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PODBOČJE – Takole je minister za promet dr. Patrik Vlačič na zadnji dan prvega 
letošnjega polletja odtrgal zadnjo planko z zadnjega plotu v Podbočju in s tem 
simbolično odprl obnovljeno cesto skozi središče najbolj južne krajevne skupnosti 
v občini Krško. Večletne celovite obnove kraja s tem sicer še ni konec, največjih 
obremenitev za krajane pa vendarle, zato se je izjemno množično obiskana 
otvoritev sprevrgla v pravi ljudski praznik, ki se je ob hrani, pijači in živi glasbi 
zavlekel v nočne ure. Več o prazničnem dogajanju v Podbočju na straneh 4 in 16.

SLOVENSKA VAS – V ponedeljek so se v Slovenski vasi sre-
čali predstavniki lokalne skupnosti, občinske uprave in vla-
de z namenom, da osvetlijo in zastavijo izhodišča za re-
ševanje cestne  problematike 20 prebivalcev ob slovenski 
zeleni meji. Slednji živijo v petih stanovanjskih hišah, do 
katerih tako kot do še šestih objektov in gozdnih površin 
ni dostopa po slovenski strani, pač pa čez hrvaško ozemlje.

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je po ogledu 
območja dejala, da je s težavo seznanjena in da imajo tudi 
slovenski policisti z dostopom do tega območja podobne te-
žave, vendar ima slovenska policija s hrvaško stranjo skle-
njen protokol o sodelovanju, tako da ni čutiti težav pri opra-
vljanju policijskih zadev. 

Že	18	let	brez	dostopa	po	
slovenski	strani

Ministrica Kresalova na ogledu poštnih nabiralnikov, 
katerih lastniki živijo pet kilometrov stran. 

Sprva je bilo predvideno, da 
bodo na 9. izredni seji obrav-
navali le nadaljnje postopke 
v zvezi s sprejemom mnenja 
k predlogu DPN, pred sejo pa 
so dnevni red na pobudo 24 
svetnikov dopolnili še s toč-
ko o soglasju občine Krško k 
predlagani lokaciji. Temu je 
oporekala svetniška skupina 
LDS, ki je tik pred glasova-
njem zahtevala, da se občin-
ski svet najprej opredeli do 
njihove zahteve za svetoval-
ni referendum, ki so jo po-
dali 7. maja in o kateri ob-
činski svet še ni glasoval. Po 
nekaj proceduralnih zapletih 
in posvetu kolegija je župan 
Franc Bogovič mnenje ven-
darle dal na glasovanje. Zanj 

Krško	sprejelo	odlagališče
KRŠKO – Krški občinski svet Krško je v ponedeljek, 6. julija, brez glasu proti in ob obstrukciji svetniške sku-
pine LDS podal pozitivno mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO na lokaciji 
Vrbina v občini Krško ter k projektnim pogojem k načrtovani gradnji. Sklenili so še, da bodo o rabi in načinu 
delitve nadomestila zaradi omejene rabe prostora zaradi prisotnosti jedrskega objekta odločali na eni izmed 
naslednjih sej, vendar najkasneje do 30. novembra, način delitve pa naj bi začel veljati z naslednjim letom.

je glasovalo vseh 23 navzočih 
svetnikov, svetniki LDS pa so 
pred tem zapustili dvorano. 
Več o vsebini sprejetih skle-
pov preberite na strani 16.

Za marsikoga presenetljivi 
odločitvi sta botrovali naj-
manj dve dejstvi. Prvič: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
je 1. julija obvestilo Obči-

no Krško, da je rok za izdajo 
mnenj k predlogu DPN pote-
kel in da bodo začeli pripra-
vljati gradivo za obravnavo 
na vladi RS. In drugič: ker 
uredba o DPN za odlagališče 
NSRAO še ni sprejeta, Obči-
na Krško že od 1. aprila letos 
mesečno izgublja 258 tisoč 
evrov, zaradi česar je, kot je 
povedal Bogovič, moteno in 
dolgoročno onemogočeno iz-
vajanje nekaterih investicij 
in razvojnih programov, ob-
čina pa tudi nima finančnih 
sredstev za individualna na-
domestila.

Nad postopkom pa še vedno 
visi možnost referenduma. 

V marsičem zgodovinski dvig rok v občinskem svetu Krško

LJUBLJANA, POSAVJE - Vla-
da RS je na zadnji redni seji 
sprejela mnenje o predlogih 
občin Brežice, Domžale, Idri-
ja, Jesenice, Kamnik, Krško, 
Piran, Radovljica, Ravne na 
Koroškem in Škofja Loka za 
ustanovitev mestne občine, v 
katerem ugotavlja, da ome-
njene občine ne izpolnjujejo 
pogojev za ustanovitev me-
stne občine. 
V skladu z Zakonom o lokal-
ni samoupravi, ki določa vse-
binske in kvantitativne kri-
terije za pridobitev statusa 
mestne občine, mora me-
sto, če naj pridobi status me-
stne občine, imeti najmanj 
20.000 prebivalcev ter naj-
manj 15.000 delovnih mest, 
od tega najmanj polovico v 
terciarnih in kvartarnih de-
javnostih. Kriterij se nanaša 
na mesto, ki je nosilec me-
stnih funkcij in ne na celo-
tno občino. Zakon določa 
tudi, da je mestna občina 
gosto in strnjeno naselje ali 
več naselij, povezanih v eno-
ten prostorski organizem, in 
mestna okolica, ki jo pove-
zuje dnevna migracija prebi-
valstva. Glede na podatke o 
številu prebivalcev v mestu 
in številu zaposlenih oseb v 
občini nobena od občin ne iz-
polnjuje pogojev za ustano-
vitev mestne občine.

Krško	in	
Brežice	ne	
bosta	mestni	
občini

nadaljevanje na str.2

nadaljevanje na str.2
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Kot je povedala podžupanja 
Ana Somrak, ki vodi aktivno-
sti za gradnjo novega bazena 
v Krškem, to ne pomeni nujno, 
da bo lokacija za nov bazen, 
bodo pa preučili tudi to mo-
žnost. Medtem ko je slabost 
izbrane lokacije med Savo in 
pokopališčem poplavnost, kar 
naj bi sicer rešili v okviru dr-
žavnega prostorskega načrta 
za HE Brežice, pa je obmo-
čje starega bazena premajh-
no. Rešitev bi lahko bila odkup 
dela Vipapovega tovarniškega 
kompleksa, o čemer po bese-
dah župana Franca Bogoviča 
že potekajo dogovori. O tem, 
katera lokacija je primernejša 
za gradnjo novega bazena, je 

Občina	kupuje	stari	bazen	
in	rudniške	površine
KRŠKO - Krški občinski svetniki in svetnice so na 32. redni seji, ki so jo opravili 29. junija, soglašali z 
nakupom starega bazena pri tovarni Vipap na Vidmu. Podjetju Vod plan iz Ljubljane bo občina za bazen 
odštela 450 tisoč evrov (povprečna cena za m2 znaša 48,66 evrov), ki so jih zagotovili s prerazporedi-
tvijo proračunskih sredstev. 

medtem že razpravljala tudi 
projektna skupina, sestavlje-
na iz članov občinske uprave 
in občinskega sveta. V skla-
du s sklepom občinskega sve-
ta mora občinska uprava na 
vsaki seji svetnikom poročati 
o poteku projekta novi bazen.

Občinski svet je soglašal tudi 
z nakupom večjega števila ne-
premičnin od Rudnika Senovo 
v skupni vrednosti 960 tisoč 
evrov oz. po povprečni ceni 
8,6 evrov za m2. Gre za obmo-
čje koridorja, kjer je v času 
obratovanja rudnika tekla 
ozkotirna železnica, uprav-
no zgradbo s parkom in par-
kirišče ter kompleks stavbnih 

zemljišč, ki se izza upravne 
stavbe razteza proti novi ko-
loniji. Svetniki in svetnice so 
sprejeli tudi občinski podrob-
ni načrt za 20 hektarjev ve-
lik kompleks Krka Krško med 
kompleksom Vipap, železni-
ško progo, lokalno cesto pro-
ti Vrbini in potokom Potočni-
ca ter s tem prižgali zeleno luč 
za gradnjo Krkinega obrata za 
proizvodnjo farmacevtskih 
učinkovin. Po besedah Andre-
ja Kulovca, v Krki zadolžene-
ga za projekt Krško, njihovih 
načrtov recesija ne bo usta-
vila, saj projektiranje že po-
teka, z lokacijo v Krškem pa 
imajo dolgoročne načrte. Kdaj 
bo njihova investicija prinesla 

tudi nove zaposlitve, pa je v 
tem trenutku, tako Kulovec, 
še težko reči.

Z izdajo soglasja k novi siste-
mizaciji delovnih mest v vrtcih 
je občinski svet zagotovil šest 
novih oddelkov v naslednjem 
šolskem letu, saj se vpis v vrt-
ce iz leta v leto povečuje, v 
povprečju za nekaj odstotkov 
pa so vrtce tudi podražili (več 
o problematiki vrtcev v nasle-
dnji številki Posavskega obzor-
nika). O vsebini sklepov v zve-
zi z delitveno bilanco z občino 
Kostanjevica na Krki pa piše-
mo na strani 16.

 Peter Pavlovič

V letošnjem programu dela 
GJS je predvidene osem ti-
soč evrov izgube, sprva pa 
naj bi je bilo kar za 43 ti-
soč evrov, a so jo z nekateri-
mi ukrepi zmanjšali. Občin-
ski proračun bo moral pokriti 
tudi 55 evrov evrov izgube 
iz prejšnjih dveh let, o če-
mer pa bodo odločali na na-
slednji seji. Jože Leskovar 
iz Kostaka je svetnikom po-
vedal, da je za lansko izgu-
bo kriva država, saj kar 14 
mesecev ni odobrila na ob-
činskem svetu izglasovane-
ga povišanja cen komunale, 
pa tudi tokratna podražitev 
bo stopila v veljavo šele, ko 

Komunala	tudi	letos	z	izgubo
KOSTANJEVICA NA KRKI - Tukajšnji občinski svet je na 26. redni seji pred tednom dni sprejel program 
dela gospodarskih javnih (GJS) služb za leto 2009, ki jih v občini pogodbeno izvaja krški Kostak. Ob tem 
so potrdili tudi 10-odstotni dvig cen pitne vode ter čiščenja odpadnih voda, ki pa naj bi se na povprečni 
položnici poznal le za evro ali dva.

jo odobri vlada. Svetniki so 
občinsko upravo ob tem za-
vezali tudi, naj do 1. sep-
tembra uredi odnose z obči-
no Šentjernej, saj se nekaj 
tamkajšnjih vasi oskrbuje z 
vodo iz kostanjeviškega vo-
dovoda, plačujejo pa jo no-
vomeški komunali. Težave 
so tudi z vodnimi izgubami, 
vendar ne zaradi okvar, je 
povedal Leskovar, pač pa za-
radi nedovoljene porabe na 
hidrantih ter mimo števcev. 
Klavnico, ki je v preteklosti 
z izpusti krvi obremenjeva-
la čistilno napravo, naj bi 
bil lastnik po besedah župa-
na Mojmirja Pustoslemška 

pripravljen prestaviti ravno 
v bližino čistilne naprave.

