški kraj Topolšica in 
bio park Nivo pri Žalcu.

Strokovno ekskurzijo so za-
ključili polni lepih vtisov in 
novih spoznanj, še posebej 
dragocene pa so izmenjave 
izkušenj ter  primerjanje sis-
temov za zaščito in reševanje 
na lokalni in regijski ravni. Vsi 
udeleženci so se namreč stri-
njali, da je primerna uspo-
sobljenost in pripravljenost 
najbolj učinkovita, kadar 
prilagodimo že preizkušene 
metode in predpisane načr-
te okoliščinam ob nesreči in 
uskladimo delo posameznikov 
z enotnim in učinkovitim de-
lovanjem. 
 D. Jazbec

OBČINA KRŠKO
in 

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE

vas
v torek, 30. junija 2009, ob 17.uri,

vabita na
otvoritev obnovljene regionalne ceste, poločnikov ter 
ostale spremljajoče infrastrukture v naselju Podbočje,

na trg v Podbočje.

Slavnostni govornik bo minister za promet 
dr. Patrik Vlačič.

Po ogledu obnovljene vsi vas vabimo 
na družabno srečanje.

Vljudno vabljeni!

 Darko Kodrič Franc Bogovič
 predsednik KS Podbočje župan

Udeleženci ekskurzije

»Naše vezno tkivo so vrednote«

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V or-
ganizaciji Društva likovnikov 
OKO iz Krškega je 6. junija v 
Leskovcu pri Krškem poteka-
la dvodnevna likovna koloni-
ja, na katero so z namenom, 

Društvo OKO: Leskovec na slikarskih platnih
da v svoje vrste pritegnejo 
tudi mlajše, likovno nadarje-
ne ustvarjalce, povabili k so-
delovanju učence leskovške 
osnovne šole. 35 udeleženih 
je ustvarjalo likovna dela pod 

mentorstvom akademskega 
slikarja Rajka Čubra, ustvar-
jena likovna dela pa name-
ravajo v društvu postaviti na 
ogled konec poletja v Leskov-
cu pri Krškem.  B. M.

Župan Franc Bogovič
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BREŽICE – Občina Brežice in ZPT Brežice sta v Mestni hiši 
18. junija omogočila otvoritev razstave Brežičana Marjana 
Novaka Slunjskega, slikarja, ki zavzema eno pomembnej-
ših mest v sodobni likovni umetnosti, h kateri ni treba do-
dati pridevnika slovenski, saj njegovo slikarstvo ne vključu-
je geografskih meja in lokalnih lastnosti; v domačem kraju 
se predstavlja, ko je pred tem razstavljal že v Benetkah, 

New Yorku in še drugje v svetu. Alenka Černelič Krošelj je 
v predstavitvi med ostalim povedala še, da avtor gradi svo-
je slike samo z nekaj odtenki, včasih s popolnoma osnovni-
mi barvami: z rdečo, modro, rumeno, črno in belo, ob tem 
pa se poigrava s potezo in idejami, ob čemer so bistveni 
občutki, ki jih ni moč kontrolirati z razumom in znanjem, 
ampak so v nas, v Brežicah pa imamo redko priložnost vi-
deti razstavo, ki sodi v katero koli znano in slavno razstavi-
šče na svetu. Organizatorka Vesna Savič je k besedi pova-
bila tudi Marjanovo mamo Gizelo Slunjski, ki je poudarila, 
da je njen sin v življenju in ustvarjanju imel tako padce in 
dvoma kot dvige, pa je kljub vsemu uspel, na kar bi bil po-
nosen tudi njegov preminuli oče. Dogodek se je nato nada-
ljeval v atriju Upravne enote, kjer sta za dvig razpoloženja 
številnim poskrbela duet Branko Rožman na harmoniki in 
Petra Gačnik Božič na violini z njunim uveljavljenim reper-
toarjem svetovno znanih melodij.
 N. Jenko S.

Predstavniki političnih strank v občini Brežice so skupaj z župa-
nom občine Brežice, Ivanom Molanom, podpisali pismo podpore 
Splošne bolnišnice Brežice. V pismu se zavzemajo za to, da Splo-
šna bolnišnica Brežice ostane splošna bolnišnica z vsemi obstoje-
čimi oddelki in za nadaljevanje že potrjenih investicij, ki so se-
daj zaustavljene, saj dejanje dokazujejo več od besed in obljub

V pismu so zapisali, da župan in vodstvo političnih strank čutijo 
odgovornost do vseh, ki gravitirajo na bolnišnico Brežice, in dol-
žnost, da odgovorne na ravni države pravočasno opozorijo, da 
nikakor ne pristajajo na prenos nekaterih oddelkov drugam.  V 
teh kriznih časih želijo umiriti napetost med občani, pričakuje-
jo pa, da bo dejansko uresničeno ministrovo zadnje zagotovilo: 
»Kot za druge bolnišnice tudi za brežiško ni predvidena ukini-
tev ali zaprtje katerega od oddelkov ali podobno.« Pričakujejo 
tudi, da se bo v prihodnosti razvijala kot splošna bolnišnica re-
gionalnega pomena, predvsem pa, da se bodo nadaljevale po-
trjene investicije, ki so sedaj zaustavljene.

Predstavniki političnih strank skupaj 
z županom naslovili pismo podpore 
Splošni bolnišnici Brežice na 
predstavnike najvišjih inštitucij v 
državi

V počastitev spomina na tovariša, padlega v osamosvojitveni vojni,
Vas ob dnevu državnosti Lovska družina Brežice vabi na

9. MEMORIAL JERNEJA MOLANA
Memorial se bo pričel v četrtek, 25.06.2009,  ob 10. uri na strelišču Lovske družine Brežice.

Vljudno vabljeni!

Ob dnevu državnosti bomo s spominsko slovesnostjo obudili 
spomin na prvo bitko pripadnikov TO Brežice z enotami JLA 
v Rigoncah, kjer je padel pripadnik te enote Jernej Molan.

Vljudno Vas vabim,

da se udeležite spominske slovesnosti in pola-
ganja venca pri spomeniku v Rigoncah, ki bo

v soboto, 27.06.2009, ob 20. uri.

KONCERT - Pihalni 
orkester Kapele in EROIKA

Pihalni orkester Kapele vabi na veliki koncert z EROIKO, 
ki bo v soboto 27.6.2009 ob 20. uri v Kapelah.  V go-
steh bo tudi Brass Band  Eglisau iz Švice. 

Predprodaja vstopnic;
• trgovina Šepec Kapele
• bar Panter Župelevec
• gostilna Šekoranja Bizeljsko
• bar Pr’ mlin Pišece
• Pizzerija Italija Brežice
• bar Štiblc Krško
• TIC Terme Čatež

V primeru slabega vremena bo koncert v Termah Čatež.

V juniju se bo v nove domove selilo pet družin, ki so na pod-
lagi razpisa Občine Brežice za dodelitev neprofitnih stanovanj 
zbrali največ točk. Stanovanja je Občina Brežice brezplač-
no pridobila na podlagi dogovora z Ministrstvom za obrambo 
RS, za obnovo in sanacijo stanovanj pa je namenila 90.000 
evrov.  V teh dneh bodo tudi sklenjene pogodbe z novimi na-
jemniki stanovanj. 

Občina Brežice je oktobra 2008 objavila Javni razpis za do-
delitev neprofitnih stanovanj v najem. Na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je komisija 
obravnavala prejete vloge in sestavila prednostno listo upra-
vičencev. Lista je bila oblikovana za stanovanja, namenjena 
za oddajo v najem udeležencem razpisa, ki glede na socialne 
razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za plačilo la-
stne udeležbe in varščine. Vsem udeležencem so bile na pod-
lagi Zakona o splošnem upravnem postopku izdane odločbe o 
njihovi uvrstitvi na prednostno listo in zbranem številu točk 
oz. njihovi neuvrstitvi na prednostno listo. Udeleženci raz-
pisa so imeli pravico do pritožbe na župana Občine Brežice. 

Občina Brežice bo tudi v prihodnje skušala zagotoviti nepro-
fitna stanovanja za občane, ki lahko svoj stanovanjski pro-
blem rešujejo le na tak način, seveda v okviru svojih prora-
čunskih možnosti.
 Vir: Občina Brežice

Predaja petih neprofitnih 
stanovanj v najem 

Učenci, ki so osnovnošol-
sko šolanje zaključili z odli-
ko, so iz OŠ Globoko Marko 
Arh, Anja Kranjc, Katarina 
Petaci, Laura Škrabl in To-
maž Žnidarič; iz OŠ Velika 
Dolina Primož Bizjak, Nastja 
Lazanski in Andreja Novose-
lič; iz OŠ Dobova Katja Bogo-
vič, Jure Blaževič, Jure Der-
žič, Stanko Kramer, Gašper 
Krulc in Ana Petelinc; iz OŠ 
Cerklje ob Krki Barbara Da-
skijevič, Miha Kodrič, Monika 
Preskar, Jan Rudman in Anja 
Štefanič; iz OŠ Artiče Lucija 
Lepšina, Janja Moškon, Sanja 
Plantak, Gregor Sikošek, Rok 
Verstovšek-Tanšek, Tilen Šo-
štarič; iz OŠ Bizeljsko Karin 
Dobravc Škof in Mateja Lupši-
na; iz OŠ Brežice David Bra-
tanič, Rok Ilovar, Jan Jamnik 
Srpčič, Nejc Rožman, San-
dra Dukič, Jan Bogovič, Da-
niel Bostič, Manca Bucalo, 
Anja Gerjevič, Sara Kramar, 
Anja Kržan, Klemen Pavlovič, 
Ana Agrež, Bruno Budič, Ma-
tej Grubič, Petra Hervol, Mar-

Molan: „Za uspeh ni dovolj 
le nadarjenost...“
BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 19. junija v Viteški dvorani brežiškega gradu sprejel najboljše 
učence brežiških osnovnih in glasbene šole, ki jih je nagovoril med drugim z besedami: »Za uspeh ni dovolj 
le nadarjenost, vanj je treba vložiti veliko truda.« Dejal je še, da so v življenju zelo pomembne vrednote 
ter človeške vrline, ki spoštujejo tudi slovenski jezik, kar pa imajo vsi prisotni, zato so vredni spoštovanja. 
Prireditev je vodila Janja Rostohar, kulturno pa so jo obogatili člani in članice Plesnega društva Imani.

ko Kapraljevič, Sara Žibert in 
Tina Kodrič. 
Učenci, ki so prejemniki ene-
ga priznanja, so iz Glasbene 
šole Brežice Matic Kovačič 
in Katja Dornik; iz OŠ Cer-
klje ob Krki Mirko Vintar, iz 
OŠ Brežice Nina Kržan, Blaž 
Ivšič, Martin Ogorevc, Elena 
Lazarova, Žana Zorko, Lea 
Hrastovšek, Ester Verstov-
šek, Špela Lašič, Iva Hrastov-

šek, Boštjan Mediževec, Anja 
Baškovič, Anja Pipič, Sara An-
tolovič Vovk, Valentina Le-
vak, Klavdija Vegelj, Matic 
Ilc, Urška Prah, Sergeja Kr-
žan, Pija Smukovič, Vesna Di-
mitrovski, Martin Tomše, Ana 
Žerjav, Martina Vovčko, Lora 
Jembrih, Lara Omerzu, Tama-
ra Fijolič, Nika Povšič in Tina 
Kodrič; iz OŠ Bizeljsko Klav-
dija Kovačič, Laura Lupšina in 

Mojca Zavišek; iz OŠ Dobova 
Miha Petelinc in Marko Duha-
nič; iz OŠ Artiče Davorin Av-
šič, David Ban, Barbara Bogo-
vič, Špela Dimič, Lea Dolinar, 
Katarina Gerjevič, Simon Kos, 
Sandi Kovačič, David Krošelj, 
Nuša Krošelj, Lucija Lepšina, 
Maruša Medved, Leon Pešič, 
Tilen Šoštarič in Maja Štrbulc. 
Učenci z enim priznanjem, 
ki so končali šolanje z odli-
ko, so iz OŠ Bizeljsko San-
dra Iljaš; iz OŠ Brežice Rok 
Gregorič, Jan Račič, Kaja Bu-
kovinski, Brina Skočaj in Ja-
kob Otaševič; iz OŠ Dobova 
Gabrijela Kramar; iz OŠ Glo-
boko Diana Zevnik Ščrbačić. 
Učenca z dvema priznanjema 
sta iz OŠ Brežice Ines Hovič 
in iz OŠ Bizeljsko Andreja Ko-
vačič. Z dvema priznanjema 
se ponaša Luka Volovec, s še-
stimi priznanji Valentina Le-
vak, s številnimi priznanji pa 
Tjaša Veble, vsi trije so iz OŠ 
Brežice in so tudi šolanje za-
ključili z odliko. 
 M. Kalčič M. 

ŽLEGARJEV BREG NA ČATEŽU OB SAVI – Naslovno trditev si je tudi 
v imenu nekdanjih sošolcev izbral Pavel Zagode, ki mu je, kot 
tolikokrat že poprej, uspelo »zbobnati« skupaj gimnazijsko ge-
neracijo, ki je letos proslavila 40-letnico mature in spomin na 
študentsko pesem Gaudeamus igitur: »Veselimo torej se, mlada 
nam je duša, po prijetnostih mladosti, po nadložni bo starosti 

vse nas krila ruša…« Ne bi se zbirali danes resni žene in možje, 
če jim ne bi bila še vedno mlada duša, ki so se ob sicer veselem 
snidenju spomnili na profesorje in sošolce, ki jih ni več med nji-
mi, pa so zaznamovali njihov skupni čas. Profesorji: Miroslav Is-
kra, Sonja Gabršček, Marjan Gregorič, Niko Živič, Miroslav Ku-
gler, Ljubinka Sunčič, Ivan Krofl, Stanko Škaler ter sošolci Andrej 
Zidarič, Dragica Vodovnik Kaudek in  Milena Zavadlav, ki jih bodo 
ohranili v lepem spominu. Naj žive profesorji, ki so se udeležili 
srečanja – Cvetka Hladnik, Franc Savnik, Jože Senica, Kseni-
ja Antolovič in Jože Antolovič, ki je bil generaciji 4. b vsa šti-
ri leta razrednik, seveda pa tudi tisti, ki so se opravičili, vsi sku-
paj pa so jim dali dobro življenjsko popotnico. Nasvidenje torej 
živi in zdravi ob 50-letnici leta 2019, če se Pavlu »bobnanje« ne 
utrne že pet let prej, za kar si bo prislužil še eno posebno gene-
racijsko priznanje. N. Jenko S.

Največkrat pa kar belina platna

Gizela Slunjski, Marjan Novak Slunjski, Alenka Černelič 
Krošelj in Vesna Savič (foto: D. Rožman)

Iskreno se družijo tisti, ki se 
pogrešajo!