Z nekaj proceduralnimi pri-
pombami so svetniki in sve-
tnice potrdili strategijo 
razvoja turizma na mikrode-
stinaciji Kostanjevica na Krki, 
ki jo je pripravil krški Center 
za podjetništvo in turizem, 
potrdili pa so tudi investicijo 
v Športno rekreacijski center 
Kostanjevica, ki ga načrtu-
jejo ob osnovni šoli. Investi-
cija, ki bo prinesla atletsko 
stezo, večnamensko in roko-
metno igrišče ter dve igrišči 
za odbojko, je ocenjena na 
826 tisoč evrov, od tega bo 

(le) dobrih deset odstotkov 
prispevalo šolsko ministrstvo, 
nekaj si obetajo iz Fundacije 
za šport, ostalo pa bo strošek 
občinskega proračuna.

Občinska uprava je svetni-
ke obvestila, da bo zaradi 
slabe realizacije proraču-
na v prvem polletju (na pri-
hodkovni strani 27 %, na od-
hodkovni pa 29 %) potreben 
rebalans proračuna, zaradi 
enostranskih sklepov Občine 
Krško glede delitvene bilan-
ce pa bodo tudi v Kostanje-
vici sprožili podobne postop-
ke kot v Krškem.
 P. Pavlovič 

Večino sredstev, 77 odstot-
kov od skupne investicijske 
vrednosti projekta, ki zna-
ša dobre 3,2 milijone evrov, 
bo zagotovila iz proračunskih 
sredstev Občina Krško, pre-
ostali del pa Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Po termin-
skem planu naj bi predšol-
ska vzgoja v novih prostorih 
vrtca stekla marca 2010, do 
konca leta pa naj bi bili do-
končani tudi šolski prostori. 

Začenja	se	gradnja	vrtca	 
in	šole	na	Raki

Ne glede na čas šolskih po-
čitnic se je ob tem, nedvo-
mno za Rako pomembnem 
dogodku, zbralo večje števi-
lo občanov in drugih udele-
žencev slovesnosti ob polo-
žitvi temeljnega kamna, ki 
so jo popestrili s kulturnim 
programom učenci šole, va-
rovanci vrtca in moški pevski 
sestav iz Rake.
 B. Mavsar

RAKA - Krški župan Franc Bogovič, Peter Kukovič, direk-
tor družbe Gradišče Cerknica, ki bo izvajalec del, predse-
dnik sveta KS Raka Silvo Krošelj in ravnateljica tamkajšnje 
šole Milvana Bizjan so 6. julija na Raki položili temeljni ka-
men za rekonstrukcijo in dograditev osnovne šole ter no-
vogradnjo vrtca. 

Milvana Bizjan, Silvo Krošelj, Franc Bogovič in Peter 
Kukovič pri položitvi temeljnega kamna

Upravno sodišče je sicer pred dnevi zavrglo prvo tožbo po-
budnikov referenduma zoper župana Bogoviča, ker jih je ta 
pozval k dopolnitvi referendumske pobude, čez dva tedna pa 
se sodišču izteče še rok za odločitev o drugi tožbi, ki so jo 
pobudniki vložili zaradi županove ugotovitve, da zahteva za 
referendum ni bila vložena. V vaškem odboru Spodnji Stari 
Grad menijo, da bi občinski svet moral počakati tudi na to 
odločitev, pa tudi, da o odlagališču v skladu s sklepi štirih 
krajevnih skupnosti ne bi smeli odločati, dokler se ne reši 
delitev sredstev za omejeno rabo prostora.

Zadovoljstva nad odločitvijo pa ni skrival direktor Agencije 
za radioaktivne odpadke Vladislav Krošelj. Odločitev občin-
skega sveta je po njegovem mnenju „ogromen premik in ve-
lik korak naprej“, ki bo omogočil postopek sprejema DPN na 
vladi. To naj bi se predvidoma zgodilo jeseni, nato pa bodo 
na agenciji, ki ima nalogo zgraditi odlagališče, pričeli s prido-
bivanjem zemljišč in dokumentacije za gradnjo. Zaradi eno-
letne zamude pri pridobivanju potrebnih soglasij, med njimi 
tudi Občine Krško, je po Krošljevih besedah tolikšno zamu-
do pričakovati tudi pri končnem roku izgradnje odlagališča, 
torej leta 2014 namesto zakonsko predpisane letnice 2013.
 P. Pavlovič

Kakor je še dejala, si želijo tudi na okoljskem in prometnem 
ministrstvu ta problem rešiti in zgraditi slaba dva kilometra 
ceste, za kar so tudi že predvidena finančna sredstva. „Za gra-
dnjo že potekajo ustrezni postopki in pridobivanje dokumen-
tacije, največja težava pa je s pridobitev dovoljenja v zve-
zi z vodnim območjem, ki ga mora izdati sosednja Hrvaška.“

Po besedah direktorja Direktorata za prostor pri okoljskem 
ministrstvu Mitje Pavlihe je težko napovedati, kdaj naj bi 
omenjeno cesto dobili, vendar ima država v ta namen za ob-
dobje 2009 do 2012 pripravljenih nekaj več kot milijon evrov. 
Državni sekretar na prometnem ministrstvu Igor Jakomin pa 
je dodal, da bodo s prostorskega vidika dali pobudo, da se 
spremembe prostorskega načrta čim prej zaključijo ter da 
se poišče najboljša možna rešitev. Brežiški župan Ivan Mo-
lan je pojasnil, da mora občina pristopiti k spremembi pro-
storskega načrta, težavo pa vidi tudi v lastniških razmerjih, 
saj le-teh po njegovih besedah ne bo mogoče rešiti le z od-
kupi, pač pa bo potrebno poseči po razlastitvi, kar bodo sto-
rili v skrajnem primeru. „Sprememba plana je dolgotrajen 
postopek in dogovorili smo se, da bodo naš problem reševali 
prednostno in v najkrajšem možnem roku izdali ustrezna so-
glasja. Vendar ne smemo biti preoptimistični, po moji oceni 
bomo zadevo zaključili nekako v treh letih.“ Brežiška občin-
ska svetnica in pobudnica delovnega srečanja Rajka Križanac 
je ob tem dejala, da so se stvari končno premaknile z mrtve 
točke in upa, da bo poravnan 18-letni dolg do državljanov, ki 
so še sedaj prepuščeni svoji potrpežljivosti in iznajdljivosti. 
 M. Kalčič M. 

Neuspešen	skupni	sestanek
Na temo sprejemanja DPN za odlagališče NSRAO so se 1. 
julija sestali člani krškega občinskega sveta in predstavniki 
krajevnih skupnosti. Predstavniki občinske uprave so pred-
stavili vse dosedanje aktivnosti v postopku ter zahteve kra-
janov, ki se nanašajo na obseg in delitev sredstev. Občinska 
uprava je glede na slednje pripravila različne variante de-
litev sredstev, pri čemer se je odločila za tretjo, po kateri 
bi individualna nadomestila razdelili samo upravičencem v 
1.500-metrskem pasu v višini 250 evrov na prebivalca oziro-
ma največ 1.000 evrov na hišno številko. Ob tem so v tem 
predlogu zajeti tudi socialni programi, ki prinašajo neka-
tere bonitete, denimo dodatno sofinanciranje stroškov vrt-
ca v višini dodatnih 50 % vrednosti plačila staršev, letova-
nje otrok z zdravstveno indikacijo in brezplačno letovanje 
dveh generacij otrok, brezplačna šola v naravi za osnovno-
šolce, povišano sofinanciranje občine pri izvajanju pomoči 
na domu iz 50 na 70 %, upoštevana pa je tudi pobuda, da 
se ponudi prebivalcem, ki so živeli na območju 1.500-me-
trskega pasu pred letom 1974, odkup njihovih nepremičnih. 
Vseh 15 KS bi po tej varianti prejelo tudi dodatna sredstva v 
skupni vrednosti 360.000 evrov. Sicer pa ocenjena vrednost 
zahtev krajanov po individualnih nadomestilih samo na ob-
močju štirih KS znaša 14 milijonov evrov letno. 
Sestanek je bil prekinjen na pobudo svetnika Ivana Urban-
ča, ki je predlagal, da na to temo še enkrat zaseda sam ob-
činski svet, kar se je zgodilo že nekaj dni zatem.  B. M.

Že	18	let	brez	dostopa	po	
slovenski	strani

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



Posavski obzornik - leto XIII, številka 14, četrtek, 9. 7. 2009 3AKTUALNO

Zvonko Božič, Ženje: Ko smo 
bili mlajši in otroci še manjši in 
doma, smo kot družina še hodi-
li na morje, pa za Krko ali pa v 
toplice, sedaj pa bolj malo ozi-
roma ne več in se bolj držimo 
doma. So pa danes, kot lahko 
vidim in tudi preberem, bazeni 
in nasploh kopališča veliko bolj-
še in lepše urejena kot nekdaj, 
bolj čista, pa tudi ponudbe je 
več. Seveda pa otroci hodijo na 
različne konce in povejo o tem.

Anica Kodrič, Župeča vas: 
Rada obiskujem toplice. Naj-
bližje so Čateške. Ne hodim niti 
k rekam niti k jezerom, raje si 
doma privoščim hladen tuš. Ko 
smo bili majhni, smo se veliko 
kopali v Krki, sedaj pa je okoli 
nje vse zaraščeno. Kopališča so 
urejena, vendar so karte precej 
drage, ostalo opremo npr. ležal-
nik je treba v Čateških toplicah 
še dodatno plačati. Drugod je 
že všteta v ceno, kar je v redu.

ANKETA

Prave poletne vročine resda še ni od nikoder, ko pa je 
bomo deležni, bo marsikdo po prvo ohladitev skočil v ka-
tero od domačih kopališč, pa naj si bodo to reke, jezera 
oz. gramozne jame ali bazeni. So med njimi tudi naši so-
govorniki v tokratni anketi?

Olga Colarič, Kalce-Naklo: V 
domača kopališča v zadnjih letih 
ne zahajam več, smo se pa vča-
sih veliko kopali v Krki, še prej, 
ko sem bila doma v Velikem Pod-
logu, pa v gramozni jami. Tudi v 
Čateške in Klunove toplice ter 
na bazen Brestanica smo obča-
sno hodili. Ko si starejši, pač 
postane Krka premrzla, njena 
čistoča pa se je zdaj, ko so či-
stilne naprave, izboljšala, vča-
sih pa je bila podobna gnojnici.

Zaupate	domačim	kopališčem?

To pa bi lahko izpostavili tudi 
kot zaključek okrogle mize 
oz. razprave, ki jo je posla-
nec mag. Andrej Vizjak od-
prl z ostrimi besedami do 
ministra. Ta mu je v prete-
klosti o usodi bolnišnice od-
govarjal drugače kot na okro-
gli mizi, zato je ob zaključku 
razprave že v nekoliko zao-
strenem dialogu nejevolj-
ni minister Miklavčič Vizja-
ku zabrusil, da bo podpisal 
vse, tudi ohranitev doseda-
nje oblike bolnišnice in njeno 
prilagajanje razvoju stroke, 
kar so z glasnim odobrava-
njem pozdravili vsi udeleže-
ni javne okrogle mize. Viz-
jak je v podpori predstavnici 
zaposlenih v bolnišnici, ki 
je ministru prebrala pismo, 
zahteval tudi sprostitev že 
odobrenih sredstev za inve-
sticije, vendar jasnega za-
gotovila od ministra ni dobil.
Je pa minister pritrdil pred-
stavljeni usmerjenosti bol-

Minister	Miklavčič	dvoumno	
o	prihodnosti	bolnišnice
BREŽICE - Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih občin, je 23. junija na okrogli mizi v Knji-
žnici Brežice razpravljal o razvoju Splošne bolnišnice Brežice. Minister za zdravje Borut Miklavčič je 
po vroči razpravi potrdil razvoju bolnišnice v skladu z doktrino medicinske stroke v zdajšnjem obsegu, 
brez krčenja oddelkov. 

nišnice s strani direktorja 
Dražena Levojevića, ki je 
poudaril, da je prioriteta ra-
zvoja v izboljšanju pogojev 
glavne intenzivne terapi-
je, kjer pa so državna sred-
stva investicije zamrznjena. 
Usmerjajo se v večanje spe-
cialističnih ambulant v okvi-
ru posameznih dejavnosti, 
ureditev bolnišnične urgen-

ce, radiologije, laboratori-
jev in lekarne, pa tudi druge 
posodobitve, ki jih podpira-
jo tako občine kot donatorji. 
Po vnovičnih govoricah o 
ukinitvi nekaterih oddelkov 
Splošne bolnišnice Brežice 
in s tem njenega statusa so 
že v pismu podpore 8. junija 
predstavniki političnih strank 
in župan Ivan Molan izrazili 

pričakovanje, da minister Mi-
klavčič drži obljubo, ki jo je 
izrekel po prvih govoricah o 
zaprtju brežiške bolnišnice, 
da »kot za druge bolnišnice 
tudi za brežiško ni predvide-
na ukinitev ali zaprtje kate-
rega od oddelkov.«
Ministru s sodelavcem, pred-
sednikom Zdravstvenega sve-
ta dr. Rajkom Kendo, in 
zbrani zainteresirani javno-
sti so podporo bolnišnici izre-
kli številni udeleženci, tako 
RRA, društvo seniorjev, Mi-
lena Jesenko se je oglasila 
v imenu društev 3.500 bolni-
kov, pa domači zdravniki... 
Dr. Franc Božiček iz Bistri-
ce ob Sotli je poudaril, da 
je brežiška bolnišnica zanje 
nujna,  ker v čakanju na prvo 
pomoč iz Šmarja svojci mno-
gokrat poiščejo pomoč v bre-
žiški bolnišnici, ki je v takih 
primerih ohranila že več ži-
vljenj.
 S. Vahtarič 

Dražen Levojević, Rajko Kenda, Borut Miklavčič, 
Matjaž Han in Ivan Molan 

CERINA - V zidanici gostilne Les na Žlegerju pri Cerini so 30. ju-
nija predsednica Liberalne demokracije Slovenije Katarina Kre-
sal in štirje predsedniki občinskih odborov LDS: brežiškega Jože 
Baškovič, kostanjeviškega Andrej Božič, krškega Vojko Sotošek 
in sevniškega Marjan Zidarič, podpisali listino o organiziranosti 
in delovanju Posavskega pokrajinskega odbora LDS. 

Kakor je ob tem dejal Jože Baškovič, je ustanovitev pokrajin-
skega odbora, ki ga bodo konstituirali v jesenskih mesecih, po-
memben korak, saj bodo s tesnejšo povezanostjo, enotnostjo in 
koordinacijo dela lažje sooblikovali in dajali mnenju k številnim 
projektom, ki potekajo na območju Posavja. Katarina Kresal, ki 
se po zboru članov OO LDS Brežice udeležila tudi otvoritvene-
ga koncerta festivala SEVIQC Brežice, pa je ob tem podpisnikom 
Pravil o organiziranosti in delovanju pokrajinskega odbora LDS 
zagotovila tudi pomoč in podporo vodstva stranke.  B. M.

Štirje	občinski	odbori	LDS	
strnili	vrste

Nekdanji trboveljski poslanec Aleš Gulič, Rudi Smodič, 
Jože Baškovič, Katarina Kresal, Andrej Božič, Marjan 
Zidarič in zadaj Vojko Sotošek

BREŽICE - Predsednik odbora za zdravstvo pri Državnem zbo-
ru RS Ljubo Germič  je 30. junija obiskal Splošno bolnišnico 
Brežice. Na sestanku z vodstvom in zaposlenimi je tekla bese-
da o bodoči organiziranosti in statusu Splošne bolnišnice Bre-
žice ter načrtovanimi investicijskimi vlaganji v bolnišnico in 
razvojnih usmeritvah do leta 2013.  Kakor je po obisku za naš 
časopis povedal Germič, ki si je tudi ogledal oddelke bolni-
šnice, bo potrebno v Predlogu zakona o zdravstveni dejavno-
sti, ki je v javni obravnavi, upoštevati več kriterijev o bodoči 
organiziranosti in vzpostavljanju mreže bolnišnic v Sloveniji, 
med drugim tudi to, kakšnega pomena je ustanova za določe-
no območje: „Kar bi bilo glede na to, da je bilo za bolnišnico 
Brežice že izpostavljeno, da sodi med tiste zavode, ki naj bi 
jim v prihodnje spremenili status, potrebno prav tako upošte-
vati, saj je bilo tudi v pogovoru z zaposlenimi moč čutiti, da 
gre za dobro organizirano bolnišnico in za ljudi, ki čutijo veli-
ko pripadnost.  Naj ob tem spomnimo, da naj bi se po predlo-
gu reorganizacije zdravstvene dejavnosti brežiška bolnišnica 
organizacijsko povezala z novomeško oziroma naj bi ta pre-
vzela nekaj oddelkov brežiške bolnišnice.  B. M.

Germič	obiskal	bolnišnico

BLANCA - Pri HE Blanca je 3. julija potekala kratka žalna slo-
vesnost v spomin na lanskoletno tragično nesrečo pri spu-
stu s kanuji po reki Savi, ki se je pripetila  na prelivnih po-
ljih HE Blanca pred natanko letom dni in zahtevala življenja 
trinajstih udeležencev.

V »zadnjem spustu« po reki Savi so lanskega 3. julija življe-
nje izgubili: poslanec v DZ in sevniški župan Kristijan Janc, 
podžupan in občinski svetnik Rudi Dobnik, občinski svetnik in 

predsednik KS Boštanj Marjan Kogovšek, predsednik KS Stu-
denec Mihael Metelko, predsednik KS Blanca Slavko Peklar, 
občinski svetnik občine Mokronog - Trebelno in predsednik RD 
Marok Sevnica Branko Safič, višja svetovalka splošne službe in 
predsednica odbora za spremljanje gradnje HE Blanca na Obči-
ni Sevnica Mateja Konajzler, direktor sevniškega podjetja Ko-
munala Bojan Lipovšek, vodja tehnične službe v podjetju Infra 
Miran Ribič, nadzornik za tehnična dela v Infri Jani Zemljak, 
predstavnica za stike z javnostjo v Infri Vojka Alif, Mitja Špilek 
iz Brežic in pripadnik Slovenske vojske iz Krmelja Aleš Logar. 
Žalne spominske slovesnosti s položitvijo cvetja v neposredni 
bližini spominskega obeležja »Ko se sonce zjoče« sevniškega 
umetnika Rudija Stoparja, ki je postavljeno v spomin na vse 
tragedije na Savi preko simbola zadnje lanskega julija, se je 
udeležil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci, pred-
sednik SLS mag. Radovan Žerjav z nekaterimi člani stranke, 
župani sosednjih občin, sevniški občinski svetniki in svetnice 
ter večje število obiskovalcev in svojci preminulih. V posebnem 
programu, primernem za to priložnost, so sodelovali člani okte-
ta Jurij Dalmatin iz Boštanja ter Marjan Direnbek iz Sevnice.
 S. Radi, foto: L. Motore

Žalna	slovesnost	v	spomin	na	
nesrečo	pri	HE	Blanca

Udeleženci žalne slovesnosti pri HE Blanca

Spoštovani!
Zaposleni v zdravstveni negi splošne bolnišnice Brežice ču-
timo dolžnost, da se odzovemo na izjave ministra Boruta 
Miklavčiča in na prispevke objavljene v medijih, ki se na-
našajo na našo bolnišnico. Predvsem želimo poudariti, da 
brezpogojno podpiramo vodstvo bolnišnice v njegovih na-
porih za ohranitev bolnišnice z vsemi zdravstvenimi de-
javnostmi v celoti.

Naše mnenje, in v to smo prepričani, je, da je bolnišni-
ca kot taka v tem prostoru potrebna in da svoje poslan-
stvo dobro in strokovno opravlja. V slovenskem prostoru je 
brežiška bolnišnica med manjšimi bolnišnicami, vendar se 
lahko po večini kazalnikov kakovosti in zadovoljstvu naših 
uporabnikov primerja z velikimi. Strokovna, hitra in do-
bra oskrba zavarovancev je naša prioritetna naloga in bo 
tako tudi v bodoče. Bolnišnica Brežice je skozi zgodovino 
svojega obstoja že mnogokrat dokazala svoje vrednote in 
upravičila svoj obstoj. 

Ostro obsojamo razlikovanje med zaposlenimi po narodno-
stni, verski ali drugi pripadnosti, kajti ta merila za nas za-
poslene niso bila nikoli pomembna in niso merilo za dobro 
opravljeno delo. Posebno ogorčeni pa smo nad prispevkom, 
ki govori o tretje razrednosti naših zdravnikov, za kar pri-
čakujemo opravičilo, ker za tako trditev ni nobene stro-
kovne podlage in pomeni žalitev za vse zaposlene v bolni-
šnici in ne nazadnje tudi naše uporabnike. 

Od ministrstva za zdravje pričakujemo, da našo bolnišni-
co obravnava po strokovnih kriterijih in ne po govoricah, 
ki se zadnje čase pojavljajo v nekaterih medijih in širijo 
v javnosti. Pričakujemo tudi, da nas v prostoru slovenskih 
bolnišnic obravnava po enakih merilih ( pokrivanje izgube 
bolnišnicam, ki so negativno poslovale, na drugi strani pa 
zamrznitev investicije v CIT in PACU ter zmanjšanje sred-
stev naši bolnišnici, ki je poslovala pozitivno). Hkrati pri-
čakujemo od ministra Boruta Miklavčiča, da nam razloži 
na podlagi strokovnih argumentov zakaj je naša bolnišni-
ca nevarna in ne varna za bolnike našega okoliša. Strokov-
nega nadzora se ne bojimo in upamo, da bo le ta opra-
vljen enako kot v vseh ostalih slovenskih bolnišnicah- ista 
merila za vse.

Želimo, da bi dobro in strokovno delo, ter dobro gospo-
darjenje bilo končno tudi nagrajeno, ne pa, kot je prešlo 
že v navado, kaznovano in razvrednoteno. Želimo in zah-
tevamo, da se ljudje v Posavju in Obsotelju obravnavajo 
kot ljudje z vsemi svojimi potrebami ne pa ,da so samo 
del statistke, ki jim kroji usodo. Vsem v Posavju in Obso-
telju se zaposleni v zdravstveni negi zahvaljujemo za iz-
kazano podporo vaši in naši bolnišnici.