Spomin na 40-letnico mature 4.b brežiških gimnazijcev 
(foto: S. Rožman)  
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je sodelovala tudi Glasbena 
šola Sevnica. Učenke in učen-
ci zadnjih razredov osnovnih 
šol v tem času zaključujejo 
svoje osnovnošolsko izobra-
ževanje. Tako so slovesen za-
ključek z valeto že pripravi-
li na osnovni šoli v Boštanju 
in v Krmelju. Vsem čestitamo 
in jim želimo uspešno nada-
ljevanje šolanja ter poklicno 
pot, ki so si jo izbrali. 

in inženiring iz Krškega, ki ga 
je zastopal Vlahušič Jani. Po-
godbena vrednost za izved-
bo gradbenih del je znaša-
la 114.052,80 EUR. Med samo 
izgradnjo je bila s strani kra-
janov in predstavnikov KS Bo-

Sprejem uspešnejših učenk 
in učencev osnovih šol
Župan Srečko Ocvirk je spre-
jel učenke in učence osnov-
nih šol, ki so v zadnjem tri-
letju prispevali k ugledu šole 
in izstopali po uspehih in re-
zultatih iz znanja, športnih in 
šahovskih dosežkih, na kul-
turnem področju, v projek-
tih šole in na natečajih ali 
dosegli uspeh na državnem 
ali mednarodnem tekmova-
nju. Iz Glasbene šole Sevni-
ca pa sta bila kriterija izbora 
doseženi uspehi učencev na 
glasbenih tekmovanjih oz. 
njihovo nadaljevanje šolanja 
na srednji šoli glasbene sme-
ri. Pohvale je skupno preje-
lo 29 učenk in učencev, in si-
cer iz Glasbene šole Sevnica 
trije, prav tako trije učenci 
tudi iz OŠ Krmelj in Tržišče. 
Po dva učenca sta pohvalo 
prejela iz OŠ Blanca in Mila-
na Majcna Šentjanž, pet iz OŠ 
Boštanj, deset iz OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica ter ena učenka 

Konec del na lokalni cesti 
Jelovec – Lipovec - Okič
Občina Sevnica je konec me-
seca maja končala sanacijo in 
obnovo lokalne ceste Jelovec 
– Lipovec – Okič v dolžini 1280 
m in tako s položitvijo asfaltne 
prevleke izboljšala dostopnost 
in prevoznost v ta hribovita 
območja. Sredstva za sanacijo 
ceste so zagotovljena v držav-
nem proračunu Republike Slo-
venije, ki jih je Občina Sevni-
ca pridobila za odpravo škode 
in posledic neurja iz leta 2005. 
Na javnem razpisu izbora naj-
ugodnejšega ponudnika je bilo 
za izvajalca gradbenih del iz-
brano podjetje Emil Grobelnik 
s.p. iz Žalca, ki je svoje delo 
izvedlo zelo strokovno in kva-
litetno. Strokovni nadzor nad 
količino in kvaliteto vgrajenih 
materialov ter kvaliteto izve-
denega dela je izvajalo pod-
jetje MV BIRO s.p. Marija Vla-
hušič, projektiranje, nadzor 

štanj podana pobuda o možno-
sti prestavitve dela ceste po 
novi trasi, ki bi zagotavljala 
večjo prometno varnost in do-
stopnost. Občina Sevnica je na 
podlagi strokovnih analiz in te-
renskega pregleda ugodila pro-

Obnovljena LC Jelovec – Lipovec – Okič (vir: foto arhiv 
Občine)

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci se je udeležil sestanka s 
predstavniki Ministrstva za promet in Direkcije republike Slo-
venije za ceste v zvezi z planiranimi investicijami na držav-
nem cestnem omrežju v občini Sevnica. v operativni program 
prostorskega razvoja je že vključeno izven-nivojsko križanje 
glavne ceste Celje - Drnovo z železniško progo Sevnica - Treb-
nje v Boštanju, medtem, ko si Občina Sevnica aktivno priza-
deva za uvrstitev v državni proračun še most čez Savo med 
logom in Sevnico ter nadvoz nad glavno železniško progo Zi-
dani Most- Dobova v Šmarju v Sevnici.

Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj obeležuje 80-letnico de-
lovanja. Ob tej priložnosti so pripravili slovesnost z otvoritvi-
jo obnovljenih prostorov društva in druženjem gasilk in gasil-
cev, podelili pa so tudi priznanja najzaslužnejšim članom in 
organizacijam, ki podpirajo delovanje društva. Župan Srečko 
Ocvirk je društvu ob obletnici podelil Listino Občine Sevnica. 
V sklopu praznovanja društvene obletnice je  potekalo tudi 
tekmovanje gasilskih ekip rudnikov in energetikov Slovenije.

Občina Sevnica je v postopku pridobivanja zemljišča za novo 
telovadnico v OŠ Šentjanž. V tem tednu se je župan Srečko 
Ocvirk ponovno sestal z lastnikom, predsednikom KS Šentjanž 
ter ravnateljico OŠ Šentjanž. Dogovorjeno je bilo, da se pri-
dobijo ponudbe na podlagi pridobljenega popisa del, ki zaje-
ma ureditev površine za postavitev novega silosa in kozolca. 
V skladu z najugodnejšo ponudbo, bo pripravljen predlog po-
godbe, ki bo posredovan lastniku zemljišča. 

Pridobivanje zemljišča za 
novo telovadnico v Šentjanžu

80-letnica PGD Krmelj

šnji krajanov in cesto prestavi-
la na novo traso v dolžini cca. 
100 m. Poleg same asfaltacije 
vozišča so bila na cesti izvede-
na tudi sanacijska dela poško-
dovanega vozišča v spodnjem 
delu in dela za odvodnjavanje 
meteornih vod, drenaže in pro-
pusti, ki omogočajo, da v veli-
kih nalivih in neurju ne pride 
do poškodb cestišča. Na pod-
lagi tega je bilo potrebno izve-
sti nekaj dodatnih del in tako 
končna obračunska vrednost 
del znaša 140.000,00 EUR. 
Občina Sevnica se ob tem tudi 
zahvaljuje vsem krajanom, ki 
živijo na tem območju za tvor-
no sodelovanje, KS Boštanj pa 
za pomoč pri pridobivanju so-
glasij za odstop potrebnih ze-
mljišč od krajanov, da se je 
gradnja lahko nemoteno izva-
jala in dokončala v pogodbe-
nem roku.

iz OŠ Ane Gale Sevnica. Pose-
bej sta bila na sprejem pova-
bljena tudi učenca iz OŠ Kr-
melj David Erman in Grega 
Pavlin, ki sta na državnem 
tekmovanju »Kaj veš o pro-
metu?« dosegla prvo mesto 
z naslovom državnega prva-
ka ter odlično osmo mesto. 
Vsem skupaj je župan čestital 
ter jim podelil pohvale in pri-
ložnostna darila. V programu 

V sejni sobi Občine Sevni-
ce je potekala delavnica na 
temo 2. javni poziv za nabor 
projektov, upravičenih do 
nepovratnih sredstev LEADER 
iz kvote za leto 2010, kate-
ro je vodila vodja Tehnične 
pisarne LAS Posavje, Kristina 
Ogorevc Račič. Delavnice se 
je udeležila tudi uslužbenka 
oddelka za gospodarske de-
javnosti. Udeleženci so bili 
seznanjeni z vsebino javnega 
poziva in z najpogostejšimi 
napakami 1. javnega poziva 
za leto 2009. Predmet javne-
ga poziva je nabor projektnih 
predlogov, ki bodo upravičeni 
do nepovratnih sredstev LE-
ADER iz kvote sredstev 4. osi 
Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2007-2013 za 
leto 2010, s katero na ravni 
regije Posavje upravlja LAS 
Posavje. Okvirna višina raz-
pisanih sredstev za sofinan-
ciranje projektov je 208.000 
EUR. Zainteresirani prijavi-
telji morajo vloge za javni 
poziv oddati najkasneje do 
30.06.2009.

Delavnica na temo 
Leader

Sestanek na temo srednjega 
šolstva v Sevnici
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci se je sestal s 
Štefanom Teražem, direktorjem podjetja Stilles, ki je hkrati 
tudi predstavnik lokalne skupnosti v Šolskem centru Krško – 
Sevnica, Alenko Žuraj, ravnateljico Srednje šole Sevnica ter 
Ernestom Simončičem, direktorjem Šolskega centra Krško 
– Sevnica. Beseda je tekla o  problematiki srednjega šolstva 
v Sevnici in o izvajanju že obstoječih izobraževalnih progra-
mov, pri katerih pa opažajo upad dijakov. Navkljub težavam 
izobraževanje teče po zastavljeni poti, vse svojo moči pa 
vpenjajo tudi v vzpostavitev novih. Srednja šola Sevnica iz-
obražuje kadre, ki imajo veliko možnost zaposlitve po konča-
nem šolanju.  Programi, ki jih izvajajo, pokrivajo predvsem 
deficitarne poklice na področju lesno predelovalne stroke in 
zaposlitev je mogoče dobiti v podjetjih, ki izdeluje vrhunsko 
notranjo opremo. Podjetje Stilles, ki sodeluje s Srednjo šolo, 
je krasen primer nadgrajevanja teorije s prakso ter povezava 
šole in gospodarstva. Najpomembnejše pa je, da se dijaki že 
v času šolanja vključijo v sam proces, da spoznajo delovanje 
podjetja v katerem imajo prakso ter da tudi že v času šola-
nja pridobivajo pomembne izkušnje in delovne navade. Pre-
ko posavske štipendijske sheme je dijakom omogočeno tudi 
štipendiranje s pomočjo lokalne skupnosti in podjetij, v ka-
terih imajo po končanem šolanju zagotovljeno zaposlitev. 

Javni razpis o dodeljevanju finančnih 
sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v občini Sevnica
Občina Sevnica je v uradnem listu objavila Javni razpis o do-
deljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica. Predmet 
javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev s sub-
vencioniranjem usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 
v podjetjih, odpiranja novih delovnih mest, podjetniškega 
svetovanja, pogodbene obrestne mere in promocijo izdelkov 
in storitev. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani Občine Sevnica  - www.obcina-sevnica.si ali pa jo v 
tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica pri Maji Grabrijan ali Vlasti Kuzmički oziroma pridobi-
jo informacije na telefon (07) 81 61 262 oz. (07) 81 61 233 
vsak delovni dan v času od 8.00 do 12.00 ure.

Srečanje predstavnikov 
sevniških društev
V sejni sobi Športnega doma je potekalo srečanje med čla-
ni Sveta javnega zavoda KŠTM, predstavniki občinske uprave 
Občine Sevnica, Zavoda KŠTM in sevniških društev. Po pred-
stavitvi načrta dela Zavoda za leto 2009 ter nazorno prikaza-
nimi stroški po posameznih objektih, ki jih ima Zavod v upra-
vljanju, so predstavniki društev, ki so se srečanja udeležili v 
manjšem številu, podali svoja videnja in pripombe na zasta-
vljen plan dela. Največjo težavo vidijo v tem, da bodo dru-
štva poslej morala plačevati obratovalne stroške uporabe ozi-
roma najema prostora za vadbo. Tovrsten dodaten strošek bi 
za njih pomenil veliko finančno obremenitev, zato bodo mo-
rali skupaj z Zavodom in Občino Sevnica poiskati konstruk-
tivno rešitev. Robert Perc, predsednik Sveta Zavoda pa je 
poudaril, da so tovrstna srečanja izredno dobrodošla, še po-
sebej zato, da člani društev s svojimi pripombami in ideja-
mi ter pobudami s terena pomagajo oblikovati in izboljše-
vati delovanje samega zavoda. Zavod lahko uspešno deluje 
in pomaga kreirati dogajanje v občini le v sožitju z društvi, 
zato so se dogovorili, da bo v bodoče Zavod organiziral tovr-
stna srečanja štirikrat letno. 

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehra-
no je v okviru Javnega razpisa za ukrep 125 Izboljšanje in 
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvi-
jo kmetijstva mogoče pridobiti sredstva za izvedbo komasa-
cije. Lastniki zemljišč na Arškem polju so izkazali interes za 
zamenjavo medsebojnih zemljišč in s tem pridobitev večjih 
lastniških površin v enem delu ter v sredo  v večji meri pod-
pisali in overili izjave, da se strinjajo z uvedbo komasacije na 
njihovih poljih. Za uvedbo komasacije je bilo potrebno prido-
biti 80 % soglasje lastnikov zemljišč od skupne površine, ki bo 
zaokroževala to območje. Ustanovljen pa je bil tudi komasa-
cijski odbor v sestavi Pavel Žnidaršič, Lakner Alojz in Pav-
kovič Martin, ki bodo ves čas izvajanja komasacije aktivno 
spremljali in sodelovali v vseh postopkih. Vlagatelj zahtev-
kov do podpore v okviru tega javnega razpisa je Občina Sev-
nica, upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodelje-
nih nepovratnih sredstev pa so lastniki komasiranih zemljišč. 
DDV ni opravičljiv strošek. V letu 2009 in 2010 Občina Sevni-
ca za ta namen namerava pridobiti sredstva iz Proračuna RS 
v znesku 12.064 EUR in iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja 36.192 EUR, občina pa mora sofinancirati 
12.064 EUR. Celotna investicija znaša 60.320 EUR. 

Občina Sevnica je na podlagi Odloka o javni razsvetljavi v Občini 
Sevnica izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za izbor kon-
cesionarja za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževa-
nja javne razsvetljave v občini Sevnica. Z dokončno odločbo je 
bil kot najugodnejši izbran ponudnik Elektromehanika – Branko 
Gregorič, s.p., Zabrdje 26, 8233 Mirna.  Na podlagi navedene-
ga je bila prejšnji teden na Občini Sevnica, med predstavnikom 
koncedenta županom Srečkom Ocvirkom in koncesionarjem 
Brankom Gregoričem, podpisana koncesijska pogodba za izva-
janje navedene gospodarske javne službe za obdobje petih let. 

Komasacije na Arškem polju

Javna razsvetljava 

Investicije na državnem 
cestnem omrežju

Med številnimi društvi, ki aktivno delujejo v občini Sevnica, je 
tudi Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, ki letos obe-
ležuje 10. obletnico delovanja. Domači konjeniki so društvo 
ustanovili z namenom obuditve konjereje v domačem kraju. 
V letu 2008 je bila v okviru društva ustanovljena Krekova ko-
njenica, s katero sodelujejo na mnogih prireditvah ter z dru-
štvi izven območja občine Sevnica.