Zahvaljujemo se medijem, ki so javnost korektno obvešča-
li o dogajanjih okrog brežiške bolnišnice in niso nasedali 
zlonamernim govoricam .
 Zaposleni v zdravstveni negi SB Brežice 

Bolnišnica	je	v	tem	prostoru	
potrebna!
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Predsednik Peter Skrivalnik 
je zbranim omenil nekaj ra-
zvojnih dosežkov, ki so jih iz-
peljali: „V lanskem letu smo 
modernizirali cesto Zgornje 
Podgorje - Zibot, ki je bila 
ena najdaljših še neasfal-
tiranih cest v naši krajevni 
skupnosti. Začeli smo z re-
konstrukcijo večnamenske-
ga doma za potrebe krajev-
ne skupnosti in društev ter 
prostore PGD Pišece - novi 
gasilski dom. Obnova večna-
menskega doma bo po pred-
videvanjih zaključena na-
slednje leto. V letošnjem 
letu pa bi radi dokončali oz. 
usposobili dvorano za prire-
ditve in upam, da nam bo 
uspelo. Smo mala krajevna 
skupnost, kar pa ne pomeni, 

torja občinske uprave Franca 
Glinška. 
Kot je še povedal Kodrič, so 
krajani prispevali tudi 40 ti-
soč evrov za asfaltiranje ne-
kaj cestnih odsekov, čut za 
solidarnost pa so pokazali 

z zbiranjem pomoči za dve 
družini, ki sta v požaru ostali 
brez strehe nad glavo, pri če-
mer so skupaj s KS zbrali 22 
tisoč evrov. Z že prej ome-
njenimi sredstvi so tako v mi-
nulem letu zbrali kar 95 tisoč 
evrov. Pomemben dosežek je 
tudi sklenjena poravnava za 
vračila v javno telekomuni-
kacijsko omrežje v višini 261 
tisoč evrov, saj je bilo kra-
jevni skupnosti sprva ponu-
denih le 33 tisoč evrov. Izzi-
vov pa krajanom KS Podbočje 
ne bo zmanjkalo niti v priho-
dnosti, saj se v Podbočju na-

daljuje izgradnja kanaliza-
cijskih priključkov in čistilne 
naprave, v načrtu imajo optič-
ne povezave tudi v drugih kra-
jih KS, kanalizacijo na levem 
bregu Krke, večnamenski dom 
v Šutni, novo mrliško vežico in 

pločnik od Podbočja do poko-
pališča, želijo si tudi nov most 
čez Krko na Brodu. 

Ravno slednji je bil rdeča nit 
kulturnega programa, ki so ga 
oblikovali člani KD Stane Ke-
rin Podbočje, pevska skupina 
Mavrice, Mladi harmonikarji in 
učenci OŠ Podbočje, ob njem 
pa so podelili krajevna prizna-
nja. Za častnega krajana so 
razglasili mag. Janeza Kopa-
ča, ki je pred leti kot minister 
za okolje in prostor podpisal 
prvo pogodbo za obnovo Pod-
bočja. Za delo v krajevni sku-
pnosti in v društvih je znak KS 
Podbočje prejel Stanko Kuhar, 

V Podbočju imajo letos še po-
sebej veliko razlogov za ve-
selje, saj se je končala dru-
ga faza celovite obnove kraja, 
ki je krajanom prinesla novo 
cestišče, pločnike, štiri av-
tobusna postajališča, jav-

no razsvetljavo, kanalizacijo 
in širokopasovne povezave. 
Predsednik sveta KS Podbočje 
Darko Kodrič je na slavnostni 
seji izpostavil pomen svojega 
predhodnika Ivana Urbanča, 
da se je projekt sploh začel, 
poudaril pa je tudi, da so kra-
jani za nadstandardno uredi-
tev z lepšimi lučmi in tlako-
vanimi pločniki sami zbrali 
preko 33 tisoč evrov. Zara-
di tega jim je pohvalo izre-
kel tudi župan Franc Bogovič, 
poleg Urbanča pa kot zaslu-
žnega za obnovo Podbočja iz-
postavil še nekdanjega direk-

Letos	še	posebej	praznično
PODBOČJE - Krajevni praznik so 27. junija proslavili v krajevni skupnosti Podbočje, kjer praznujejo 26. 
junija v spomin na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni. Na slavnostni seji sveta KS so podelili pri-
znanja, sledilo pa je družabno srečanje krajanov oz. podboška noč, nekaj dni zatem pa še slavnostna 
otvoritev obnovljene infrastrukture v kraju, o čemer poročamo na strani 16.

priznanji pa Anton Jurečič in 
Anton Kodrič. Posebno prizna-
nje mladi up je dobila Mateja 
Šutar. Turistično društvo Pod-
bočje je prvo nagrado na na-
tečaju za najlepšo podrobnost 
pri urejanju vrta podelilo Urški 

Vuk iz Kalce-Nakla, nagradi pa 
sta prejela še družina Jarkovič 
z Broda ter Športno društvo Pru-
šnja vas. Župan Bogovič je sicer 
predlagal, naj se Podbočje po 
tako lepi obnovi prijavi na na-
tečaj Turistične zveze Slovenije 
za najlepše urejen kraj. 

V okviru praznika KS se je zvr-
stilo še nekaj družabnih, kul-
turnih in športnih prireditev, že 
deseto leto pa je izšlo krajevno 
glasilo Krževski zvon, na pod-
boški noči pa so drugo leto za-
pored podelili srebrnike vsem 
novorojenčkom v lanskem letu 
– tokrat jih je bilo 14.
 Peter Pavlovič 

Krajevni nagrajenci (priznanje mladi up je namesto 
Mateje Šutar prevzela njena sestra) s predsednikom KS 
Darkom Kodričem in županom Francem Bogovičem

Štirinajst lanskih novorojenčkov je prejelo srebrnike.

„Smo	mala	krajevna	skupnost,	
a	želimo	biti	sodobni!“
PIŠECE – 3. julija je pri spomeniku padlim borcem potekala kulturna prireditev v počastitev krajevnega 
praznika. Zbrane so nagovorili predsednik KS Pišece Peter Skrivalnik, brežiški župan Ivan Molan in pred-
sednik brežiške Zveze borcev Stane Preskar. K spomeniku so položili venec, podelili krajevno priznanje 
Ivanki Zupančič, ki je poznana kot Pišečka Mica, ter razvili zastavo z grbom Pišec. 

da si ne želimo biti sodob-
ni. Naše Pišece imajo kljub 
temu bogato in zanimivo na-
ravno in kulturno dediščino, 
ki preseneti marsikatere-
ga obiskovalca. Tega se za-
vedamo. Po svojih močeh se 
trudimo, da to ohranimo in 
razvijamo.«

Župan Ivan Molan pa je med 
drugim spregovoril: „Pišeča-
ni ste znani po tem, da znate 
stopiti skupaj, kot temu re-
čemo, in vztrajati od zami-
sli do uresničitve tistega, kar 
ste se namenili narediti.« V 
nadaljevanju pa dejal: „Prav 
razvejana društvena dejav-
nost odpira Pišece v širši slo-
venski in čezmejni prostor. 

S svojo kulturno in naravno 
dediščino, ki ste jo vgradi-
li v ponudbo kraja, s prija-
znostjo, dobrosrčnostjo in 
gostoljubjem že privablja-
te številne obiskovalce in 
postajate pomemben člen v 
turistično ponudbi občine in 
Posavja.“ Stane Preskar pa 
se je k prisotnim obrnil z be-
sedami: „Prav je, da se za-
radi zgodovinskega spomina, 
posebej pa še zaradi mladih 
in najmlajših med nami, ki 
v zadnjih letih v šolah vse 
premalo spoznajo našo slav-
no zgodovino, ozremo v tiste 
naše preteklosti in obudimo 
trenutke, ki ste jih Pišečani 
povzeli za svoj krajevni pra-
znik.“

V programu so nastopili pod 
vodstvom Bojana Lugariča 
Godba Pišece, oktet Orlica, 
ki ga vodi Franc Kene, Špe-
la in Anja Osojnik, Patrici-
ja Štrbuncl Jalovec, Ple-
teršnikovi ljudski pevci pod 
vodstvom Marjance Ogo-
revc, mladi šolski plesalci 
pod mentorstvom Dragice 
Potokar. Venec so k spome-
niku položili Franc Černe-
lič, Anton Rožič in Engel-
bert Kostrevc, prireditev je 
po zamisli Ivanke Zupančič 
vodila Ivica Sotelšek. Turi-
stično društvo Pišece, ki mu 
predseduje Anica Butkovič, 
in Vinogradniško društvo Pi-
šece pod predsedstvom Mihe 
Plevnika pa sta s hrano in pi-
jačo prizadevnih članov po-
skrbela, da se je dobra volja 
in razpoloženje nadaljevalo 
še pozno v noč. 

V soboto je potekala še 2. 
kolesarska vožnja, v nedeljo 
pa so odprli vrata Pleteršni-
kove domačije, na strelišču 
pri Lovskem domu pa že tudi 
tradicionalno streljali na gli-
naste golobe. Krajevno pra-
znovanje bodo zaključili 13. 
julija, ko se bodo na nogo-
metnem turnirju med sabo 
pomerile vaške ekipe.

 M. Kalčič M. 

V programu so nastopili tudi najmlajši krajani.

BREŽICE – 23. junija sta bili na brežiški občini podpisani po-
godbi za obnovo objektov na Gubčevi 10, kjer ima sedež Mla-
dinski center Brežice, v njem pa bodo uredili Mladinski ho-
tel in Mladinski kulturni center. Podpisali so ju brežiški župan 
Ivan Molan, direktorica omenjenega centra mag. Mateja Ger-
jevič in predsednik uprave CGP Novo mesto Marjan Pezdirc. 

Ob nagovoru zbranim je župan Ivan Molan pojasnil, da bodo v 
objektu, katerega lastnik je bila vojska, obnovili in v njem ure-
dili sobe. Uredili bodo še večnamensko dvorano, kulturni utrip pa 
bodo dale nove vsebine, ki jih načrtujejo. Po besedah župana pa 
bi želeli hotel kmalu zapolniti tudi s turisti. Brežiška podžupanja 

Patricia Čular pa je podrobneje predstavila prve začetke do za-
snove, ki so mu nadeli ime Mednarodno krožišče, do januarske 
situacije, ko je dobil projekt odobrena evropska sredstva iz raz-
pisa Evropskega sklada za regionalni razvoj. Čularjeva je še na-
vedla, da je vrednost vsakega projekta nekaj manj kot 1.200.000 
evrov, pridobili pa so skoraj 80 odstotkov evropskih sredstev za 
Mladinski hotel, za Mladinski kulturni center pa skoraj 67 odstot-
kov sredstev, razliko bo pokril brežiški proračun. Dela naj bi bila 
zaključena do konca septembra. V nadaljevanju pa je še dejala, 
da bodo v okviru obnove pristopili k ureditvi grajskega parka in 
uredili sprehajalne poti ter igrišča, za kar bodo namenili 94.000 
evrov sredstev in jih bodo pokrili iz namembe projekta Ureditev 
starega mestnega jedra. Vrednost opreme za oba objekta pa bo 
znašala še 350.000 evrov.  M. Kalčič Mirtič 

Dom	letalcev	bo	obnovljen	do	
septembra

Mateja Gerjevič, Ivan Molan, Marjan Pezdirc, Jasmina 
Molan in Patricia Čular ob podpisu pogodbe

Nova	gripa	–	povečajmo	higieno	
kašlja	in	umivanja	rok

Kaj je bolezen, ki jo povzroča novi virus gripe?
Bolezen, ki jo povzroča novi virus gripe A H1N1, poteka kot aku-
tna okužba dihal. Do današnjega dne (7.7.) je v Sloveniji 14 potrje-
nih bolnikov z okužbo virusa nove gripe. Vsi do sedaj potrjeni prime-
ri okužbe prihajajo iz potovanj, ali so bili v tesnem stiku z obolelimi

Kakšni so znaki in simptomi bolezni, ki jo povzroča novi virus gripe?
Bolezen poteka s podobnimi znaki in simptomi kot običajna, sezon-
ska gripa: pojavijo se mrazenje, povišana telesna temperatura, iz-
črpanost, bolečine v mišicah in kosteh, bolečine v žrelu, suh kašelj. 