10. obletnica DRLK Šentjanž

Udeleženci sprejema na gradu (vir: foto arhiv Občine)
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iz predstavitev nekdanjega 
ameriškega podpredsednika 
Ala Gora in njegovega doku-
mentarca Neprijetna resni-
ca. Udeležencem je poma-
gala izračunati tudi svoj CO2 
odtis, ki pove, koliko emisij 
v povprečju ustvari posame-
znik. Vsak Slovenec namreč 
letno v okolje izpusti okoli 8 
ton CO2. Kljub številnim opo-
zorilom o problematiki emi-
sij toplogrednih plinov pa se 
le redki zavedajo, da največ 
CO2 v gospodinjstvih nastane 
pri porabi električne energi-
je in ogrevanju. EU je de-

CERKLJE OB KRKI - V telovadnici OŠ Cerklje ob Krki je 6. juni-
ja potekal dobrodelni koncert, ki so ga organizirali na pobudo 
Sveta staršev, aktivno pa so se vanj vključili OŠ Cerklje ob Krki, 
Vrtec pri OŠ Cerklje ob Krki in Krajevna skupnost. Namen pri-
reditve je bil zbrati čim več denarnih sredstev za nakup nove 
šolske opreme, kar jim je v veliki meri tudi uspelo, seveda s 

pomočjo obiskovalcev, ki so s prostovoljnimi prispevki v skri-
njico prispevali zajetno vsoto denarja, ter sponzorjev in do-
natorjev, ki so prispevali tako denarna sredstva kot sponzorske 
izdelke. Pri organizaciji so učiteljem, vzgojiteljem in tehnič-
nim delavcem šole v veliki meri pomagali tudi starši učencev. 
Vsi nastopajoči, ki so se z veseljem odzvali našemu vabilu, so 
z izbranim repertoarjem ljudskih, zabavnih, tujih in domačih 
pesmi pričarali veselo vzdušje, poslušalci pa so poleg izjemnih 
vokalov uživali tudi ob zvokih kitar, harmonik, sintetizatorjev… 
Na šoli upajo, da bodo na bodočih prireditvah nastopajočim 
prisluhnili z novim, sodobnejšim in brezhibnim ozvočenjem.

BREŽICE - Talent fest 2009 je že 7. zaključna prireditev uč-
nih podjetij Ekonomske in trgovske šole Brežice. Letošnjega 
je pripravilo učno podjetje Posavski talent d. o. o. Po sce-
nariju mentorice Mire Starc sta se besedno prepletala Tilen 
Abram in Marina Pezelj, programske razsežnosti pa so do-
dobra presegle šolske meje in na prireditev pripeljale pestro 

paleto nastopajočih, ki so poskrbeli za pravi kulturni spek-
takel. Nastopili so: Tanja Umek, Vesna Krapež, Folklorna 
skupina Senovo, Plesna skupina Antares, Mažoretke Dobo-
va, Plesno društvo Imani, Plesna skupina Acrobatic breaker, 
Samanta Vegel & Lara Fink, Plesna skupina Unique, Plesno 
skupina Lotusov cvet, Plesna skupina EtrŠ, Katja Lavrinšek, 
Tamara Metelko in Marjana Bukovinski, Matjaž Krmelj, La-
risa Mustar in Tilen, Tadej ter Goran.
Zbrane je pozdravil tudi ravnatelj Tine Šoško, ki je ob tej 
priložnosti podelil priznanja z različnih področij, ki so jih do-
segli: Vesna Krapež, mentorica Karmen Krošl, Danijela Ži-
vič, mentorica Mira Starc, Nataša Poznič in Kaja Seničar, 
mentorica Majda Gomilšek, Aleksandra Požun, mentorica 
Lidija Volčanšek,  Valentina Zupan, Jerneja Simončič in Jo-
žica Pavlič, mentorica Helena Ivanuš, Mojca Kerin, mento-
rica Mira Starc, Klaudija Župevc, mentorica Elena Mlakar, 
Andreja Kolar, mentorica Karmen Krošl, Manuela Denžič, 
mentorica Hermina Vučajnk, Nataša Poznič, Andreja An-
drojna in Anja Kržan, mentorica Majda Gomilšek, Tadej Šti-
tič-Tadič, mentorica Lidija Volčanšek.  M. K. M. 

Kot je dejala Zlobčeva, ki 
je že lani v Pišece pripelja-
la skupino srbskih učencev, 
so tokrat gostili skupino 21, 
vmes sta bili dve mamici, vsi 
se učijo slovenščine in so slo-
venskega porekla. Med njimi 
je bilo sedem takih, ki jim 
je bil to prvi stik s Slovenijo, 
za kar so zelo hvaležni mi-
nistrstvu za šolstvo in Zavo-
du za šolstvo, ki sta pokrila 
stroške poti in prehrane, bi-
vali so namreč pri vrstnikih. 
Ravnatelj Martin Dušič kot 
dragoceno izkušnjo ocenju-
je možnost, da so bili učen-
ci iz Srbije skupaj z vrstniki 
vključeni v redni pouk na šoli 
ter dijaki na Gimnaziji Breži-
ce, v številnih popoldanskih 
aktivnostih pa so spoznava-
li tako kraj kot vsakdanje 

Dobrodelni koncert na OŠ 
Cerklje ob Krki

Nastop najmlajših iz vrtca

Talent fest je poletel preko 
meja

Prejemniki priznanj z ravnateljem Šoškom.

Gostili učence dopolnilnega 
pouka slovenščine iz Srbije 
PIŠECE - OŠ Maksa Pleteršnika Pišece je v tednu od 14. do 20. junija gostila učence do-
polnilnega pouka slovenščine iz Srbije. Od leta 2007 namreč v Srbiji v Društvih Sloven-
cev v Beogradu, Nišu, Novem Sadu in Subotici slovenščino poučuje učiteljica iz pišeške 
šole Rut Zlobec. 

življenje. Spoznali so grad 
Pišece, Pleteršnikovo doma-
čijo in Posavski muzej Bre-
žice, eno popoldne prežive-
li na kmetiji Germovškovih,  
izvajali različne delavnice 
in dva dopoldneva prežive-
li v Termah Čatež. V petko-
vem večeru so pripravili še 

zaključni večer z glasbenim 
festivalom in z druženjem z 
domačini ter se tako poslovi-
li. Pri aktivnostih sta kolek-
tivu in Rut Zlobec pomagali 
tudi dve domači dijakinji iz 
Gimnazije Brežice, Sara Dir-
nbek in Karmen Kobe. 
 S. Vahtarič 

Pišeški šolarji z gosti iz Srbije (foto: OŠ Pišece)

KRŠKO – Prvi konec tedna v juniju je pripravila ZPM Krško iz-
obraževanje novih prostovoljcev, ki bodo letos sodelovali pri 
izvedbi počitniških letovanj v njeni organizaciji. Delo je po-
tekalo v obliki predavanj in delavnic ter praktičnega dela. 
Program seminarja so izvajali Meta Habinc, Dženi Rosto-
har in Andrej Škafar. Jutri, 25. junija, pa že peljejo uspe-

šne učence na letovanje na Lošinj v Otroško naselje ZPM v 
Nerezine, kamor vabijo vse zainteresirane, da jih obiščejo. 
Še vedno pa v pisarni ZPM vpisujejo otroke za letošnjo kolo-
nijo, na voljo imajo še nekaj prostih mest.  M. K. M. 

Izobraževanje prostovoljcev

S seminarja za izobraževanje prostovoljcev, ki je bilo v 
krški šoli.

Ustvarjali so na temo obno-
vljivih virov energije in pod-
nebnih sprememb. Nagra-
do je srednješolcem izročila 
evropska poslanka in pred-
sednica Upravnega odbora 
Sklada NEK dr. Romana Jor-
dan Cizelj, ki je ob tej pri-
ložnosti pohvalila vse večjo 
ekološko osveščenost mla-
dih. Nagrajenci prihajajo iz 
škofjeloške, viške in celjske 
gimnazije. Ob zaključku na-
gradnega natečaja je sledi-
lo multimedijsko predavanje 
Podnebno sporočilo, ki ga v 
Sloveniji izvaja mag. Vida 
Ogorelec Wagner, ki na iz-
viren in zanimiv način pri-
kazuje vzroke spreminjanja 
podnebja ter vplive pod-
nebnih sprememb na global-
ni in lokalni ravni, izhaja pa 

Veseli vse večja okoljska 
osveščenost mladih
KRŠKO – 5. junija, na svetovni dan okolja, je Sklad za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK na Fakulteti za energetiko ob zaključku nate-
čaja „Spreminjam navade, vedenje in prihodnost“ podelil nagrade najuspešnejšim sre-
dnješolcem spomladanskega natečaja.

cembra lani sprejela ambi-
ciozen načrt - do leta 2020 
za 20 odstotkov znižati emi-
sije toplogrednih plinov, zni-
žati raven porabe energije za 
20 odstotkov ter povečati de-
lež obnovljivih virov energije 
za 20 odstotkov. V zasledo-
vanju teh ciljev je Evropska 
komisija letos pričela kam-
panjo „Akcija za podnebje – 
Energija za jutri“ z namenom 
osveščanja javnosti in raz-
ličnih ciljnih skupin o nujnih 
ukrepih za varstvo okolja ter 
učinkovitejšo rabo energije. 
 S. Vahtarič

Nagrajenca Vid Zdovc in Luka Ivartnik v pogovoru z dr. 
Romano Jordan Cizelj.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V vrtcu Kostanjevica so v v 
šolskem letu 2008/2009 spoznavali različne živali. Pred 
kratkim so imeli možnost od blizu spoznati tudi želvo, ki 
jo je prinesel pokazati Žan Kegljevič. Majhni nadobudneži 
so imeli veliko srečo, da se želva ni skrila pod svoj oklep, 
ampak da ji je bila njihova pozornost všeč. K. P.
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In ponosni na to, da je bilo ri-
biški družini, ki je na radeški 
ribiški trasi uspešno izvedla 
že svetovno prvenstvo v lovu 
rib s plovcem za invalide v 
letu 2004, zaupana organiza-
cija letošnjega EP, na katere-
ga se je prijavilo do sedaj re-
kordno število ekip, in sicer 
kar iz 28 držav. S temeljitimi 
pripravami na EP so po bese-
dah predsednika RD Radeče 
Ferda Barachinija začeli že 
pred dobrim letom dni, saj so 
morali opraviti korekcijo tra-
se, na novo uredili tekmoval-
na mesta, ki se bodo nahaja-

la v petih sektorjih od Loke 
pri Zidanem Mostu v sevniški 
občini do odseka pod obvoz-
nico Radeče. V izvedbo opra-
vljenih del in v pripravo osta-
lih organizacijskih področij 

BRESTANICA - Na brestaniškem ribniku je Ribiška družina Bre-
stanica Krško v počastitev brestaniškega krajevnega prazni-
ka organizirala letos že 20. državno prvenstvo obrtnikov Slo-
venije. Ekipno je zmagala Območna obrtna zbornica (OOZ) 

Lenart, druga je bila ekipa OOZ Sevnica in tretji gostitelji. 
Pri posameznikih se je najbolje odrezal z izplenom 10.850 g 
ulovljenih rib Silvo Škerget  iz OOZ Lenart, drugi je bil do-
mačin Sandi Strupeh, ki je ulovil 10.550 g rib, in tretji Tomi 
Hohler iz OOZ Slovenske Konjice z ulovom 10.170 g. Pokal 
KS Brestanica za najtežjo ulovljeno ribo je pripadel Tomi-
ju Hohlerju, ki je na suho potegnil 7.500 g težkega amurja. 
 M. K. M. 

KRŠKO - Šahovski klub Triglav Krško  je v počastitev krajevne-
ga praznika KS mesta Krško organiziral že tradicionalni tokrat 
13. mednarodni hitropotezni šahovski turnir, ki se je odvijal v 
Pivnici Apolon. Zbranim je zaželela veliko tekmovalnega duha 
in prijetnega šahovskega druženja tudi predsednica KS mesta 
Krško Jožica Mikulanc. Šahisti so dosegli naslednje rezultate: 

1. Novak Gorazd, 2. Čepon Dušan, 3. Štajner Samo, 4. Šitnik 
Igor, 5. Kastelic Marjan. Najbolje uvrščena ženska Škvorc La-
ura, najboljši veteran Keše Janko, najbolje uvrščeni mladi-
nec Zupančič Jernej in najboljši trije mladi igralci: Bombek 
Miha, Škvorc Žiga in Pavlič Petra.  M. K. M.

BREŽICE - Dobre tri ure trajajoče tekmovanje v tajskem bo-
ksu, ki ga je organiziral Thai boxing klub Brežice pod vod-
stvom Rožleta Jazbinška, je 13. junija potekalo v športni 
dvorani Gimnazije Brežice. Mladi trener si je z organizacijo 
zaslužil vsa priznanja, za kar ga je prav gotovo najbolje na-
gradila do zadnjega kotička napolnjena dvorana in obiskoval-
ci so nadvse uživali nad spektakularno predstavo. Med tek-
mo ni manjkalo prav tako spektakularnih prikazov borilnih 

veščin. Najprej pa sta demonstrirala borbo najmlajša člana 
kluba Luka in Blaž. Vse skupaj je povezovala živahna vodi-
teljica Barbara Srečkovič. Pod glavnega sodnika se je pod-
pisal Ivo Vodopivec, ostala sodniška mesta pa so bila zau-
pana Miu Jakovini, Robertu Zupančiču in Nevenki Nikolić. 
Irena Čuič je morala priznati premoč Tanji Brulc, Luka Vo-

deb je klonil pred domačinom 
Matejem Geršakom, Idrizi Vi-
sar pa pred domačim tekmo-
valcem Marko Piskom, doma-
činka Valentina Petan pa je 
klonila pred nasprotnico Rino 
Tomšič, Jure Kemperle je bil 
slabši od Andreja Djogića, Iris 
Jeler je premagala domačin-
ka Petra Levičar, Matej Bazi-
ka pa domačin Andrej Supan-
čič, Iztok Keše je klonil pred 
domačinom Janijem Vintar-
jem, domačin Tadej Bučar je 
prepustil zmago Klemnu Ve-
selu, domačin Denis Devič je 
premagal Mitjo Krneca, do-
mačin Sašo Grahek pa Tomi-
slava Labaša, Jurica Šintić 
je bil poraženec Sama Petje, 
Peter Kolar je izgubil pro-
ti domačinu Primožu Grilcu, 
Jasmin Solaković pa z Dami-
rom Geušićem, domačin Ma-
tej Mavsar je premagal Kar-
la Horvata, Milan Kobalj je 
bil boljši od domačina Simo-
na Srečkoviča, domačin Mile 
Miačinovič je premagal Luko 
Trotoška in domačin Klemen 
Gorišek je blestel v zmagi nad 
Josipom Poplašnom.
  M. K. M. 