Kako se prenaša novi virus gripe?
Novi virus gripe se prenaša enako kot virus sezonske gripe s kužni-
mi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju ipd., 
torej ob tesnem stiku z osebo, ki je okužena z novim virusom gripe.

Kako dolgo je okužena oseba kužna?

Bolniki so kužni, dokler imajo znake in simptome okužbe oziroma do 
sedem dni po začetku bolezni. Pri otrocih, posebno najmlajših  in 
imunsko oslabljenih  je obdobje kužnosti lahko do 10 dni.

Širjenje okužbe preprečujemo:
• s higieno kašlja; kadar kašljamo ali kihamo, si usta zakrijemo z  

robcem, ki ga po uporabi zavržemo v koš za smeti; po kihanju ali 
kašljanju si je potrebno tudi umiti roke,

• z rokami se ne dotikajmo  ust in nosu,
• s pogostim umivanjem rok z milom in vodo, učinkoviti so tudi robč-

ki z alkoholnim razkužilom;
• z izogibanjem stikov z osebami, ki bi lahko bile bolne;

Kaj če zbolimo ?
Če prihajate iz področij, kjer je veliko primerov nove gripe oziro-
ma ste bili v tesnejšem kontaktu z osebo, ki prihaja iz tega področja 
in imate znake bolezni, podobne gripi, z mrazenjem, vročino, bole-
činami v mišicah in kosteh, nahodom, bolečinami v žrelu, ostanite 
doma, po telefonu pokličite svojega izbranega  zdravnika, ki vam 
bo svetoval kako naprej.
Več informacij lahko dobite na spletni strani Inštituta za varova-
nje zdravja (www.ivz.si).
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Na slavnostni seji v gasil-
skem domu na Vihrah, prvi 
v 30-letni zgodovini krajev-
ne skupnosti, so tudi prvič 
podelili krajevna priznanja. 

Zlata priznanja je podpred-
sednik KS Krško polje Anton 
Gregoršanec (predsednik 
Franci Žibert se seje zara-
di poškodbe ni mogel udele-
žiti) podelil predstavnikom 
treh prostovoljnih gasilskih 
društev v krajevni skupnosti, 
Vihre, Brege in Drnovo, zla-
te plakete pa trem še žive-
čim ustanovnim članom kra-
jevne skupnosti Vinku Pircu 
(v odsotnosti), Alojzu Sta-
vru in Francu Škrabcu. Sejo 
so s petjem popestrili ljudski 
pevci Pšenični klas.

Na	Krškem	polju	se	bo	še	
marsikaj	dogajalo
BREGE, VIHRE - V Krajevni skupnosti Krško polje, ki zajema vasi Drnovo, Brege, Vihre in Mrtvice, so 26. 
junija s slavnostno sejo in odprtjem obnovljene ceste in infrastrukture na Bregah obeležili letošnji kra-
jevni praznik. Praznujejo ga 24. junija, na god Janeza Krstnika, zavetnika cerkve na Drnovem.

Slavnostne seje se je udele-
žil tudi župan Franc Bogovič 
in poudaril, da so v KS Krško 
polje v zadnjih letih mora-
li prenesti veliko obremeni-

tev zaradi umeščanja različ-
nih objektov v prostor. Pred 
leti so na njenem območju 
umeščali avtocesto, v teku je 
urejanje romskega naselja Ke-
rinov Grm, gradi se kanaliza-
cijsko omrežje, ti kraji so tudi 
na vplivnem območju načrto-
vanih spodnjesavskih hidroe-
lektrarn in odlagališča radio-
aktivnih odpadkov, dotika se 
jih tudi gospodarsko središče 
Feniks. Zavoljo še načrtovanih 
projektov je župan napovedal, 
da se bo »v tem koncu še mar-
sikaj dogajalo« in čestital kra-

jevnim nagrajencem, še pose-
bej ustanoviteljem KS, ki so 
pred 30 leti zmogli pogum in 
prevzeli odgovornost za svoje 
kraje v svoje roke. V KS ima-
jo sicer v načrtu še izgradnjo 
vaških domov na Bregah in Mr-
tvicah, v teku pa je tudi ko-
masacija kmetijskih zemljišč, 
ki bo zagotovila boljše pogoje 
za delo v kmetijstvu. 

V KS Krško polje sicer že dve 
leti poteka izgradnja kanali-
zacijskega omrežja, ob tem 
pa tudi celovita obnova infra-
strukture. Ravno pred slavno-
stno sejo so na Bregah odprli 
obnovljeno cesto, pločnike, 
javno razsvetljavo, kanali-
zacijo ter možnost priključi-
tve na širokopasovne poveza-
ve. Župan Bogovič je posebej 

izpostavil zasluge Rafka Ju-
rečiča, sodelavca občinske 
uprave in krajana Breg, pri 
načrtovanju in usklajeva-
nju pri tem projektu, sle-
dnji pa se je zahvalil vsem, 
ki so pomagali pri prepriče-
vanju tistih, ki so imeli gle-
de projekta pomisleke. Kar 
precej slabe volje so z dol-
gotrajnimi in ponavljajočimi 
se raziskavami na zgodovin-
sko bogatem področju pov-
zročili tudi arheologi, ki so 
ravno pred kratkim pri Drno-
vem znova zakopali v zemljo. 
Kljub temu naj bi bila še le-
tos končana tudi dela na Dr-
novem, naslednje leto pa na 
Vihrah in Mrtvicah, s čimer 
bo zaključen kar sedem mi-
lijonov evrov vreden projekt. 
 Peter Pavlovič 

Krajevni nagrajenci (manjka Vinko Pirc) z županom 
Bogovičem in podpredsednikom KS Krško polje Antonom 
Gregoršancem

Slavnostna otvoritev obnovljene infrastrukture na 
Bregah. Pred tem je pridobitve blagoslovil leskovški 
župnik Ludvik Žagar.

Zbrane je nagovoril predse-
dnik Franc Lekše, ki je de-
jal: „Na tem prostoru se ob 
lipi državnosti srečujemo že 
19 let. V tem času je zrasla 
in postala ena najlepših v dr-
žavi. Spominja nas na večer 
24. junija, ko smo se Sloven-
ci odločili za svojo pot, za 
boljšo prihodnost. Tudi naša 
krajevna skupnost je šla po 
boljši poti, dosegli smo lepe 
uspehe, zato smo lahko za-
dovoljni in ponosni.« Nato se 
je zahvalil občinski upravi, 
predvsem pa županu Francu 
Bogoviču ter krškemu ob-
činskemu svetu, za podpo-
ro, ki jo prejmejo, da lahko 
uresničujejo zastavljene ci-
lje. Omenil je cestno infra-
strukturo, ki jo v kraju ureja-
jo, sanacijo plazov, ki jih še 
niso uspeli sanirati, a so dela 
v teku, ter za konec izposta-
vil nekdanjo šolsko zgradbo, 
ki jo v letošnjem letu čaka 
sanacija. Po njegovih bese-
dah se bodo dela pričela v 
začetku jeseni, saj so uspe-
li na razpisu pridobiti tudi 
evropska sredstva, zato bo 
objekt kmalu dobil novo po-
dobo, v njem pa bodo nove 
vsebine. 

Podžupanja krške občine Ana 
Nuša Somrak se je prav tako 
vrnila v leto 1991, saj je de-

OKROGLICE - V organizaciji Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Sevnica je 27. junija potekalo slovesno od-
kritje še zadnjih treh spominskih plošč na objektih, kjer se je 
v času osamosvajanje slovenske države tajno skladiščila obo-
rožitev narodne zaščite krajevnih skupnosti in organov vodstva 
občine Sevnica. Spominske plošče so bile slovesno odkrite v 

Drožanju pri Slavku Hočevarju, na Cerovcu pri Šentjanžu pri 
Ruparjevih in na Razborju pri Jožetu Imperlu. Osrednja slo-
vesnost je potekalana turistični kmetiji Močivnik Okroglicah. 
Na njej je udeležence pozdravil župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk; slavnostni govornik je bil ustanovni član sevniškega 
združenja in v času 1990/1991 načelnik Upravnega organa za 
obrambo in sodelavec v projektu MSNZ 90 Branko Derstven-
šek. Krajši kulturni program je povezovala članica sekretari-
ata OZVVS Sevnica Fanika Zemljak. S. R., foto. L. M.

BRESTANICA - Turistično društvo Brestanica je za 27. juni-
ja obelodanilo razglas, ki je glasil: „Vsem krajanom bresta-
niške srenje ino onim iz drugih srenj daje se na znanje tale 
Oglas, da se bo ob 9. uri na trgu Rajhenburg odvijal Petrov 
sejem. Trg bo poln štantov, ponujalo in kupovalo se bo lahko 

vse, kar se za sejem spodobi. Poskrbljeno bo za žejne in lač-
ne, radovedne in vedoželjne, pa tudi tiste, ki imajo radi pe-
sem, ples in dobro voljo. Sejem se začne s pleh musko in bo 
trajal, dokler bote zdržali. Ne bodite cagavi, pustite delo in 
skrbi doma. Prav vsi - stari in mladi, veliki in mali, debeli in 
suhi, radovedni, prešerni... le pridite na sejem!“ Pa so prišli 
že na 12. sejem po vrsti ter uživali v pogledih na izdelke sta-
re obrti, v pestrem programu in vsem, kar si je lahko misliti. 
Tudi sam župan celotne krške srenje Franc Bogovič je priso-
tnim izrekel lepe misli in se z njimi poveselil.  M. K. M. 

BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli je 29. junija obe-
ležila občinski praznik, ki ga je zaznamovala vrsta prireditev. 
Najprej so 26. junija na slavnostni seji občinskega sveta pode-
lili občinska priznanja; plaketo občine je prejelo domače ga-

silsko društvo, denarno nagrado Etno skupina Nojek, priznanje 
občine pa Tonči Babič in Janko Tominšek.
Ob koncu tedna so izvedli 1. vaški turnir v odbojki na mivki ter 
v nedeljo pripravili tradicionalni Petrov sejem, ki se je nada-
ljeval na samo Petrovo, z jutranjo budnico, skozi dan pa so  se 
ob sejemskem dogajanju obiskovalci lahko okrepčali s Petro-
vim golažem. Na praznični dan je župan Jožef Pregrad name-
nu predal obnovljen del ceste in zgrajen pločnik v Kunšperku 
ter odprl prenovljene prostore knjižnice.  S. Vahtarič

Odkritja	spominskih	obeležij

Odkritje spominskega obeležja na turistični kmetiji 
Močivnik na Okroglicah (fotogalerija: www.posavje.info)

Brestaniška	srenja	na	
Petrovem	sejmu

Pester kulturni program na Petrovem sejmu (foto: J. 
Macur) (fotogalerija na www.posavje.info)

Lekše:	„Sanacija	šolske	
stavbe	v	začetku	jeseni“
VELIKI TRN - Na predvečer dneva državnosti so na Velikem Trnu počastili krajevni praznik. Pričeli so s 
sveto mašo za domovino, ki jo je v župnijski cerkvi daroval župnik s Studenca Anton Bobič, nato pa so 
se krajani zbrali na prostoru pred sedežem krajevne skupnosti, kjer so pripravili tudi kulturni program. 

jala, da so se t. i. „Svetodu-
ščani« že tedaj odločili, da 
bodo svoj krajevni praznik 
obeleževali prav 24. junija. 
„Na Velikem Trnu ste delovni 
in prijazni ljudje,« je še de-
jala, „zato k vam vedno rada 
pridem. V občini sem zadol-
žena za krajevne skupnosti in 
z veseljem prisluhnem potre-
bam in željam krajanov, tudi 
vam, tako skupaj gradimo 
naše kraje. Zadovoljna sem, 
da znate tudi udariti po mizi, 
da se ob tem rodijo še boljši 
rezultati in ste za zgled mar-
sikateremu kraju, ker znate 
vedno stopiti skupaj in izpe-
ljati zastavljeno.«

Programske niti je napisala in 
tudi besedno udejanjila Ire-
na Janc, s slovensko himno in 
recitacijami so se predstavile 
Ana Češnjevar, Mojca Kerin, 
Špela Kovačič, Nataša Pod-

bregar, Doroteja Božič in 
Anamarija Jalovec. Pevske-
mu kvartetu se je pridružil 
Bine Kopina ter že omenje-
ni Češnjevarjeva, voditeljica 
Jančeva in predsednik Lekše. 
Meh na harmoniki je ubrano 
raztegoval Aleš Češnjevar, 
nato pa je nastopila glasbe-
na skupina Ponočevalci, ki 
jo sestavljajo Frenk Zajc, 
Janez Bašel, Gustl Pikol in 
Tone Vidmar. Veselo slavje 
ob glasbi in plesu je trajalo 
dolgo v noč, saj je predsednik 
Lekše poleg čestitke ob kra-
jevnem in državnem prazniku 
ob koncu uradnega programa 
še sporočil svojim krajanom: 
„Za vas smo pripravili pogo-
stitev, a krajevni proračun ne 
bo finančno trpel, ker smo se 
krajevni svetniki odpovedali 
sejninam ter jih namenili za 
nocojšnjo pogostitev.« 
 M. Kalčič M.