Radeče v znamenju ribiškega 
evropskega prvenstva
RADEČE – Konec tega tedna, 27. in 28. junija, bo v Radečah potekalo 15. evropsko prvenstvo v lovu rib 
s plovcem. Kakor je dejal radeški župan Matjaž Han na tiskovni konferenci, ki jo je Občina Radeče pri-
pravila skupaj s tamkajšnjo ribiško družino, so na ta za kraj in občino pomemben dogodek pripravljeni. 

so do sedaj vložili že 40.000 
evrov. Ker gre za 140 tekmo-
valcev s spremljajočim ose-
bjem, ob tem pa bo na tek-
mi sodilo kar 170 sodnikov, 
so morali za tolikšno število 
ljudi v soorganizaciji z Ob-
čino Sevnica poskrbeti tudi 
za razpoložljiva prenočitve-
na mest. Ekipe se pravzaprav 
že nahajajo v Radečah, saj 
se je v ponedeljek zanje za-
čel obvezen uradni trening.

Kot je dejal vodja organiza-
cijskega odbora Brane Zelič, 
so ekipe nastanjene od Ča-

teža do Laškega, med dru-
gim pa tudi v manjših kra-
jih, denimo na Vrhovem, v 
Šentjanžu, Krmelju in Trži-
šču. V tem tednu tako v do-
poldanskih kot popoldan-

skih urah potekajo treningi, 
v dveh tekmovalnih dnevih 
pa bodo tekmovalci vstopi-
li v štartne prostore ob 8.30 

uri, nakar bo sledil pregled 
hrane in vab, krmljenje in 
ob 10.30 uri začetek tekme, 
ki bo potekala do 13.30 ure 
popoldne. Ko bodo po konča-
ni tekmi stehtali ulov, bodo 
rezultate izobesili na pano-
ju pri Ribiškem domu v Ho-
temežu. Slovesna otvoritev 
15. EP v lovu rib s plovcem 
bo potekala v petek, 26. ju-
nija, ob 18.00 pred Občino 
Radeče, v nedeljo pa ob isti 
uri in na enakem mestu tudi 
zaključna prireditev s pode-
litvijo pokalov, medalj in z 
banketom. V primeru slabe-
ga vremena bosta tako otvo-
ritvena kot zaključna pri-

reditev potekali v Športni 
dvorani Radeče, samo tek-
movanje pa bo potekalo tudi 
v slabših vremenskih pogojih 

oziroma bo prekinjeno le, če 
bo divjalo neurje s strelami.

Tako predstavnika Ribiške 
družine Radeče kot župan 
Han vabijo zato vse ljubitelje 
tega športa in tekmovanj, da 
jih obiščete in kajpak v špor-
tnem duhu navijate tudi za 
slovensko reprezentanco, ki 
jo bodo sestavljali Aleš Kan-
cler in Petar Dimitrovski iz 
Brežic, Robi Bačič, Mitja 
Kmetec, Jernej Ambrožič 
in rezerva Žiga Pavlič. Tre-
ner slovenske ekipe je Stan-
ko Verstovšek iz RD Radeče, 
kapetan pa Jože Šmejc. 
 Bojana Mavsar

Pogled na traso pri Hotemežu pri Radečah, ki velja za 
eno najlepših in za tekmovalce najboljših tras v Evropi

Pripravljeni na odmeven športen dogodek (od leve): 
vodja organizacijskega odbora Brane Zelič, predsednik 
RD Radeče Ferdo Barachini, župan in poslanec v DZ 
RS Matjaž Han in mag. Matjaž Šušteršič, področni 
svetovalec na Občini Radeče  

Ribiči obeležili brestaniški 
krajevni praznik

S podelitve pokalov – prejemnik Dejan Petakovič.

Šahirali ob krajevnem prazniku

Šahisti so merili šahovske sposobnosti.

Spektakel v tajskem boksu

Domači tekmovalci so želi zmago za zmago.

TONY 
CETINSKI

FURIA TOUR25.6.
2 0 0 9
ob 20.45 uri

26.6.
2 0 0 9
ob 20.45 uri

Poletna termalna riviera Terme Čatež (vhod pri kampu)
V primeru slabega vremena bo prireditev v večnamenski dvorani Hotela Toplice!

• after party v Casino-ju Lido 

• za žur bo poskrbel Pero s kitaro

• prvih dvajset gostov z vstopnico iz koncerta 

   dobi žeton v vrednosti 5 eurov

• žrebanje vstopnic iz koncerta: 

   1. nagrada 400 eurov 

Prodajna mesta:

RADEČE - Atletski klub Radeče je 19. junija organiziral 5. 
splavarjev tek, ki je štel za pokal Dolenjskega lista in Slo-
venija teče za zdravje 2009. Udeležilo se ga je 220 tekačev. 
Absolutni zmagovalec na 7,5 km dolgi progi pri moških je bil 
Boštjan Kozan iz Portovalda Novo mesto z novim rekordom 
proge, pri ženskah pa je zmagala Alenka Radej iz Policije. 
Izmed domačih atletov sta v svojih kategorijah zmagala Vin-
ko Štempihar, absolutno deveti, ter Marta Gričar, absolu-
tno druga. Pri članih so nastopili še Nataša Pepelnak - druga 
v svoji kategoriji, Boris Ribarič in Stanko Renko.
Pri najmlajših do deset let je zmaga ostala doma, saj jo je 
pritekel Aljaž Renko, pri deklicah iste starosti pa sta bili 
Eva Pepelnak druga in Natja Novak Žibret tretja. Pri deč-
kih do13 let je David Remar osvojil drugo mesto, pri dečkih 
do 15 let pa Benjamin Dolšek prvo. Zmagala je še mladinka 
Patricija Plazar. Od najmlajših so za AK Radeče nastopili še 
Marko Pepelnak, Nina Kuhar, Tanja in Ambrož Zupan. Tek-
movanje je začelo 25 otrok iz radeškega vrtca. Tek se je za-
ključil s podelitvijo nagrad pod prireditvenim šotorm, kjer 
so za dobro vzdušje poskrbele Navihanke. 

Splavarjev tek v Radečah
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Pobudniki svetovalnega referenduma čutimo potrebo po odgovoru na čla-
nek, na koncu katerega ni napisanega imena novinarja, kar sili bralca k raz-
mišljanju, da si je Župan zastavljal tista vprašanja, na katera je imel odgo-
vore. Istočasno pa podaja mnenja kako razmišljajo pobudniki referenduma.

V preteklih treh letih in pol smo nekateri pobudniki referenduma aktivno so-
delovali v Lokalnem partnerstvu, ki ga je vodila Občina Krško. Umestitev od-
lagališča naj bi potekala demokratično, v skladu z Aarhuško konvencijo, ki 
določa najmanj tri partnerje: zainteresirane za odlagališče - ARAO, oblast (lo-
kalno, občinsko in državno) ter prebivalstvo, ki objekt sprejema v svojo sre-
dino. Lokalno partnerstvo je od samega začetka potekalo v precej nenavadni 
obliki. Župan je podredil partnerstvo lastnim interesom pod okriljem občine, 
ki naj bi vodila lokalno partnerstvo. Na delavnicah so se podajale pobude in 
pričakovali odgovori, ki pa jih,  razen političnih, ni bilo. Pričakovale so se re-
šitve na vprašanja pa so tudi ta izzvenela v prazno. Odbori se niso več sesta-
jali, verjetno v interesu, da  se proces izkaže kot demokratičen, pa vendar 
demokracije ni bilo, vsakdo je sicer lahko povedal svoje mnenje, vendar se 
stališče do pravične rešitve za odpravo negativnih posledic, ni izoblikovalo. 

Določeni odbori, kot je Odbor za omejeno rabo prostora in odpravo njenih 
posledic, se tako ni sestal od 25.04.2008. Resnici na ljubo se je za vas Vrbi-
na, katere predstavnica je predstavljala odbor, našla rešitev, ki jo pogoju-
je GEN energija,  s pozitivnim mnenjem lokalne skupnosti, se pravi Občine 
Krško. Kljub resnici, da je bližnje območje naselja Spodnji Stari Grad veli-
ko bolj degradirano, s sanitarno deponijo, ravno tako obdano z industrijsko 
cono, sama morebitna lokacija odlagališča pa je dobrih 400 m oddaljena od 
prvih stanovanjskih hiš in veliko bližje naselju kot Vrbini, ki se seli. Vse do 
dane referendumske pobude in posledično sestanka kolegija občinskega sve-
ta, ni bilo sprejetih nobenih sklepov ali zagotovil in dorečenih nobenih ustre-

znih rešitev za prebivalce, ki živijo najbližje, pa tudi za ostalo 10 km območje 
ne, za katerega Občina Krško prejema nadomestilo za degradacijo območja. 
Šele s sejo kolegija, ki je bila na dan vložene pobude za svetovalni referen-
dum, so bile v obliki sklepov zapisane določene rešitve, ki pa po oceni po-
budnikov niti simbolično ne  nadomeščajo žrtve. Verjetno se to odraža sko-
zi resnico, da nekateri občinski svetniki niso čutili potrebe po seznanjanju z 
bremeni in nevšečnostmi prebivalcev, od najbližjih do tistih bolj oddaljenih, 
o katerih smo razpravljali v okviru lokalnega partnerstva. Bilo je tudi nekaj 
redkih svetnikov, ki so sodelovali na sestankih partnerstva in so bili sezna-
njeni s pobudami prebivalcev za rešitev problemov. 

Resnica je, da so jedrski objekti nezaželeni v stanovanjskem okolju, kjerko-
li po svetu. To so potrdile tudi študije narejene na to temo, katerih naročnik 
je bil ARAO. Posledično so nepremičnine močno razvrednotene, zaradi mo-
rebitnih negativnih učinkov, ki se jih ne da zaznati s čutili, pa zbujajo ne-
gotovost in strah, kar negativno vpliva na ceno nepremičnine, ki je v veči-
ni edino premoženje tu živečih ljudi. Problematiko povezano z negativnimi 
učinki jedrskih objektov so v Evropi in svetu rešile države na državnem nivo-
ju. O tem pričajo tudi študije, ki so bile izdelane v okviru lokalnega partner-
stva, sami pa smo se o tem prepričali tudi na strokovnih ekskurzijah, ki smo 
se jih, v okviru lokalnega partnerstva,  udeležili na Madžarskem in v Franci-
ji ter nekateri na Češkem.

Britanska jedrska agencija priporoča, da se pakete nadomestil in spodbud do-
loči s pogajanji s prizadetimi lokalnimi skupnostmi in se prilagodijo njihovim 
potrebam. Študija razlikuje med nadomestili, ki so namenjeni kompenzaci-
ji žrtve in spodbudami lokalni skupnosti. Podobno razmišljajo tudi v drugih 
državah: Kanadi, Belgiji, Španiji, Švici… V naši državi so si pristojne državne 
institucije zamislile, da bo problematiko rešila Občina Krško sama, kot na-
domestilo za oba objekta  pa so ji bila dodeljena sredstva v višini 7,2 mil. € 
po sistemu: ostalo pa se dogovorite sami. Občutimo, da nekateri svetniki je-
mljejo opisana sredstva kot nagrado za dvig roke in potrditev lokacije, soča-
sno pa pozabljajo, da so sredstva namenjena za odpravo posledic. Župan v 
zadnjem času izpostavlja odgovornost, tu pa se nehote poraja vprašanje, ka-
kšno odgovornost nosijo občinski oblastniki in župan sam, vse od leta 1994, 
ko je bila izdelana študija dr. Franca Žiberta, ki je pokazala, da se v svetu za 
bistveno nevarno ter posledično razvrednoteno cono šteje okoliš 2 do 5 km 
od nuklearne elektrarne. 

Prebivalci v tem pasu imajo pravico do idealne odškodnine (za strah,…), ta pa 
ne izključuje pravice do odškodnine zaradi razvrednotenja nepremičnin in iz-
gubljenega dobička. V študiji je zapisano, za tedaj edini objekt elektrarno, da 
se žrtev najbližje živečih na razdalji 2 do 5 km, ne more kompenzirati samo 
skozi komunalno opremljenost in investiranje v objekte družbenega pome-
na, temveč so prebivalci upravičeni tudi do individualnih nadomestil in na-
domestil zaradi razvrednotenja nepremičnin ter izgubljenega dobička. Obla-
stniki so vse do danes zamolčali resnico o individualnih nadomestilih, denar 
pa se je porabljal po politični volji in moči. Namesto konkretne rešitve, kot 
jih poznajo v drugih državah, v razlago podajajo politične pamflete v obliki, 
da je okolje razvrednoteno toliko, kolikor ga s svojimi očmi vidijo tam živeči 
ljudje. Postavlja se vprašanje, ali se z umestitvijo odlagališča ne poveča tudi 
krog upravičenih do zatajenega individualnega nadomestila, prav gotovo pa 
je žrtev zaradi razvrednotenja večja. Kdo želi biti sosed jedrskemu odpadu?

Ker v lokalnem partnerstvu, ki naj bi imelo svoj namen, ni bilo izoblikovanih 
nobenih dogovorov, pa ne zaradi volje pobudnikov civilne iniciative, temveč 
oblastnikov, smo vložili pobudo za referendum. V samem procesu partner-
stva, smo na podlagi videnega in izdelanih študij najbolj verodostojnih in-
štitucij v državi, podali zahtevo, da se sredstva, ki jih prejme občina Krško 
v višini 7,2 mil. € razdelijo po britanskem sistemu, v razmerju 50 % ali 3,6 
mil. € za odpravo posledic v obliki nadomestil (individualni del) in 50 % ali 
3,6 mil. € za spodbude (družbeni del). Individualni del bi se porabljal kot na-
domestilo žrtve v obliki ali odškodninskega nadomestila, ki ga prejme vsa-
ko gospodinjstvo v denarju ali v obliki subvencij pri plačilu vode, kanalščine, 
odvoza smeti, interneta in KTV ter elektrike. Izračuni, ki smo jih izdelali te-
meljijo na statističnih podatkih, ki jih podala občina Krško in povprečni po-
rabi na gospodinjstvo. Tako bi vsako gospodinjstvo mesečno znotraj 1500 m 
pasu prejelo subvencijo v višini 160 €, znotraj 2500 m pasu v višini 85 € in 10 
km pasu v višini 27 €. Naj opozorimo da okoliški prebivalci regijskega komu-
nalnega odlagališča pri Novem mestu, po naših podatkih, prejemajo 90 € na 
osebo, tudi otroci in menimo, da je tako tudi prav.  Na zastavljeno vpraša-
nje zakaj krožnice in ali so razmerja pravilna ter ali bo prišlo z kakšno novo 
krožnico do krivic, so odgovori naslednji. Krožnice so določene v evakuacij-
skih načrtih in uredbah ter drugih aktih. Smo jih risali pobudniki civilne ini-
ciative v lokalnem partnerstvu? Odgovor je ne. Nekatere krožnice so bile na-
risane iz varnostnih razlogov, druge pa je risala politika in jih še danes. Vsaka 
delitev prinese krivico. Vendar, ko se izdela sistem, ta nadomešča oziroma 
blaži »žrtev«, saj gospodinjstva bliže jedrskim objektom nosijo veliko večjo 
»žrtev« na osebni lastnini od tisih bolj oddaljenih. Zgoraj opisana shema de-
litve sredstev se lahko preoblikuje v bolj pravično, če se izkažejo večja od-
stopanja oz. argumenti.  

Pobudniki referenduma pa ne odstopamo od delitve 50 %, 50 %, ker smo opisa-
ne preračune izdelali tudi za čas do izteka obratovanja jedrskega objekta. Za 
primerjavo smo v izračunu upoštevali povprečno vrednost stanovanjske hiše, 
ki se giblje med 150.000 € in 250.000 €. Prejeto nadomestilo na gospodinjstvo, 
bi pomenilo le 10 – 15 % vrednosti objektov, najbližjih, kar po našem trdnem 
prepričanju ne nadomešča žrtve. Razmerje, ki ga ponuja Župan in nekaj sve-
tnikov in sicer 20 % v obliki nadomestil (individualni del) in 80 % za spodbu-
de (družbeni del) pa je žaljivo in hkrati nesramno ter nesprejemljivo, ker je 
vzeto čez palec in ne temelji na nobenih izračunih, ki bi bili predstavljeni. 

Na delavnicah partnerstva smo zahtevali študijo o manjvrednosti objektov 
glede na oddaljenost od jedrskih objektov, ki bi pokazala manjvrednost, ven-
dar ta študija ni bila izdelana zaradi volje politike, verjetno lokalne. Glede 
na vztrajnost pobudnikov civilne iniciative v lokalnem partnerstvu pa z veli-
ko gotovostjo trdimo, da bo. Študija bi pokazala koliko so nepremičnine raz-
vrednotene zaradi prisotnosti jedrskega objekta. Študija mora zajemati pri-
merjavo med občino Krško in podobno občino v Sloveniji, s približno enakim 
proračunom, njeno stanje na kulturnem, izobraževalnem, gospodarskem in 
drugih primerljivih področjih ter primerjavo vrednosti nepremičnin, ki bi po-
kazala razlike. Tako bi dobili pravo oceno in si nalili čistega vina.

V preteklem času je s strani občine potekala iniciativa o subvenciji fasad, raz-
liki plačila neprofitnih stanovanj do najemniških, ker občina nima dovolj la-
stnih kapacitet, brezplačnega vrtca v občini itd. Smo mnenja, da se pod in-
dividualna nadomestila ne morejo šteti tiste oblike, ki jih zaradi okoliščin ne 
koristi velika večina v pasu, v katerem se z vložkom v infrastrukturo in dru-
ge skupne dobrine ne nadomešča žrtve. Igra s čustvi staršev po brezplačnem 
vrtcu v občini Krško na račun otrok pa je neresna za tako uglajeno občinsko 
politiko, kot se šteje. Seveda pa je to možno in pozdravljamo to idejo in ne 
razumemo zakaj se to ni uredilo že prej, vendar iz sredstev, ki so namenje-
na za (družbeni del) ostalih 50 % ali 3,6 mil. €. Iz teh sredstev, ki ravno tako 
niso zanemarljiva se lahko porablja tudi za razvoj, ki ga omenja eden izmed 
svetnikov. V preteklosti, kot kažejo študije, smo bili prebivalci prikrajša-
ni za vsa individualna nadomestila žrtve, kar po besedah Župana ni bilo za-
pravljanje, temveč investiranje v razne cone in spodbujanje gospodarstva.

Članek novinarke Bojane Mavsar v prejšnjem Posavskem obzorniku, na stra-
ni pred člankom gospod Habinca, dobesedno, jasno kaže, da so gospodarske 
družbe, po dobičku v Posavju zelo visoko. Pa poglejmo gospodarske družbe 
sosednjih občin Brežic, Kostanjevice…, se pravi poglejmo Krško. Čigav je do-
biček gospodarskih družb?  Nekaj dobička zadrži družba, nekaj ga prejmejo 
uprave teh družb, kakšno posredno korist za svojo naklonjenost pa verjetno 
posredno tudi lokalni politiki. 
V istem članku novinarka piše, da pa so plače v Posavju še vedno pod sloven-
skim povprečjem. Iz Županovega monologa je možno razbrati, da bi bilo po-
trebno nadaljevati z ugodno klimo za družbe in pohiteti z gradnjo industrij-
skih con in opremljenostjo. Vse skupaj malo spominja na ne vnovčene delnice 
v času gospodarske krize.   Postavlja se vprašanje, kaj bo ob takšnem izka-
zu naredila lokalna politika? Bo morda napisala odprto pismo gospodarskim 
družbam, naj povišajo plače svojim zaposlenim in jih uravnotežijo z dobički, 
morda pozvala k delitvi dobička med vse občane.
Opisana delitev sredstev na 3,6 mil. € za individualni del, ki smo jo podali 
pobudniki svetovalnega referenduma, ne more zamajati občinskega proraču-
na Občine Krško, ki znaša 61 mil. €, saj je opisano le 5% letnega proračuna. 
Če primerjamo krški proračun še z proračunom mestne občine Novo mesto, 
ki znaša za isto obdobje 41 mil. €, kar je za 1/3 manj. V javnosti ni sporočil 
o slabem stanju občine Novo mesto. Podane podatke lahko vsakdo preveri z 
nekaj kliki na internetu.

Ne sme se v vsej zgodbi pozabiti, da ima občina Krško za družbeni del zago-
tovljena še dodatna sredstva v višini 40 mil. € in sicer iz podpisanih državnih 
protokolov. Po izračunih prejetih sredstev občine v preteklosti, dodanih pro-
tokolarnih sredstvih (ko bo dano soglasje) in oplemenitenjem skozi evropska 
sredstva naj bi občina Krško prejela 210 mil. €. Do konca življenjske dobe 
jedrske elektrarne in odlagališča pa naj bi se sredstva ob najbolj črnogledih 
napovedih najmanj podvojila. Resnica na ljubo je stanovanjska hiša v nepo-
sredni bližini objekta vredna nič, zato je občina Krško kot prejemnica nado-
mestil dolžna nositi breme in poskrbeti za odpravo krivic iz naslova žrtve. Ob-
čina mora omogočiti, da se lahko vsakdo, ki se želi izseliti iz območja omejene 
rabe ali izplačati sredstva po ceni, kot če nepremičnina ne bi bila v bližini je-
drskega objekta ali zgraditi na drugi lokaciji primerljiv nov objekt. Pravično 
bi bilo, zaradi prejetih sredstev iz preteklosti, da se postopek izselitve na-
daljuje dokler Občina Krško ne postane lastnica vseh stanovanjskih objektov 
v bližini jedrskih objektov. Enak način imajo v Kanadi, lastnikom nepremič-
nin zagotavlja svobodno odločitev o morebitni selitvi ali prodaji in žrtve ne 
ostajajo priklenjene na uporabno vrednost objekta v razvrednotenem okolju.  

Resno se lahko vprašamo ali niso opisane okoliščine zadosten razlog za od-
pravo žrtev in krivic, čas pa več kot primeren za obljubo, ki jo je politika 
obljubljala ob postavitvi temeljnega kamna, da bodo individualne osebne 
žrtve gospodinjstev kompenzirane z elektriko iz jedrskega objeta. Naj ome-
nimo, da zaradi vztrajnosti posameznikov iz lokalnega partnerstva, Inštitut 
za javno upravo Pravne fakultete v Ljubljani, pripravlja v skladu s projek-
tno nalogo, katere investitor je ARAO, študijo, katere naloga je izobliko-
vati pravno nesporen občinski odlok, v skladu s katerim se bodo izplačeva-
la sredstva v obliki nadomestila ali subvencij zaradi žrtve kot posrednega 
stroška jedrskih objektov. Postavlja se edino vprašanje ali bo večina občin-
skih svetnikov, ki ne poznajo Arhuške konvencije, ne vsebine študij, ki so 
bile izdelane na temo jedrskih objektov, niti vseh uredb in ostale dokumen-
tacije, zmogli toliko svetovljanstva, da se doreče družbena sprejemljivost, 
kot jo vidimo tisti, ki smo ves svoj prosti čas posvetili dobrim in pravičnim 
rešitvam, kot jih poznajo v drugih državah Evrope in sveta. Določeni občin-
ski svetniki razlagajo, da ni zakonskih osnov za subvencioniranje vode,…, 
istočasno pa je občinski svet s sklepom sprejel porabo sredstev iz naslova 
omejene rabe prostora za leto 2008, priloga IV, kjer so bila poleg kar nekaj 
spornih točk, porabljena sredstva za sofinanciranje abonmajev v KD Krško. 
Ob takšni porabi sredstev se človek sprašuje, čemu vse so sredstva name-
njena in kdo razen občinskih svetnikov je s porabo seznanjen. Zanimivo je 
tudi, da si je občinska politika izborila spremembo 10. člena uredbe, ki je 
bil sprejet zadnje dni vladavine prejšnje vlade, pod taktirko ministrstva za 
gospodarstvo in je stopila v veljavo z 1.1.2009. Opisan člen je sporen zara-
di vsebine, ker je bistveno spremenil namen porabe sredstev, najverjetne-
je po volji občinske politike. Sporen pa je tudi zaradi dejstva, da se poraba 
sredstev definira v prilogi proračuna lokalne skupnosti, le tega pa, v skla-
du z zakonom, ni potrebno javno objaviti v uradnem listu.

Kaj želimo pobudniki referenduma:
- spremembo v predhodno stanje spornega 10. člena uredbe, ki je glasil, 
da se sredstva porabljajo za odpravo posledic omejene rabe prostora ali iz-
bris celotnega člena, ker sedanji namen porabe ne izhaja iz žrtve in je ne-
ustrezen ter delno omejuje individualno rabo nadomestila, kot so ugotovi-
li pravni strokovnjaki Inštituta za javno upravo v Ljubljani,
- pobudniki referenduma vztrajamo na delitvi sredstev 50 % za odpravo 
posledic v obliki nadomestil (individualni del) in 50 % za spodbude (druž-
beni del) ter sprejetje občinskega odloka, ki bo omogočal delitev sred-
stev zaradi žrtve,
- ustanovitev občinskega namenskega sklada z jasnimi pravili in transpa-
rentnim poslovanjem,
- možnost preselitve najbližjih s prednostjo preselitve tistih iz območja 
omejene rabe prostora, brez časovne omejitve in prenos pravice na po-
tomce. Najbolj prizadeti prebivalci smo vendarle povezani s sorodstveni-
mi, družbenimi, sosedskimi in socialnimi vezmi, in če se starejši v jeseni 
življenja ne odločijo za preselitev, morajo to pravico imeti otroci. Z od-
kupom nepremičnin postane občina lastnica in tako se ta zgodba sama po 
sebi zaključi brez kakršnih koli dodatnih pravil, ki bi delale nove krivice,
- preureditev financiranja KS na katerih se nahaja območje omejene rabe 
prostora. Dodatna sredstva se črpajo iz sredstev namenjenih družbenemu 
delu, ki pa jih bo, po pravilih sklada, prejema občina Krško. Za vse opisano 
pa zahtevamo podpis družbenega dogovora, se pravi zavezujoč dokument 
Župana, Občinskih svetnikov, predstavnikov Krajevnih skupnosti in pred-
stavnikov najbližjih naselij iz vrst lokalnega partnerstva (pobudnikov refe-
renduma) opisano se imenuje družbena sprejemljivost.
Naj opozorimo, da so v zadnjih dneh tudi KS Dolenja vas, KS Mesta Krško in 
KS Leskovec podale zahtevo Občinskemu svetu Krško po družbenem dogovoru 
delitve sredstev na družbeni in individualni del, pred potrditvijo lokacije.
Pobudniki svetovalnega referenduma, smo mnenja, da nam v svoje okolje 
ni potrebno sprejeti še enega jedrskega objekta, če ne bodo sprejeta zgo-
raj opisana stališča in bomo prebivalci s tem soglašali. Zavračanje pobude 
za razpis svetovalnega referenduma s 1400 zbranimi podpisi, v slabih dveh 
popoldnevih, kaže na željo po odločanju ljudi samih, kar je največja pravi-
ca in demokracija v pravem pomenu besede. Res pa bi to moral biti signal 
nezaupanja lokalni politiki, kar se tiče tega vprašanja.

 Stališča pobudnikov referenduma zapisal 
 Andreas Repše.

Odgovor na monolog Župana 
Občine Krško v Posavskem 
obzorniku št. 12, dne 11.06.2009

PREJELI SMO

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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Geslo tokratne križanke pošljite do petka, 3.7.2009, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pri-
pisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami 
bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podar-
ja Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, Grajska 25, Kosta-
njevica na Krki.Geslo križanke št. 12/2009: PRAZNUJMO OBLETNICO SKUPAJ

NAGRADE:

1. nagrada: 4 vstopnice za Kostanjeviško jamo
2. nagrada: 3 vstopnice za Kostanjeviško jamo
3. nagrada: 2 vstopnice za Kostanjeviško jamo

POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Maja Preskar, Krško – 

dečka, 
• Bojana Šuler, Piršenbreg 

– dečka,
• Saša Kuplenk, Vrh pri Pahi 

– deklico,
• Katja Očko Perc, Dolnje 

Brezovo – deklico,
• Jožica Žibert, Poklek nad 

Blanco – deklico,
• Simona Golčman Ribič, 

Senovo – deklico,
• Jadranka Kosec, Gazice – 

dečka, 
• Mihelca Andrejaš, Senovo 

– deklico,
• Damjana Jazbec, Golek – 

deklico,
• Katarina Dular, Curnovec 

– deklico,
• Helena Stritar, Blanca – 

dečka,
• Aleksandra Mucak, 

Brestanica – deklico,
• Manuela Terzić 

Jazbinšek,  Krško – 
deklico,

• Suzana Mlakar Pavlovič, 
Veliko Mraševo – deklico,

• Aleksandra Dreo, Stari 
Grad – deklico,

• Cvetka Jurkovič, Gorica – 
deklico,

• Miranda Krmelj, Šentjanž 
– deklico, 

• Renata Perko, Pijavice – 
dečka,

• Tjaša Johanc, Rovišče  – 
deklico.

ČESTITAMO!