Krajani so se zbrali na praznovanju krajevnega 
praznika. (fotogalerija na www.posavje.info)

Bistrica	slavila		

Sejemski utrinek pred občinsko stavbo
KRŠKO – 30. junija so se na 5. rednem občnem zboru sestali 
člani Konzorcija cviček, z.o.o. Obravnavali so sprejetje bi-
lance iz leta 2008 in potrditev plana dela ter finančnega na-
črta za leto 2009. Zasedba Konzorcija cviček trenutno šte-
je 12 večjih pridelovalcev cvička, ki se na trgu pojavljajo z 
enotnim konzorcijskim zamaškom, na katerem je serijska 
številka, ki jo vodi Vinska družba Slovenije. Cviček Konzor-
cija se uvršča v višji cenovni razred, s katerim potrjuje ka-
kovost in sledljivost.

Občni	zbor	Konzorcija	cviček
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Že tradicionalno so v Vrho-
vem pod okriljem Prosvetne-
ga društva Vrhovo na pred-
večer praznika pripravili 
osrednjo proslavo ob dnevu 
državnosti. Kulturni del pro-
slave so otvorili najmlajši čla-
ni gledališke skupine PD Vr-
hovo z igrivim nastopom, ki 
je bil uvod v uradni del pro-
slave. Pripravili so sceno, 
prinesli slovensko zastavo in 
napovedali slavnostnega go-
vornika, svetnika občinskega 
sveta Občine Radeče, Mirana 
Prnaverja. Zdravljico je od-
pel Moški pevski zbor Svoboda 
iz Radeč pod vodstvom zbo-
rovodkinje Brigite Mlakar. V 
nadaljevanju so članice gle-
dališke skupine recitirale do-
movinske pesmi sodobnih slo-
venskih avtorjev, prvič pa so 
se v novi zasedbi ansambla 

Zven javno predstavili mladi 
glasbeniki Benjamin Drolc, 
Žan Bregar in Danej Pukl 
ter z izbrano glasbo doda-
tno ogreli občinstvo. V pov-
sem polni dvorani tudi letos 
niso manjkali najboljši učen-
ci devetošolci, ki so osnov-
no šolo zaključili s povpreč-
no oceno 4,5 in več. Tako kot 
je navada že nekaj let, jim 
je tudi tokrat župan Občine 
Radeče Matjaž Han podelil 
spominsko knjižno nagrado. 
Osnovna šola Marjana Nem-
ca Radeče se lahko pohvali z 
dobrimi rezultati, saj je kar 
17 od skupaj 51 devetošolcev 
razred zaključilo z najvišjimi 
povprečnimi ocenami. Po ura-
dnem delu proslave je sledil 
še krajši družabni večer s kle-
petom in zdravico ob polnole-
tnosti naše države Slovenije. 

Hospital.
»Hospital« je mednaro-
dni naziv za bolnišni-
ce. Pred vsako ali v nje-
ni neposredni bližini 
stoji tudi znak oziroma 
modra štirioglata tabla 
z belo odtisnjeno ozna-
ko »H«. Povsod po svetu, 
kjer imajo to dobro dano 
možnost, da v njej poi-
ščejo pomoč. Nemara bi 
ga tistega morala iska-
ti z lučjo, ki bi mu bilo 
to tuje, neznano. Kjer koli sem že bila, sem se ob me-
stnih, krajevnih »H«-jih počutila varno. In sem za-
upala v osebje, ki je tam pomagalo k boljšemu po-
čutju, nenazadnje k zdravju ali vsaj njegovemu 
izboljšanju. Ob izredni sreči, da me je ta, vključno z 
družino, silno redko puščala na cedilu. Zaupanje in 
malce potrpljenja sta se v teh redkih primerih vedno 
obrestovala. Pa prav vseeno je bilo, v kakšnem jezi-
ku smo se morali sporazumevati. Ne tako mimogre-
de: pogosto turiste usmerjam v brežiški »Hospital«, 
kjer iščejo zdravniško pomoč. In jo dobijo. Za kar 
sem, prav nič zaslužna, dobila zahvalo, če in ko smo 
se znova slučajno še srečali. 

Znano je tudi (ali pa tudi ne), da se šele takrat do-
bro zavemo vrednosti in cene tistega, ko je ta na poti 
k izgubi. Bolje rečeno, da ti hoče nekdo nekaj (dobro-
bit) odtujiti.  Kar se nam je Posavcem obetalo z uki-
nitvijo bolnišnice Brežice ali v najboljšem primeru 
kakšnega njenega oddelka. Kar bi bilo, hočeš-nočeš, 
izguba za Posavje in njene prebivalce. Ob vsakršnem 
prebiranju in poslušanju me besedno premetavanje - 
lahko rečem tudi manipuliranje - okoli (ne)ukinitve 
naše bolnišnice ta trenutek prav malo zanima. Ja-
sno je le, da so bili v igri interesi in umazani posli. 
Na dolgi rok se ti ne obnesejo. Sploh pa jih ne bi seci-
rala. Za to so poklicani ustreznejši viri. Bi se pa ne-
izpodbitno vključila v nepokorščino. Ker…

Ker hočem (iz)povedati svoj delček bolnišnične zgo-
dovine. Ups, za daljne in bližnje bolnišnično zgo-
dovinopisje mojih (poudarjam!) družin Židan-Jen-
ko-Sunčič bi bilo pisanja vsaj za dobro knjigo. Če 
pa strnem, smo tu iskali porodno-ginekološko zdra-
vljenje in oskrbo, vključno s pediatrijo, internistič-
no, kirurško in najbrž še kakšno zdravljenje in po-
moč. Spomini ohranjajo človečnost in strokovnost 
tako nekdanjega kot aktivnega osebja, pa če je šlo za 
brezizhodno minulost ali gre za živo sedanjost tu in 
zdaj. Ne gre za priliznjeno hvalo, pač pa za dejstvo, 
da je (bilo) možno dobiti tudi drugo zdravniško mne-
nje. Če smo (bili) v hudi duševni stiski, za bližnjega 
ali zase.

Res na kratko, telegrafsko, skoraj. Da, bilo je tudi 
»človeških podpičij«, vendar obvladljivih, da ne bi 
zgornje telegrafiranje izzvenelo licemersko. Ampak 
vse to je življenje in ljudsko. In če obvladaš sebe, ob-
vladaš življenje in ljudsko naravo. Obvladaš tudi 
lastne želje, ki segajo v nadnaravno. Še kako dobro 
vem, najhuje je, ko možnosti za življenje ni in ni, 
smo prizadeti in – prizadenemo tudi sami. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Proslava	ob	dnevu	državnosti	
s	podelitvijo	knjig	najboljšim	
devetošolcem

Na sliki z leve: mama Luke Klanška, Maša Jahn, Mia Podlesnik, Laura Kalšek, Špela 
Han, župan Matjaž Han, Žiga Cigole, Andraž Skubic, Ana Dolinšek in v drugi vrsti z 
leve: Žiga Stopar, Kristjan Bezgovšek, Nejc Klinar, Amadej Knez, Ajda Sever, Mateja 
Novak, Andreja Šunta. Manjkajo: Živa Avsec, Metod Žiberna, Luka Klanšek.

Zbranim, ki jim je bila sej-
na dvorana skoraj pretesna, 
je spregovoril direktor Uni-
formirane policije Danijel Ži-
bert, poslanico v. d. direktor-
ja Janka Gorška pa je prebral 
Robert Perc, ki je prireditev 
tudi vodil. Slovesnost sta s svo-
jo prisotnostjo počastila tudi 
brežiška podžupanja Milena 
Jesenko in krški župan Franc 
Bogovič. 

Za 20 in 30 let dela v policijskih 
vrstah so priznanja prejeli Ivan 
Kostajnšek, Edita Metelko, 
Darko Božič, Tomaž Sovec, 
Franc Strniša, Milan Sušin, 
Vojko Mestrič, Marjan Sel-
ko, Boris Bizjak, Albin Name-
stnik, Viljem Marinč, Alojz-
Slavko Planinc, Ivan Plohl, 
Miran Podlesnik in Rajko Tra-
tnik. Za prispevek pri aktivno-

Obeležili	polnoletnost	
slovenske	policije	
BREŽICE – 24. junija točno opoldne so že tradicionalno tudi na brežiški policijski postaji, ki spada pod 
Policijsko upravo Krško, pripravili prireditev ob dnevu slovenske policije, na kateri so podelili priznanja 
notranjega ministrstva in Policije ter jo tudi glasbeno obogatili. 

sti za vstop Slovenije v scen-
gensko območje so spominski 
znak prejeli upokojeni policisti 
Natalija Ostrelič, Zlatko Pirš, 
Štefan Hren, Sašo Jejčič in 
Milan Božič. Bronasti ščit po-
licije za prizadevno in uspešno 

opravljanje delovnih nalog pa 
je bil podeljen Vladu Škvorcu, 
Nikoli Rubinu, Darku Pircu, 
Dejanu Kinku, Vidu Kelher-
ju, Tatjani Jambriško, Silvu 
Ilijašu, Janezu Goršinu, An-
toniji Božič in Vanesi Avsec. 

Srebrni ščit policije se po-
deli za večkratne pomemb-
ne prispevke ali uspehe na 
posameznih področjih dela 
ali pri opravljanju delovnih 
nalog, za organizacijske iz-
boljšave pri delu ali za kre-
pitev ugleda policije. Preje-
li so ga Davorin Avguštin, 
Ignac Bizjak, Damjan Kna-
vs in Janez Vimpolšek. Za 
požrtvovalnost pri reševanju 
ljudi ali premoženja ali pri 
opravljanju varnostnih nalog 
pa je prejel medaljo Bran-
ko Kovačič. Za večletno po-
membno sodelovanje ali po-
moč policiji pri opravljanju 
nalog povezanih s širitvijo 
varnostne kulture ali krepi-
tvijo in razvojem varnosti so 
srebrni znak policije podelili 
Združenju avtomehanikov in 
šoferjev Krško.  M. K. M.

Posavski policisti so praznovali. 

DEČNO SELO - Na kmetiji Pribožič so v minulem tednu organi-
zirali srečanje članov in članic Društva invalidskih upokojen-
cev Dečno selo, 
ki ga je pripra-
vila poverjenica 
društva Cvetka 
Omerzu. Dogod-
ka se je udeležil 
tudi predsednik 
društva Alfonz 
Duhanič. V kul-
turnem progra-
mu so nastopili 
Ivanka Gerjevič, 
Anja Urek, Maja 
Pinterič, Aljaž 
Omerzu, Simon Lipej, Katja Hotko in Lea Kostevc. Po kul-
turnem programu je sledila zdravica in malica, v nadaljeva-
nju pa sta najstarejša udeleženca 90-letna Marija Omerzu in 
85-letni Tine Cerjak s plesom odprla družabno srečanje, ki 
se je nadaljevalo še s karaokami, za katere sta skrbela Jan-
ko Zorčič in Jože Žagar. Zmagovalci so bili vsi sodelujoči, 
prejeli so priložnostne nagrade, na voljo pa so bile tudi sreč-
ke za srečelov.  M. K. M. 

Srečanje	invalidskih	
upokojencev

KRŠKO - V krškem Dializnem 
centru je 7. julija potekalo 
srečanje članov Društva led-
vičnih bolnikov Krško. V de-
vetem letu delovanja je v to 
humanitarno društvo za samo-
pomoč bolnikov, ki živijo z eno 
od metod nadomestnega zdra-
vljenja – hemodializo, pento-
nealno dializo ali s presadi-
tvijo ledvice, včlanjenih okoli 
85 oseb iz območja Posavja. 
V  društvu skozi leto izvajajo 
osem programov, ki so po be-
sedah koordinatorice progra-
mov Nežike Hotko usmerjeni 
v osveščenost in izobraževa-
nje članov ter njihovih svoj-
cev, hkrati pa tudi ostale jav-
nosti. Pod naslovno temo Ledvice – kemična tovarna, ki dela 
noč in dan, je na tokratnem srečanju zbranim  predavala  
specialist internist Sonja Kapun, dr. med., o prehrani dia-
liznega bolnika pa spregovorila zdravstveni tehnik Mateja 
Cerovšek.  B. M.

Srečanje	ledvičnih	bolnikov	iz	
Posavja

Nežika Hotko, 
koordinatorica izvajajočih 
programov v društvu

Udeleženci srečanja so skupaj 
preživeli prijetne trenutke.
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(55)
Ne vem, kdaj sem spoznala, 
da nisem več tako zelo mla-
da. Verjetno je bilo stvari, 
ki so mi kapljale v luč spo-
znanja, več, vse pa mi niso 
po godu. Še zdaleč ne. Med 
njimi je gotovo boleč križ 
in dejstvo, da zaradi tega ne 
morem več spati na trebuhu. 
Ponoči se namreč zbudim v silni bolečini, ki se mi širi 
iz križa v noge, tako da se mukoma obračam in zjutraj 
stežka vstanem. Na omarici imam nekaj krem, ki naj 
bi bolečino olajšale in seznam vaj, ki bi jih morala de-
lati. Ojapajade!

Prepričana sem, da leta nakazujejo tudi lahke odloči-
tve, da nekaj zabav in prireditev zamenjam za poleža-
vanje na kavču in gledanje televizije. Blaž bi gotovo 
pripomnil, da to počnem že do nekdaj. Morda res, am-
pak sem pred leti vseeno še kam šla. Zdaj se kar naprej 
izgovarjam. Največkrat na otroka. Da ne morem, ker je 
Lina še majhna. 

Naslednje dejstvo. Če že kam grem, sem naslednji dan 
zlomljena, čeprav ne pijem alkohola in grem spat do 
polnoči. Obup. Po glavi se mi podijo stavki in glasba in 
ne morem spati.

Dejstvo. Na rojstnem dnevu prijateljice sem pol večera 
presedela v pogovoru o boleznih in težavah, ki me tare-
jo. In seveda poslušala, kaj tare druge, ki so, resnici na 
ljubo, stari toliko kot jaz.

Pred letom me je Blaž prepričal, da naj varčujem ne-
kaj za pokojnino. Neki sklad, ki mu nisem zaupala in 
se upirala z vsemi silami. Pa sem ga vseeno podpisala 
in zdaj mesečno dajem tja denar. Da bom kaj imela, ko 
bom obnemogla. Upam, da kaj prej. Še vedno se jezim 
na ta znesek in trdim, da bi mi prišel zdaj bolj prav. 

To, da jočem za vsako stvar, ne vem če spada pod kater-
gorijo starosti, malo pa že. Ko gre moja Lina proti meni 
s čarobnim nasmehom in Neli prekriža svoje dolge noge 
čez moje. Mi že gredo solze. Ko pri Ledeni dobi Manny 
in Sid predata detece očetu, jočem. Seznam je dolg.

Še eno dejstvo? Ko gledam svoje stare slike, vidim neko 
mlado, brez gubic in zaskrbljenega čela Alenko. In grem 
pred ogledalo, ok, luč je res slaba, ampak tu so. Gubice 
pri ustih, očeh, čelu. Podočnjaki in malo temnejše, celo 
malo otožne oči. V katerih je mojih ... let. Vsi moji sijo-
či in temni trenutki, vse moje. Vsi ljudje in vsa dejanja. 
Tu. Notri v teh sivo zelenih očeh. 

Kamor sem shranila spomine in naložila podobe za je-
sen. Vse svoje ljubljene imam v njih in zrcalijo se v po-
letnih nalivih in me bodrijo v zimskih nočeh. In v ro-
kah nosim spomine dotikov in se zatečem vanje, ko mi 
je težko. 

Še vedno znam vsa besedila mladih dni, poznam av-
torje glasbe in mesta, kamor smo hodili plesat. Še ve-
dno sledim uspešnicam in si jih prepevam v avtu in 
poznam skrivnosti mladosti. Še sem prežeta z mladim 
srcem in prepričana, da se mi odraža v očeh. In, če me 
ravno ne boli hudo križ, znam nekaj malega plesati.

Tu sem. Nisem šla nikamor. Le pokrila sem se. Z ne-
štetimi barvnimi odejami. Da mi je pod njimi toplo in 
varno. Da si pod njimi še vedno drznem in upam. In 
imam pomoč za vsako priložnost.

Še sem mlada v svojem kotičku. Čeprav bom prihodnje 
leto dopolnila štirideset let. Česar ne skrivam. Razko-
šno odprem vrata v moj svet, kjer imam devetletno Neli 
in leto in pol staro Lino. In moža, s katerim sem dvajset 
let. In starša, ki se sploh ne starata. In moje punce. Sta-
re toliko kot jaz. Mlade. In pokrite z barvnimi odejami. 
Tudi na kavču te lahko kdaj zebe.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

DOBRAVA - Pri lovski koči v Dobravi pri Brežicah je na dan dr-
žavnosti v spomin na Jerneja Molana, ki je padel 27. junija 
1991 v osamosvojitveni vojni za Slovenijo pri Rigoncah, po-
tekal 9. memorial Jerneja Molana. Prireditev tradicionalno 
v spomin na lovskega kolega pripravlja Lovska družina Bre-
žice in njen novoizvoljeni starešina Boštjan Štarkl je v poz-

dravnem nagovoru ob prisotnosti družine padlega borca in 
njegovih veteranskih kolegov poudaril pomen ohranjanja tra-
dicije. Po krajši slovesnosti z oktetom Orlica Pišece in Do-
bovskimi rogisti sta mu pritrdila tako župan Ivan Molan kot 
predsednik KS Zakot-Bukošek-Trnje Marko Hercigonja. De-
legacija je položila venec na spominsko ploščo pri koči. Tra-
dicionalno streljanje na glinaste golobe so odprli župan Mo-
lan, predsednik KS Hercigonja, generalni sekretar veteranske 
organizacije Mitja Jankovič in veteran Brane Šmajgl. Pre-
hodne pokale so ekipno osvojili LD Artiče, med posamezni-
ki pa je bil najboljši njen predsednik Jernej Suša, ter Strel-
ski klub Kunšperk in LD Dobova, med posamezniki je drugo 
mesto osvojil Jože Zalokar, Rudar Globoko, tretje pa Dro-
le iz LS Sabotin iz Goriških Brd. Druženje v senci gozda (več 
na www.posavje.info) s strelskim tekmovanjem je potekalo 
skozi ves dan.  S. Vahtarič

Memorial	Jerneja	Molana	

Otvoritvena ekipa strelskega memoriala (Šmajgl, 
Jankovič, Molan in Hercigonja)

SEVNICA - Območna organizacija SDS Sevnica je 9. junija v Lekos 
Galriji Ana organizirala okroglo mizo na temo Starostniki med 
nami. V predstavitvi delovanja na področju skrbi za starejše so 
kot posebni gostje sodelovali: direktorica Zdravstvenega doma 
Sevnica Vladimira Tomšič, direktorica Centra za socialno delo 
Sevnica Danica Božič, direktor Trubarjevega doma upokojencev 
Loka Robert Potočnik,  direktorica Doma upokojencev in oskr-
bovancev Impoljca Andreja Flajs, vodja enote Dom upokojen-
cev Sevnica Franja Svažič in predstavnica Doma starejših ob-
čanov Krško ter moderatorka večera Franja Pavlič. Poudarjene 
so bile predvsem naloge in vloge posameznih institucij - možno-
sti medsebojnega sodelovanja na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva, ki bi starostnikom nudile kvalitetne storitve 
in vključenost v raznotere dejavnosti. V razpravi, ki je sledila, 
so sodelovali: podžupanja občine Sevnica Breda Drenek Soto-
šek, predstavniki društva Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica, predstavniki OZRK Sevnica, patronažne službe in župni-
ja Sevnica. Sklepna ugotovitev je bila, da je nujno iskanje raz-
ličnih oblik pomoči, ki bi omogočale starostniku življenje v do-
mačem okolju – v krogu družino; med osebami, ki jih ima rad. 
Te oblike pomoči premalo razvijamo oziroma so premalo zna-
ne, predstavljajo pa najboljšo rešitev za starostnika in družbo. 
Institucionalno varstvo (npr. v domu starejših) je nepogrešljivo, 
ko postane odvisnost po oskrbi in negi tolikšna, da je v doma-
čem okolju neizvedljiva. Tudi duhovna oskrba, redno delovanje 
društev ter prostovoljno delo so močna in nepogrešljiva podpo-
ra pri skupni skrbi za starostnika. S. R. 

»Starostniki	med	nami«

GABRJE PRI DOBOVI – Kot vsako leto smo se tudi letos vaščani Ga-
brja pri Dobovi udeležili že četrtega srečanja vasi Gabrje in Ga-
berje, ki so ga 20. junija organizirali vaščani Gabrja pri Jančah, 
vzhodno od Ljubljane. Srečanja se je udeležilo cca. 400 vaščanov 
iz devetih vasi Gaberje in Gabrja iz cele Slovenije. Ko smo se vsi 
zbrali, nas je pozdravila gospa Marn, zaigrala je godba na piha-
la in začel se je zelo lep kulturni program, v katerem so se pred-
stavile tudi vse prisotne vasi. Mi smo se predstavili z našo »gabr-

sko himno« in sloganom na majicah »Bi’t Gabrčan je luksuz«. Po 
predstavitvi je sledilo kosilo in zabavni program z narodnozabav-
nim ansamblom Azalea. V popoldanskem času smo se Gabrčani po-
merili tudi v vaških igrah, za zabavni večer in nepozabno vzdušje 
pa je poskrbel ansambel »Mambo Kings«, ki nas je zabaval pozno 
v noč. Domov smo se vrnili veseli in polni novih doživetij ter moč-
ne želje po udeležbi srečanja v naslednjem letu. S. K.