• Jernej Geršak, Krško in 
Silvija Podvinski, Blatno,

• Aleš Hribar, Prilipe in 
Andreja Babič, Velika vas 
pri Krškem, 

• Miroslav Cipar, Šmarca in 
Melita Horvatič, Brežice,

• Ivan in Amalija Bogovič 
z Velikega Kamna - ZLATA 
POROKA,

• Marko Pungerčar, 
Malkovec in Sabina 
Kočman, Roje,

• Miha Mešič in Natalija 
Borišek, oba iz Litije,

• Rok Rezelj, Dolenja vas 
pri Mirni Peči in Klavdija 
Fornezzi, Lovrenc na 
Pohorju,

• Aleš Repovž in Mateja 
Lisec, oba iz Malega Cirnika 
pri Šentjanžu,

• Martin Pirc, Spodnje 
Pijavško in Nataša Mihorič, 
Spodnje Dule,

• Martin Gorenc, Koritnica in 
Alenka Bobič, Škocjan,

• Primož Skalar, Spodnje 
Pirniče in Saša Vejnovič, 
Krško,

• Slavko Hotko, Župelevec in 
Jerneja Žarn, Krško,

• Boštjan Kovačič, Novo 
mesto in Tina Bobnar, 
Gorenji Globodol,

• Anton Lapuh, Arnovo selo 
in Anica Knežević, Brežice,

• Stojan Volk in Sonja Molan, 
oba s Čateža ob Savi,

• Iztok Logar, Črdenc in 
Rosana Mlakar, Hrastnik. 

 
ČESTITAMO!

V prejšnji številki smo objavili veliko nagradno križanko Pivnice Apolon s kar 297 nagradami!
Nagrajenci svojo nagrado prejmejo v Pivnici Apolon. Nagrado dvignete v času od ponedeljka, 29. junija, do konca avgusta 
2009, ob predložitvi osebnega dokumenta. Vsem iskrene čestitke! Nagrajenci so: 
1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe prejme Elizabeta Harlander, Kidričeva 4, 8290 Sevnica
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe prejme Milena Bogve, Krmelj 30/a, 8296 Krmelj
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebe prejme Slavka Mikolavčič, Partizanska pot 8, 8270 Krško
4. - 297. nagrada: vroče višnje s sladoledom in smetano pa prejmejo: 

Ajster Tatjana, Dobova; Alegro Ana, Gunte; Arh Martina, Sel-
ce, Leskovec; Baber Mateja, Radeče; Bajc Anja, Leskovec; 
Bajc Franc, Veliki Kamen; Bajc Sabina, Leskovec; Balon Vik-
tor, Brezovica, Bizeljsko; Barbič Lidija, Podbočje; Bašek Ma-
teja, Dolenji Leskovec; Berkovič Anton, Pavlova vas; Berkovič 
Marija, Brežice; Blas Barbara, Sevnica; Blas Jožica, Sevnica; 
Blas Zvonimir, Sevnica; Böhm Jerneja, Dobova; Borštnar Ani-
ca, Krmelj; Borštnar Milan, Tržišče; Božič Bogdan, Sevnica; 
Božič Marija, Župeča vas; Božič Milena, Radeče; Brvar Zlat-
ko, Radeče; Busar Vlado, Krško; Ceglar Stanka, Senovo; Cirn-
ski Jože, Jesenica na Dolenjskem; Cizel Maja, Brezina; Cizelj 
Alojz, Krška vas; Cizl Darinka, Šentlenart; Colarič Klavdija, 
Podbočje; Čamernik Janez, Sevnica; Černelč Ema, Leskovec; 
Černelič Marija, Krško; Černoga Rozalija, Krško; Deržič Roza-
lija, Brežice; Deželak Dragec, Sevnica; Dimič Betka, Lesko-
vec; Dirnbek Dragica, Krško; Divjak Jože, Armeško; Divjak 
Marija, Brestanica; Dolmovič Albin, Podbočje; Dragar Milan, 
Šentjur na Polju; Držič Frančiška, Cundrovec; Fajmut Maja, 
Brežice; Fatur Irena, Brežice; Felbar Terezija, Krško; Fišer 
Elizabeta, Gornji Lenart, Artiče; Frankovič Helena, Lesko-
vec; Frankovič Martin, Leskovec; Gačnik Miro, Sevnica; Gaj-
šek Aleksandra, Artiče; Gašperin Marija, Brežice; Germek 
Andreja, Krško; Germek Jožica, Krško; Gobec Jernejka, Čr-
neča Vas; Godec Zofka, Artiče; Gole Vida, Brestanica; Gom-
boc Meta, Krško; Gomboc Slavko, Krško; Gorenc Barbara, Se-
novo; Gorenc Gabrijela, Studenec; Gorenc Saša, Orehovec; 
Gošek Silva, Senovo; Grahek David, Radeče; Gregl B. Franjo, 
Brežice; Gregl Ivo, Bizeljsko; Gregl Zofija, Bračna vas; Gvido 
Pavlovič, Brežice; Haler Mana, Črešnjice; Haler Sonja, Artiče; 
Hočevar Martina, Šentjanž; Hodnik Romana, Mali Kamen; Ho-
dnik Stanislav, Mali Kamen; Hren Dragica, Tržišče; Hriberšek 
Ljudmila, Raka; Hrnčič Hedvika, Radeče; Hrovat Vera, Sevni-
ca; Hudoklin Silvo, Vrbje; Imperl Špela, Radeče; Ivan Žveglič, 
Senovo; Jalovec Damjana, Šutna; Janc Milan, Krško; Janko-
vič Albina, Senovo; Jankovič Roman, Senovo; Jazbar Petra, 
Sevnica; Jazbec Slavica, Zabukovje; Jelen Miroslav, Globo-
ko; Jelen Miroslava, Globoko; Jordan Marija, Kostanjevica; 
Jordan Renata, Kostanjevica na Krki; Jordan Vilma, Kosta-
njevica na Krki; Jug Darja, Brestanica; Jurman Darinka, Ga-
brje; Kačič Zvonka, Radeče; Karolina Arnšek, Dolenja vas; 
Kavčič Saša, Črešnjice; Kelhar Janez, Krško; Kelnerič Živa, 
Sevnica; Kerin Cvetka, Šentjernej; Klavžar Irena, Koprivnica; 

Klavžar Marjana, Gorjane; Klemenčič Nataša, Brežice; Kme-
tič Veronika, Radeče; Kobaševič Žiga, Sevnica; Kodrič Albin, 
Velike Malence; Kodrič Anica, Cerklje ob Krki; Kodrič Anica, 
Župeča vas; Kodrič Anita, Cerklje ob Krki; Kodrič Anita, Žu-
peča vas; Kodrič Lara, Župeča vas; Kodrič Martin, Župeča 
vas; Kodrič Martina, Krška vas; Kodrič Tina, Župeča vas; Ko-
lan Pavlina, Brežice; Kolar Janja, Sevnica; Kolman Martina, 
Sevnica; Kolman Patricija, Senovo; Kolman Zvone, Senovo; 
Komljanec Anica, Podboršt; Komočar Marija, Leskovec; Ko-
pinč Marija, Dobova; Koritnik Ljudmila, Krško; Kos Ana, Kr-
melj; Kostrevc Erika, Brežice; Kovač Jože, Krško; Kozamer-
nik Danijela, Sevnica; Kozina Helena, Radeče; Kozinc Tonika, 
Blanca; Kozole Ana, Brestanica; Kozole Angelca, Krško; Kožar 
Jože, Dolenja Pirošica; Kralj Marija, Sevnica; Kranjc Jožica, 
Sevnica; Kristina Stopar, Leskovec; Križnik Julijana, Sevnica; 
Križnik Martina, Sevnica; Kropec Marija, Krško; Kropič Ro-
mana, Šentjanž; Krošelj Rudi, Sromlje; Krulčič Igor, Koper; 
Krušnik Olga, Pišece; Kuhar Martina, Krško; Kulčar Janez, Kr-
ško; Lapuh Marjan, Brežice; Lapuh Nuška, Brežice; Lavrin-
šek Gorazd, Leskovec; Lazič Frida, Velike Malence; Ledinek 
Rajko, Trebež; Leskovšek Alenka, Zabukovje; Lindič Martin, 
Črneča vas; Lipar Tjaša, Spodnji Stari Grad; Lipej Ivan, Bre-
žice; Lipovšek Ljudmila, Sevnica; Maja Kos, Stolovnik; Malus 
Metka, Drenovec, Bizeljsko; Marin Kovačič, Brežice; Marin-
ka Selko, Brežice; Martinčič Jožica, Krško; Maruša Cvetka, 
Krško; Metelko Lucija, Raka; Mežič Djurda, Leskovec; Mežič 
Tanja, Leskovec; Milič Zdenka, Dolnja Prekopa; Mirt Jožica, 
Senovo; Miša Hotko, Sela, Dobova; Mlakar Doberšek Jacin-
ta, Radeče; Močan Silva, Krmelj; Močnik Alojz, Radež; Ne-
uwirth Lilijana, Pleterje; Neva Starc, Sevnica; Neveka Pe-
taci, Artiče; Ogorevc Melita, Pišece; Osolnik Jožica, Šmarje 
Sap; Pacek Ana, Sevnica; Pavlič Jožica, Brestanica; Pavlovič 
Anica, Brestanica; Pavlovič Ivan, Brežice; Pečnik Slavica, Se-
novo; Penca Marija, Krško; Penič Natalija, Senovo; Petelinc 
Vida, Artiče; Peterkoč Jožef, Mostec; Petrin Silva, Sevnica; 
Pevec Zora, Krško; Pfajfar Bogdan, Dolenji Boštanj; Pirc Na-
taša, Velika vas; Pirc Simon, Velika vas, Leskovec; Planinc 
Boštjan, Zdole; Pleterski Adi, Cerklje ob Krki; Podbršček So-
nja, Krško; Podgorčič Vuksič Lidija, Krško; Pogačar Betka, 
Krško; Polovič Larisa, Brežice; Pompe Slavica, Loka pri Zid. 
Mostu; Poštrak Sonja, Krško; Povh Marija, Jesenica na Do-
lenjskem; Pražen Marija, Radeče; Prebejšek Bernarda, Loka 

pri Zid. Mostu; Predih Štefka, Loka pri Zid. Mostu; Prevodnik 
Nika, Brežice; Prijatelj Malči, Krmelj; Prišel Jože, Jeseni-
ce na Dolenjskem; Pšeničnik Tanja, Brežice; Rabič Nusseta, 
Krško; Rabič Stanka, Krško; Račič Tatjana, Brežice; Radej 
Maja, Blanca; Renko Jožica, Krško; Richter Marija, Senovo; 
Roguljič Srečko, Brežice; Rupar Franc, Tržič; Sablič Mila, 
Krško; Sajevec Ivan, Senovo; Sambol Carmen, Krško; Seljak 
Verica, Loka pri Zidanem Mostu; Senica Domen, Brestani-
ca; Seničar Žan, Sevnica; Serne Marija, Leskovec; Skrbinek 
Drago, Sevnica; Skrbinek Martina, Sevnica; Slak Tone, Arti-
če; Slatner Franci, Veliki Kamen; Slatner Metka, Veliki Ka-
men; Slatner Natalija, Veliki Kamen; Slatner Nataša, Veliki 
Kamen; Slovenec Tatjana, Krška vas; Smodiš Silvija, Breži-
ce; Sotošek Blaž, Koprivnica; Sotošek Katarina, Veliki Dol; 
Sotošek Polona, Koprivnica; Sotošek Milica, Veliki Dol; So-
vinc Diana, Hoče; Starc Slobodanka, Leskovec; Starina Mar-
ta, Svibno; Stegenšek Janez, Boštanj; Suban Zinka, Sevnica; 
Svetec Jelka Helena, Kostanjevica na Krki; Šantej Katarina, 
Sevnica; Šegina Renata, Senovo; Šepetavc Kristijan, Dobo-
va; Šoln Benjamin, Krško; Šoln Jožica, Krško; Šrajgu Marta, 
Krško; Štefančič Marija, Zdole; Šterk Tone, Krško; Štojs De-
jan, Krško; Štos Marija, Bizeljsko; Šušterič Albina, Senovo; 
Šušterič Vid, Senovo; Šušteršič Boris, Senovo; Švigelj Milica, 
Krško; Terbovc Stane, Loka pri Zid. Mostu; Teraž Vojka, Sev-
nica; Terezija Kragl, Boštanj; Terglav Mojca, Svenica; Tina 
Kodrič, Cerklje ob Krki; Toplišek Milena, Krško; Tratar Maj-
da, Krmelj; Umek Andreja, Sevnica; Urek Danica, Dobova; 
Valenčak Narija, Brežice; Valenčak Urška, Črnc; Valič Vla-
sta, Studenec; Verovšek-Vuk Ana, Raka; Veršec Jan, Sevnica; 
Veršec Mojca, Sevnica; Videc Branko, Krško; Viktor Hlebec, 
Brestanica; Vogrin Janez, Laze; Volk Jernej, Veliko Mraše-
vo; Vraničar Eva, Mali Kamen; Vraničar Tjaša, Mali Kamen; 
Vučajnk Rok, Dobova; Vučajnk Tibor, Dobova; Zagorc Kri-
stina, Krško; Zagorc Marija, Krmelj; Zidanič Matic, Globo-
ko; Zidanič Tjaša, Globoko; Znoj Aleš, Krško; Znoj Milena, 
Krško; Zorko Anton, Brežice; Zorko Stanislav, Krško; Zupa-
čič Vesna, Radeče; Zupanc Brigita, Radeče; Zupanc Dragi-
ca, Sevnica; Zvonar Olga, Log pri Brezovici; Žabkar Blanka, 
Brežice; Žarn Alenka, Gržeča vas; Žibert Estera, Leskovec; 
Žibert Franc, Krška vas; Žibert Irenej Jan, Leskovec; Žibert 
Jan, Leskovec; Žibert Tomaž, Radovljica; Žiga Lavrinc, Ra-
deče; Žugelj Marjana, Gregovce
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MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Podarim otroško sobo, malo rablje-
no, modre barve. Tel.: 041 769 614

Podarim starejšo kosilnico za vrtno 
travo. Tel.: 031 663 949

Podarim spalnico s štiridelno oma-
ro, komodo ter kuhinjsko pohištvo. 
Tel.: 07 49 62 020

Dobrim ljudem podarimo psičko la-
bradorko, staro 3 mesece, je zelo 
lepa. Tel.: 041 913 715

Podarim šest majhnih muck dobrim 
družinam. Stare so en teden, oddam 
po mesecu in pol starosti. 
Tel.: 040 184 031

Podarim dobrim ljudem mlade ti-
graste muce. Tel.: 031 755 982

Oddam mlade, prijazne muce, do-
brim skrbnikom. Tel.: 041 657 551

Oddam  v najem dvosobno opre-
mljeno stanovanje v Krškem, na Vid-
mu. Tel.: 040 589 958

Oddam v najem dvosobno opremlje-
no stanovanje. Tel.: 041 503 767

Oddam v najem dvosobno stanova-
nje v Brežicah. Tel.: 051 351 160

Oddam enosobno, delno opremljeno 
stanovanje v Novem mestu, blok na-
sproti TPV-ja, Kandijska cesta. 
Tel.: 031 725 472

Mlada družina najame garsonjero ali 
enosobno stanovanje v Krškem. Pro-
dam tudi playstation 3 z joystick-
om in dvema original igricama, zelo 
ugodno. Tel.: 070 827 910

Zamenjam zazidljivo parcelo na Ča-
težu ob Savi za storitev ureditve fa-
sade na hiši. Tel.: 031 436 851

Kupim tehtnico do 500 kg ali me-
njam za vino. Tel.: 031 741 437

Kupim kravo simentalko. 
Tel.: 041 227 198

Kupim balirko za kockaste bale. 
Tel.: 07 49 57 258 (zjutraj do 9. ure 
in po 20. uri)

Kupim lepo ohranjeno žensko moto-
ristično jakno, št. 38–40. 
Tel.: 031 842 906

Prodam vinograd, 650 trt - terase, z 
bivalno zidanico, z vodo, elektriko, 
zraven 1985 m2 gozda in 2950 m2 za-
raščenega pašnika. Tel.: 051 833 224

Prodam Tomos T 12 moped, l. 1967, 
vozen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 983 

Prodam enosobno stanovanje v Sev-
nici, pritličje, vhod brez stopnic, 
primerno za invalide in ostarele. 
Tel.: 041 958 779

Prodam Citroen Xantia 2.0 i, 16 v 
sx, l. 1999, 116.000 km, pravkar re-
gistriran, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 844 730

Prodam Renault Clio, l. 98, reg. do 
22.7., prev. 121.000 km, sive bar-
ve, pet vrat, 2 x air bag, lita plati-
šča. Cena 1.800 €. Tel.: 041 852 894

Prodam Audi A3 1.8 t, l. 1997, rde-
če barve, reg. do 23.5.2010, prev. 
158.000 km. Cena: 2.600 €. 
Tel.: 041 795 348

Prodam VW Pasat 1.9 tdi, 131 km, l. 
2002, v odličnem stanju, z vso opre-
mo, modre barve, prev. 151.000 km. 
Tel.: 041 722 836

Prodam Golf 1.4 16 V, svetlo mo-
der, metalik, zelo dobro ohranjen, 
l. 2000. Tel.: 031 544 638

Prodam Fiat Brava 1.4 SX 55 kw/75 
km, moder, pomična streha, vsa 
oprema, z vinjeto, l. 1997, nove 
gume, 1.500 €. Tel.: 051 455 142

Prodam Fiat Albeo, l. maj 2005, sre-
brne barve, z bogato opremo, prev. 
55.000 km. Tel.: 041 823 866

Prodam Kia pride Wagon 1.3, l. 1999, 
po ugodni ceni. Tel.: 070 272 355

Prodam Renault Cilo 1.4 rt, l. 1996, 
bele barve, tri vrata, prev. 157.000 
km, reg. do 15.10.2009, lepo ohra-
njen, ugodno. Tel.: 031 305 838

Prodam Golf variant 1.4 , prev. 
155.000 km, modre barve. 
Tel.: 041 812 571

Prodam Golf II l. 89, 300.000 km, 
nereg., tehnični velja do aprila 
2010, rdeče barve, 3-vratni, vlečna 
kljuka, ohranjen. Tel.: 051 706 264

Prodam Opel Tigro, l. 95, prev. 
159.000 km, avtomatik, reg. do 
2010, lepo ohranjen, cena 1.600 €. 
Tel.: 041 543 759

Prodam karamboliran avto Merce-
des C180 Elegance, l. 1994. 
Tel.: 041 724 490

Prodam ATV štirikolesnik Bemy Ger-
many 200, 15 km, rdeče barve, lepo 
ohranjen. Tel.: 041 299 420

Prodam pnevmatiko Bridgestone R 
249 315/70 R 22,5, ugodno, nova, 
neuporabljena, na Obrežju. 
Tel.: 030 911 534.

Prodam lepo ohranjeno spalnico 
harmonija Alples, s kotno omaro in 
štirimi dvodelnimi omarami ter po-
steljo. Tel.: 041 832 947 

Prodam čoper Yamaha, 250 ccm, kot 
nova, cena 1.900 €. Tel.: 051 389 090

Prodam štiri kose zimskih gum, Uni-
royal 195/50R15H skupaj z jeklenimi 
platišči, za Mercedes A140. 
Tel.: 031 235 733 

Prodam komplet ženske motoristič-
ne opreme št. 38, zelo dobro ohra-
njeno, cena 100 €. Tel.: 051 414 159

Prodam traktorsko prikolico Die-
dam, 6.000 kg, z naletno zavoro, 
novimi pnevmatikami in stranicami 
ter dvostranskim kiperjem, Brežice. 
Tel.: 040 333 737

Prodam prenosni računalnik Acer 
aspire 5315 Intel Celeron 15,4“ ter 
kamero, vse dobro ohranjeno, cena 
400 €. Tel.: 040 777 166

Prodam šivalni stroj Elna 1010, lepo 
ohranjen, malo rabljen, cena 130 €. 
Tel.: 031 233 083

Prodam mini motokros čelado, pral-
ni stroj Gorenje in šivalni stroj Bagat 
v omarici. Tel.: 051 457 759

Prodam jadralno desko F2 sunset 
Slalom in drugo opremo za jadranje 
na deski. Tel.: 041 657 550

Prodam rabljeno opremo za čoln: si-
dra, boje, smuči za vodo, rešilne jo-
piče Tuba. Tel.: 041 514 129

Prodam starejšo strešno opeko, 
okrog 800 kom, ali več izdelkov 
opekarne Brežice po ceni 0,4 €/kos. 
Tel.: 03 56 84 211

Prodam mizo, 5 stolov in kredenco, 
vse masiva - hrast, navadno mizo in 
3 stole, 3x kavč, omaro, pralni stroj, 
tepih in zavese. Tel.: 051 703 603

Prodam spalnico; posteljo s preda-
lom, garderobno omaro, dve omari 
s policami in steklenimi vratci, cena 
300 € oz. po dogovoru. 
Tel.: 051 815 513

Prodam malo rabljen hribovski tro-
silec gnoja Tajfun, cena 1000 €. 
Tel.: 051 362 577 

Prodam kovinsko cisterno 1500 li-
trov. Tel.: 040 580 356

Prodam nekaj novih až 10 ali 7 sat, 
macesnove elemente za balkonsko 
ograjo ter nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Prodam raztegljivo mizo, divja če-
šnja, dimenzije 170 x 100, avtomat-
ska vodila, možnost podaljšanja 3 x 
40 cm, ugodno. Tel.: 041 296 155

Prodam okroglo mizo, 5 stolov, oma-
ro, vse masivni hrast, 3 x kavč, pral-
ni stroj, zavese, tepihe. 
Tel.: 070 291 398

Prodam kuhinjsko pomivalno kori-
to (dvojno), hladilnik, kotno klop z 
mizo, vse lepo ohranjeno, ugodno. 
Tel.: 041 521 649

Prodam starine: telege, šivalni 
stroj, brane, vejevko, mlatilnico za 
žito – vse lepo ohranjeno, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 439 908

Prodam kuhinjske elemente s šte-
dilnikom dolžine 3,30 m in kotno se-
dežno garnituro. Tel.: 031 217 370

Prodam sesalec Batagel in Forverk, 
cena po dogovoru. Tel.: 040 217 156

Prodam tračno žago za les – motor 
2,2 kw. Tel.: 031 266 256 (zvečer)

Prodam obračalnik Panonija in mo-
tor puhalnika, 10 km, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 67 712

Prodam rotacijski mulčar 120 cm, 
pajek Sip 4,5 m in rotacijsko bob-
nasto kosilnico 165 cm. 
Tel.: 040 637 780

Prodam traktor Zetor 7745 s čelnim 
nakladačem, l. 1993, v odličnem 
stanju, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 565 826

Prodam 1000-litrsko mešalnico z 
mlinom, 4-tonski trosilec za hlevski 
gnoj in 5000-litrsko cisterno za gno-
jevko Tandem. Tel.: 040 713 384

Prodam samonakladalko Sip 19, vi-
soki priklop, dobro ohranjena, malo 
rabljena, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 234 865

Prodam po zelo ugodni ceni termoa-
kumulacijsko peč. Tel.: 041 493 264

Prodam kovinski koruznjak velikosti 
600x270x55 cm, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 530 459

Prodam stružnico za les (Draksel), 
domače izdelave, masivno, z glavo, 
delovna dolžina 110 cm. 
Tel.: 040 724 608

Prodam kompletno, programirano 
satelitsko anteno s krožnikom, 80 
cm. Tel.: 041 241 560

Prodam  ugodno računalniški kom-
plet. Tel.: 07 47 78 069 

Prodam kosilnico BCS 127, visoka 
kolesa in vprežni plug. 
Tel.: 040 763 780

Prodam hladilnik Goldstar z zamr-
zovalnikom, višine 140 cm, širine 52 
cm, globine 57 cm, v brezhibnem 
stanju, cena 70 €. Tel.: 041 832 661

Prodam računalnik, monitor, raču-
nalniško mizo, računalnik ima na-
ložene winxp-slo. Tel.: 040 390 870

Prodam mešalnico za krmila, trosi-
lec hlevskega gnoja Krone 4T, po-
končni valji, 5.000-litrsko cisterno 
za gnojnico Tandem, hidravlično od-
piranje. Tel.: 040 713 384

Prodam kletko za 70 piščancev, s kr-
milnikom in napajalnikom ter  koru-
zo v zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam poravnalko s cirkularjem 
brez el. motorja – 100 € in BCS ko-
silnico z Acme motorjem, z vozič-
kom, kupim enofazni cirkular. Tel.: 
041 552 915    

Prodam ugodno obračalnik, drobi-
lec za koruzo ali storže, z elektro 
motorjem ali vsako stvar  posebej. 
Tel.: 07 49 65 454

Prodam Muta struc maestral, novi 
tip la 400 D, električni vžig s pri-
ključki mulčar, greben 130 s pogo-
nom in snežni plug. Cena 3.200 €. 
Tel.: 07 49 20 742

Prodam železne stebre, 40 x 40 de-
belostenski, višina 1500, z uporni-
ki, cena ugodna, Senovo. Tel.: 031 
312 602

Prodam masivno balkonsko ograjo s 
pocinkanimi stebrički in inox držala 
za korita, cena po dogovoru. Tel.: 
051 423 839

Prodam otroško kolo 16“, s pomo-
žnimi kolesi, primeren za deklice od 
treh let naprej, lepo ohranjen, cena 
45 €. Tel.: 031 582 012 

Prodam garažna vrata 350 x 220 in 
novo okno 180 x 120, ugodno. 
Tel.: 07 49 56 609

Prodam sončne kolektorje, tri kose, 
rabljene, cena 250 €. 
Tel.: 041 514 129

Prodam novo fantovsko kolo, staro-
sti od 5 do 7 let, po ugodni ceni, 
lepo ohranjeno. Tel.: 07 47 78 219

Prodam otroški voziček Pikolo in vo-
ziček marelo, lupinico, otroško kolo 
do treh let ter previjalno podlogo. 
Tel.: 041 267 782

Ugodno prodam otroško obutev št. 
19-24, za punčko, zelo malo nošeno, 
znamke Ciciban, za vse letne čase. 
Tel.: 051 435 864

Prodam 2x rabljeno obhajilno fan-
tovsko obleko št. 8-10 in črne čevlje 
št. 35, vse odlično ohranjeno. 
Tel.: 040 900 129

Prodam voziček z lupinico za dekli-
co. Tel.: 031 623 330

Prodam otroško posteljico in staji-
co, ob nakupu obeh podarim obla-
čila za dojenčka. Tel.: 040 894 710

Prodam voziček, zibelko, stolček 
za hranjenje in dva avtosedeža, vse 
skupaj za 100 €. Tel.: 070 874 244

Prodam otroški voziček – športni tri-
kolesnik, zelo malo rabljen, za 50 €, 
Brežice. Tel.: 041 724 064

Prodam 250 litrov cvička, po 0,80 
€. 031 316 166

Ugodno prodam rdeče vino iz me-
šanega grozdja, pridelano v okolici 
Sevnice. Tel.: 031 317 451

Prodam laški rizling (srebrna meda-
lja) in rdeče vino (bronasta meda-
lja), cena 1 €/liter, ali zamenjam za 
prašiča, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785 

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

Prodam malo rabljeno opre-
mo za gostinski lokal: točil-
ni pult s hladilnikom in umi-
valnikom, pomivalni stroj za 
kozarce, ledomat, moderno 
notranjo (mize, stoli, klopi, 
barski stoli in svetila) in vr-
tno opremo (mize, stoli, ten-
da, senčnik). Opremo si je 
možno ogledati po dogovo-
ru na tel.: 051/414-159.
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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 fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

številki praviloma le po en oglas. Za 
ponovno objavo mora naročnik ponov-
no poslati naročilo, vendar bomo oglas 
z isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

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

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V pri-
meru, da bo mali oglas daljši od 20 be-
sed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si 
pravico spremembe vsebine in zavr-

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 24. junijem in 8.  jul i jem

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

Prodam ugodno odlično belo in rde-
če vino, bizeljsko-sremiški okoliš. 
Tel.: 041 888 948

Prodam kvalitetno vino cviček, oko-
lica Krškega, zelo ugodno. 
Tel.: 031 773 444

Prodam vino frankinja in belo vino, 
bizeljski okoliš. Tel.: 07 495 65 63

Prodam rdeče in belo vino po 0,9 € 
ali menjam za prašiča, težkega 50-
70 kg. Tel.: 07 49 51 577

Prodam vino cviček, cena 0,8 €/li-
ter. Tel.: 051 346 971

Prodam belo mešano vino; rizling, 
rumeni plavec, sauvignon ter 200 li-
trov rdečega bizeljskega vina. 
Tel.: 031 538 237

Prodam belo in rdeče vino, cena 
0,90 €/liter. Tel.: 041 813 074

Prodam kakovostno rdeče vino 1 €/
liter, žganje sadjevec 4 €/liter ter 
akacijev in kostanjev med 5€/kg. 
Tel.: 041 473 152

Prodam cviček, modro frankinjo 
in belo vino, kvalitetno, po ugodni 
ceni. Tel.: 040 574 769

Prodam vino; rdeče cviček in belo 
mešano. Tel.: 041 379 287

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

Prodam vino modre frankinje in me-
šano rdeče, zelo kvalitetno, možna 
tudi dostava ali menjava za meso. 
Tel.: 031 308 187

Prodam bukova drva, nažagana na 
cca. 30 cm ter razsekana, primerna 
za centralno kurjavo, možna dosta-
va. Tel.: 040 738 059

Prodam gabrova suha drva ter hra-
stove deske 5 cm. Tel.: 07 81 41 469

Prodam suhe smrekove deske deb. 
2,5 cm, cca. 0,80 m3, in kotel za 
žganjekuho 30 litrov, brez peči. 
Tel.: 031 319 546

Prodam smrekove deske (fosne), 
debeline 5 cm, dolžine 4 m, cena 
160 €/m3, Pišece. Tel.: 041 937 343

Prodam suha in polsuha metrska 
drva. Tel.: 031 430 868

Prodam večje število mladih ovc 
za nadaljnjo rejo ali zakol, na že-
ljo tudi spečem na žaru. 
Tel.: 041 724 490

Prodam 2 odrasli breji kozi bele 
barve, lanski, okolica Tržišča, cena 
1000 € za obe. Tel.: 040 637 453

Prodam doma vzrejene odojke, tež-
ke od 25 do 30 kg. Tel.: 07 49 67 
826 (zvečer)

Prodam dve telički simentalki, na-
ravno sušeno koruzo in ječmen ter 
krožne brane. Tel.: 07 49 63 058

Prodam 4 odojke. Tel.: 040 310 159

Prodam jagenjčke za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 031 671 906

Prodam odojke, težke 25 kg, in mo-
torno škropilnico, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 036

Prodam dve plemenski svinji in 
odojke do 25 kg. Tel.: 031 770 868

Prodam bikca lisaste pasme, tež-
kega 150 kg, primeren za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 257 661

Prodam teličko simentalko, staro 
dva meseca, in hrastove plohe, 5 cm, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 738 479

Prodam koze z mladički, jagenjčke 
za zakol ali nadaljnjo rejo ter zajce 
za zakol. Tel.: 031 671 906

Prodam dve črno beli telici, breji 7 
mesecev, so v A kontroli. 
Tel.: 041 359 543

Prodam meso doma vzrejenih zaj-
cev ali žive zajce za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482

Prodam kobilo z žrebetom, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 87 600 (do 8. 
ure ali zvečer po 20.  uri)

Prodam kravo simentalko, z drugim 
teletom, pašno. Tel.: 07 49 68 331

Prodam kozlička brez rogov, starega 
eno leto, cena 60 €. Tel.: 040 796 133

Prodam žrebico posavko, staro 10 
mesecev, črno, vajeno paše. 
Tel.: 051 641 322

Prodam okrogle bale slame – pšeni-
ce. Tel.: 031 876 879

Prodam ječmen. Tel.: 07 49 74 048

Prodam koruzo v zrnju ali storžu, z 
možnostjo dostave. Tel.: 031 610 930

Prodam koruzo, naravno sušeno. 
Tel.: 051 615 148

Prodam ječmen, letošnja žetev. 
Tel.: 07 49 67 337 zvečer 

Sreda, 24. 6.
• ob 17.00 v telovadnici OŠ Krmelj: zaključna prireditev s 

podelitvijo pohval in nagrad najboljšim učencem šole ter 
razvitje eko zastave

• ob 19.00 na igrišču v Velikem Mraševu: 22. tradicionalni 
nočni turnir v malem nogometu

• ob 20.00 na Velikem Trnu: proslava ob dnevu državnosti 
- srečanje ob lipi državnosti in kresovanje 

• ob 20.00 na bazenu Brestanica: festival Šrot - glasbene 
skupine Guns2roses, Rock’n Bend, Wild strings in The road

• ob 20.30 pri Mohorju: kresovanje in osrednja občinska 
prireditev ob dnevu državnosti

Četrtek, 25. 6.
• od 9.00 dalje  na Bučki: semanji dan na Bučki
• ob 10.00 na strelišču Lovske družine Brežice v Dobravi: 

9. memorial Jerneja Molana
• ob 13.00 na igralnih površinah pred Gostilno Strniša na 

Jesenicah na Dolenjskem: 9. vaške igre (v primeru slabe-
ga vremena soboto, 27. 6., ob 14.00)

• ob 20.45 na poletni termalni rivieri Term Čatež: koncert 
Tonyja Cetinskega

Petek, 26. 6.
• ob 9.00 v OŠ Krmelj: likovna kolonija Krmelj 2009
• ob 17.00 na Bregah: otvoritev ceste, ob 18.00 v gasil-

skem domu na Vihrah: slavnostna seja s podelitvijo pri-
znanj KS Krško polje

• ob 20.45 na poletni termalni rivieri Term Čatež: muzi-
kal Briljantina

• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma - Akira

Sobota, 27. 6.
• od 8.00 dalje na Racelandu v Vrbini: Karting challenge 2009
• ob 9.00 na trgu v Brestanici: Petrov sejem
• ob 9.00 v OŠ Krmelj: likovna kolonija Krmelj 2009
• ob 10.00 v Selah pri Dobovi: 13. srečanje vasi Selo-Se-

la-Sele
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica – izdelava po-

letnih natikač
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s keramiko
• ob 15.00 na turistični kmetiji Močivnik na Okroglicah: 

osrednja proslava ob odkritju treh spominskih obeležij 

»Tajna skladišča MSNZ-90«
• ob 16.00 na nogometnem igrišču na Studencu: dnevno-

nočni nogometni turnir za 6. Kristijanov memorial
• ob 17.00 pred gostilno Janc na Studencu: srečanje har-

monikarjev in veselica s skupino Čuki
• ob 17.00 v SMC Sevnica: Don Boskov turnir
• ob 18.00 v Kulturnem domu v Podbočju: osrednja prire-

ditev ob krajevnem prazniku s podelitvijo priznanj, ob 
19.00 na trgu pred cerkvijo: družabno srečanje krajanov 
oz. Podboška noč

• ob 20.00 v Kapelah: koncert Pihalnega orkestra Kapele z 
Eroiko in orkestrom Brass Band Eglisau

• ob 20.00 v Zabukovju: velika vrtna veselica z ansamblom 
Novi spomini

• ob 20.00 pri spomeniku v Rigoncah: spominska slovesnost 
in polaganje venca

• ob 21.00 v atriju gradu Sevnica: koncert Nadia von Jaco-
bi & The Rabbits

Torek, 30. 6.
• ob 17.00 v Podbočju: otvoritev obnovljene infrastruktu-

re, slavnostni govornik minister za promet dr. Patrik Vlačič

Petek, 3. 7.
• ob 20.00 na Svetem križu, Planina pri Sevnici: Klumpa-

nje 2009

Sobota, 4. 7.
• od 12.00 do 19.00 pri OŠ Brežice: Eko park in fotograf-

ska razstava Jerice Hriberšek „Skrito očem“

Nedelja, 5. 7.
• ob 14.00 v Tržišču: 24. kmečki praznik ter regijske kmeč-

ke igre z ansamblom Petra Finka

Ponedeljek, 6. 7.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in odprto prvenstvo upokojencev za 
julij 2009

Sreda, 8. 6.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

prvenstvo v pospešenem šahu za julij 2009

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

Prodam koruzo, sušeno v koruznja-
ku, okolica Dobove, ugodno. 
Tel.: 031 362 450

Prodam koruzo v zrnju, naravno su-
šeno, in prašiče, težke od 120 do 
130 kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam 500 kg ječmena, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 67 132

Prodam 1 tono koruze, poltrdinka, 
sorta Nicco, naravno sušena. 
Tel.: 031 312 433 

Prodam ječmen in naravno sušeno 
koruzo. Tel.: 07 49 67 132

Prodam koruzo v zrnju in elektro 
motor 28 kw, 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488

Prodam okrogle suhe in silažne bale 
prve košnje. Tel.: 031 507 111

Oddam košnjo, čez 3 ha, Malo Mra-
ševo, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 78 309

Stiki: 55 letnik išče žensko za skupno 
življenje, staro od 45 do 55 let, iz Kr-
škega ali okolice. Tel.: 031 404 685

Stiki: Podjetnik z otrokom išče skro-
mno, samsko punco od kjerkoli. Pokli-
čite, ne bo vam žal. Tel.: 041 229 649

Stiki: Fant, star 33 let, iz Brezine, s 
hišo, avtom in službo išče dekle ali 
mamico, otroci niso ovira. Nudim ti 
vse. Tel.: 070 259 632

Pomoč: Prosim, da mi kdo podari 

otroško kolo, za otroke, stare od 10  
do 15 let. Tel.: 031 552 797

Iščem založnika za sodobno, siste-
matsko napisan učbenik za igranje 
na trobila in pihala. Tel.: 051 218 612

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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poletna
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo objavili 
nagradno vprašanje, v katerem smo spraševali, v ko-
liko naseljih posavskih občin lahko berete naš časo-
pis. S pravilnim odgovorom niste imeli težav, glasil pa 
je „v 422 naseljih“.

Izžrebanci, ki prejmejo privlačne nagrade:

1. nagrada: 1 brezplačna nastanitev (vikend paket) 
za 4 osebe v indijanski vasi v Termah Čatež prej-
me SUZANA ZAKONJŠEK, Njivice 19, 1433 Radeče

2. nagrada: vstopnica za koncert priljubljenega hrva-
škega glasbenika in pevca Tonya Cetinskega prej-
mejo: 1. Repovž Zdenka, Sp. Vodale 9 A, 8295 Tr-
žišče, 2; Kulčar Janez, Gubčeva 9, 8270 Krško; 3. 
Stane Zupančič, Mali Obrež 2, 8257 Dobova; 4. Sta-
nič Slavka, Brod 13, 8312 Podbočje; 5. Melita Ogo-
revc, Pišece 61 b, 8255 Pišece

3. nagrada: vstopnica za ogled enega najpopular-
nejših mjuziklov vseh časov - Briljantine prejme-
jo: 1. Aleksander Bajc, Velika vas 45 B, 8273 Le-
skovec pri Krškem; 2. Helena Frankovič, Nova pot 
2, 8273 Leskovec pri Krškem; 3. Janez Železnik, 
Krmelj 84, 8296 Krmelj; 4. Vili Starc, Brezje pri 
Senušah 5, 8273 Leskovec pri Krškem; 5. Silva Pe-
trin, HNM 25, 8290 Sevnica

4. nagrada: vstopnica za kopanje na poletni Termal-
ni rivieri v Termah Čatež prejmeta: 1. Romana Str-
nad, Cesta Ilije Gregoriča 1, 8281 Senovo; 2. Olga 
Peterkoč, Gaberje 23, 8257 Dobova.

Vsem iskreno čestitamo in želimo prijeten ogled kon-
certa,  predstave, osvežilno kopanje in indijansko do-
godivščino!
 Uredništvo!

 nagradna igra

 že od 15. decembra 1997

KRŠKO - Ko sta Ivan Bogovič z Velikega Kamna in Amalija Re-
snik z Lokev 23. maja 1959 v Brestanici sklenila zakonsko zve-
zo, kajpak še nista slutila, da bo čez 50 let njun zlati zakonski 
jubilej sklenil prav eden izmed njunih štirih otrok in da jima 

bosta pri tem priči dva od skupno enajstih vnukov. Temu do-
godku, ki sodi med redke po dolžini zakonskega staža, še bolj 
pa po najbližji sorodstveni zvezi med matičarjem in zakonce-
ma, smo bili priča v soboto, 13. junija, ko sta si še enkrat iz-
menjala prstana in si zaobljubila vdanost in ljubezen zakon-
ca Bogovič z Velikega Kamna 35. »Bili so čudoviti časi, pa tudi 
preizkušnje, zaradi katerih smo se pogosto zavedali veselja, 
da imamo drug drugega. Vse, kar smo doživeli, pa je dar vaji-
ne ljubezni,« je dejal med poročnim obredom krški župan, ki 
je tudi pooblaščenec Upravne enote za sklepanje zakonskih 
zvez, in sin Amalije in Ivana - Franc Bogovič. Ob Bogoviču je 
poročni obred vodila pooblaščenka UE Krško Tatjana Kaplan, 
starima staršema in svatom pa so ob ob tej priložnosti zapeli 
vnukinja Katja v duetu z Jernejem in Trio Planika.  B. M.

BREŽICE - „Brežiška gimna-
zija je pred štirimi leti pro-
slavila šestdeset let svojega 
obstoja, pred kratkim pa smo 
njeni najstarejši dijaki obe-
ležili šestdesetletnico prve 
mature na slovenski gimnazi-
ji,“ je dejala dr. Cveka Kna-
pić-Krhen z Bizeljskega, ki 

Zlatoporočenca Bogovič 
poročil sin

Spredaj Amalija in Ivan Bogovič s pričama, 
najstarejšima vnukoma Matejo in Markom Bogovičem, 
zadaj pa njuni štirje sinovi (od leve) Andrej, Maksi, 
Ivan in Franc.

Ob srečanju prvih brežiških 
maturantov (1949 – 2009)

je bila maturantka prve ge-
neracije. Kot je še povedala, 
je njena generacija z matu-
ro junija 1949 uvedla ritual 
slovesa najstarejših dijakov. 
Oni so dali izdelati ključ, se-
stavili primopredajno listi-
no, prvi zapeli Gaudeamus 
in uvedli idejo o predaji teh 

insignij. Že takrat pa so pro-
fesorjem zakuhali nekaj hu-
domušnosti, ki pa so bile sko-
raj nedolžne. Po šestdesetih 
letih se je 10. junija na oble-
tnici v Ljubljani zbralo nekaj 
več kot polovica prvih  ma-
turantov. Sedem je že po-
kojnih, ostali so bili zaradi 
bolezni ali oddaljenosti za-
držani. 15 zbranih je skle-
nilo, da se od slej srečuje-
jo vsako leto, zdaj so se na 

pet let. „Ta biserni jubilej 
brežiških maturantov naj bo 
v spodbudo tudi današnjim 
srednješolcem in dokaz, da 
se s pridnim in poštenim de-
lom lahko premaga marsika-
tero zapreko ob vstopu na 
novo življenjsko pot,“ je še 
dejala dr. Knapić-Krhenova. 

 S. Vahtarič, 
 foto: arhiv dr. Cvetke 
 Knapić-Krhen

Predaja ključa prve generacije maturantov leta 1949

Srečanje prve generacije maturantov junija letos

Nedeljsko popoldne v Radečah
RADEČE - Minuli konec tedna je vreme zagodlo marsikateremu organizatorju kulturnih, športnih in družab-
nih prireditev, ki jih je bilo v Posavju od severa do juga kar veliko. Nekateri so vsaj del programa preloži-
li, drugi so vztrajali, še zlasti, če so ga lahko izvedli kar pod šotorom. Tudi tradicionalni dnevi splavarjenja 
v Radečah so bili nekoliko okrnjeni, kljub temu pa je bilo ob zaključku v nedeljo popoldne tam dokaj živah-
no, saj je sonce prizorišče ob reki Savi  prijetno ogrelo. Tudi mi smo bili  tam in zabeležili nekaj utrinkov v 
spomin na prijetno nedeljsko popoldne z marljivimi radeškimi organizatorji. (foto: S. Mavsar)

Salto svetovnega prvaka

Za krepčilo in osvežitev je bilo poskrbljeno.

Na dnevih splavarjenja ne sme manjkati vožnja s 
splavom.

Tudi mimohod starodobnikov je pritegnil veliko 
pozornosti.

Nastopi s skuterjem so jemali dih gledalcem.

Ob kuhanju golaža sta imela največ navijačev 
motorista.

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info

 
PosAvje v sliki in besedi: 

fotogalerije dogodkov na www.mojeposavje.info