Po mimohodu vseh udeležen-
cev, tudi skupine iz Selz Di 
Ronchi iz zamejstva, ki so se 
tekom dneva tudi predstavi-
li, se je odvijal kulturni pro-
gram domačinov. Povorko je 
vodil domači Gasilski pihal-
ni orkester Loče, ki nasle-

Selani	v	Selah	pri	Dobovi	
SELA PRI DOBOVI - V Selah pri Dobovi so 27. junija gostili predstavnike 29 vasi, ki nosijo v  nazivu ime Se-
lo-Sela-Sele ali Selce, Selca. Predsednica organizacijskega odbora Branka Stergar je vsem zaželela prije-
tno druženje in izrazila upanje, da bodo uresničili moto srečanj, ki je spoznavanje in prijateljevanje.

dnje leto obeležuje 90-le-
tnico, pod šotorom pa so se 
mu v nastopu številnih doma-
čih umetnikov pridružile tudi 
mažorete. Sledil je ogled Sel 
in okolice, pa tudi športne 
igre, kot so tek na smučeh, 
vlečenje vrvi in podobno. V 

popoldanskem času so orga-
nizatorji pripravili zabavo z 
ansamblom Slovenski zvo-
ki. Stergarjeva se je zahva-
lila tudi županu Ivanu Mola-
nu, ki jim je, tudi sam Selan, 
od leta 2005, ko so se odloči-
li kandidirati za organizacijo 
srečanja, stal ves čas ob stra-
ni. Na prizorišče so doskoči-
li padalci iz Cerkelj ob Krki z 

zastavami: Toni Baznik s slo-
vensko zastavo, Drago Klo-
bučar z  zastavo Sel in San-
di Jaklič z občinsko zastavo, 
pilot Boris Resman pa je v 
nizkem letu preletel prizori-
šče srečanja. Prihodnje leto 
bo srečanje Selanov v Selah 
na Goričkem. (več na www.
posavje.info)
 S. Vahtarič

Domača ekipa v mimohodu

Na srečanju se je zbralo okoli 1300 Selanov.

Na	srečanju	Gabrčanov

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE

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

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
internet: www.rohr-blitz.si, e-mail: rohr-blitz@siol.net
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30
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Popravek:
V prejšnji številki Posavskega obzornika sem kot avtorica 
članka z naslovom Krško se je poklonilo prvim krškim bor-
cem in izgnancem pri navedbi prvih krških borcev, med nji-
mi bratov Antona in Franca Preskarja, po pomoti zapisala 
priimek Urek. Prizadetim svojcem se iskreno opravičujem.
 Bojana Mavsar

SPODNJA LIBNA – V torek dopoldne je vlak na zavarovanem 
prehodu ceste čez zeležniško progo v Spodnji Libni pri Kr-
škem do smrti povozil 76-letnico iz okolice Krškega. Po prvih 
ugotovitvah policistov je šlo za nesrečo zaradi neupošteva-
nja prometnega znaka in signalizacije na prehodu ceste čez 
železniško progo. Pokojna je prečkala prehod v času, ko so 
bile polzapornice spuščene, svetlobni znaki pa opozarjali na 
prihod vlaka. Strojevodja vlaka, ki je peljal iz smeri Ljublja-
ne proti Dobovi, je uporabil zvočne signale in začel z zavira-
njem, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Tragičnemu dogod-
ku je bila priča tudi policijska patrulja, ki se je s službenim 
vozilom ravno pripeljala k spuščenim zapornicam, vendar po-
licista nesreče žal nista mogla preprečiti. 

Vlak	povozil	peško
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Pred tremi meseci smo tudi v našem 
časopisu pisali, da bo južni kostanjeviški most, ki je v zelo sla-
bem stanju, obnovljen še pred poletjem, a vendarle ne bo tako. 
Obnova mostu je namreč prestavljena na pozno jesen, ko naj 
bi bila že odprta nova obvoznica, tako da bo obvoz med pred-
vidoma šest tednov trajajočim popravilom speljan preko no-
vega mostu. Pravzaprav bi se lahko preko novega mostu lahko 
vozili že sedaj, vendar Direkcija za ceste tega, dokler ni opra-
vljen tehnični prevzem, ne dovoli. Zato je do takrat preko pov-
sem dotrajanega mostu dovoljen le promet za osebna vozila, 
kot je razvidno tudi iz fotografije, tovorna vozila in avtobusi 
pa morajo na obvoz. 

Informacija o prestavitvi obnove mostu je na zadnji seji občin-
skega sveta presenetila tudi nekatere občinske svetnike, poja-
snjeno pa jim je bilo, da bi zaprtje mostu, ki bi ga zahtevalo 
popravilo, preveč škodilo domačemu gospodarstvu in trgovin-
ski dejavnosti. Ravnateljica kostanjeviške šole Melita Skušek 
je ob tem opozorila, da je potrebno zagotoviti varnost šolskih 
otrok, saj bo vse do pozne jeseni obvoz za težja vozila pote-
kal ravno mimo šole. Za to naj bi poskrbel občinski Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za letos so v Kostanjevi-
ci načrtovali tudi obnovo bližnjega mostu čez potok Studena, 
vendar bo ob tolikšnem številu odprtih in načrtovanih projek-
tov težko prišel na vrsto, so pojasnili iz občinske uprave.  P. P.

Obnova	kostanjeviškega	mostu	
prestavljena	na	pozno	jesen

BREŽICE – V Brežicah, na cesti Ob potoku, je družba Bartog – 
B.H.S. iz Trebnjega 2. julija odprla regionalno skladišče ter 
maloprodajno trgovino z avtodeli in pnevmatikami. Po bese-
dah vodje brežiške enote Primoža Kostanjška so prodajalno 
odprli z namenom hitrejše in kvalitetnejše oskrbe partner-
jev na območju Posavja z nadomestnimi rezervnimi deli za 
vse vrst znamk vozil, ki so po kakovosti enakovredni original-
nim delom. Bartog B.H.S. ima po Sloveniji na različnih loka-
cijah že več kot 40 hitrih servisov, brežiška prodajalna, ki se 
razprostira s skladiščnimi prostori na okoli 100 m2 površine, 
pa je tretja trgovina tega trebanjskega podjetja.  B. M.

Trebanjski	Bartog	v	Brežicah	odprl	prodajalno	

POSAVJE - Na Centru za pod-
jetništvo in turizem Krško so 
v preteklem mesecu skupaj 
z Zavodom za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejav-
nosti Sevnica končali sedem 
animacijskih delavnic v okvi-
ru razvojnega projekta Turi-
zem v zidanicah. V sklopu 
izvajanja projekta nudijo 
strokovno podporo in gradi-
jo infrastrukturo za promo-
cijo in trženje ter pomagajo 
lastnikom zidanic pri uvaja-
nju tega novega turističnega 
proizvoda. Predstavitev se je 
udeležilo 176 interesentov, 
pristopno izjavo za vključi-
tev v konzorcij interesentov 
v Posavju, ki nameravajo re-
gistrirati dejavnost soboda-
jalstva v zidanicah, pa je 
podpisalo že 42 lastnikov zi-
danic. Interesenti so iz občin 
Krško, Sevnica in Kostanje-
vica na Krki, katerih obči-
ne tudi finančno podpirajo 
ta projekt, in tudi iz občine 
Brežice, čeprav slednja do 
sedaj še ni pristopila k pod-
pori tega projekta. Projekt 
podpirata tudi Ministrstvo 
za gospodarstvo, Direktorat 
za turizem in Slovenska turi-
stična organizacija. Sodelu-
jejo pa tudi s  konzorcijem 
interesentov iz Dolenjske in 
Bele krajine, kjer imajo že 
70 interesentov, projekt pa 
se že širi tudi na Obsotelje 
in Kozjansko. Interesente za 
vključitev v projekt še na-
prej vabijo k sodelovanju. V 
kratkem bo sklican konzorcij 
interesentov z namenom se-
znanitve o postopkih pripra-
ve potrebne dokumentacije 
in dovoljenj za oddajo zida-
nic v turistične namene. 

Turizem	v	
zidanicah

Povprečna poraba goriva: 5,8 -11,6 l/100 km. Emisije CO
2
: 154 -272 g/km.

Odkrijte Opel Insignio 

Sports Tourer.

Avto, ki zna predvideti.

www.insignia.si

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

Cesta svobode 37, 8250 Brežice

tel.: 07 / 499 23 12

www.avtohisa-kolmanic.si 

Po mnenju 59 avtomobilističnih novinarjev 

iz 23 evropskih držav si je v konkurenci 

37 avtomobilov Opel Insignia prislužila 

prestižni naziv ‘’Avto leta 2009’’. 

Opel Insignia je osvojila največje možno 

število točk tako po mnenju bralcev 

dnevnika Finance kot tudi strokovne žirije 

in si s tem prislužila naziv “Poslovni avto 

leta 2009”.

Vodja izdelave DPN za le-
tališče Cerklje ob Krki dr. 
Aleš Mlakar je poudaril, da 
že sama prenova letališča, 
katere jedro je podaljšanje 
vzletno pristajalne steze na 
3000 m, pomeni okoljsko sa-
nacijo zastarele prometne in 
komunalne infrastrukture, 
po njegovih zagotovilih pa so 
pri tem upoštevali zahtevne 
okoljske standarde, vključ-
no z varstvom voda, kultur-
ne dediščine in minimalnimi 
posegi na kmetijska zemlji-
šča. Vodja projektne skupi-
ne za izvedbo investicij na 
MORS Jože Lacko je pred-
stavil meritve hrupa v bližini 
letališča, ki kažejo da pod-
nevi letališče nima bistvene-
ga vpliva na hrup v okolici, 
večjega pa v večernem in še 
posebej v nočnem času. Pri 
tem je potrebno povedati, 
da so mejne vrednosti hrupa 
predpisane le za civilno lete-
nje, za vojaško pa ne. Vseka-
kor naj bi bilo tudi po preno-

Prenova	letališča	v	ekološki	luči
CERKLJE OB KRKI - V cerkljanski vojašnici je 6. julija potekal posvet o ekoloških vidikih prenove tam-
kajšnjega letališča, na katerem so sodelovali tako predstavniki strokovne kot kritične javnosti. Oboji so 
se strinjali, da je potrebno pri prenovi letališča uskladiti tako potrebe vojske kot okolja.

vi letališča hrupa manj kot 
pred letom 1990, ko je bilo 
tam okoli 70 letal JLA.

Verjetnost naključnega pad-
ca zračnega plovila na le 
4,3 km oddaljeno Nuklearno 
elektrarno Krško pa ob upo-
števanju obstoječega zrač-
nega prometa in tipov zrač-
nih plovil znaša en padec na 
dva milijona let, je poveda-

la mag. Tea Bilič Zabrič. Štu-
dija ne zajema možnosti te-
rorizma in namernega padca 
letala. Nad NEK sicer velja 
prepoved letenja, (morebi-
tna) druga nuklearka pa bo 
projektirana tudi za primer 
padca komercialnega letala, 
za kar sedanja ni, je povedal 
predstavnik Uprave za jedr-
sko varnost. Na  pomislek o 
bližini vojaškega letališča in 

jedrske elektrarne pa je od-
govoril, da je v nekaterih po-
gledih bližina vojske za elek-
trarno celo pozitivna.

Brežiški okoljevarstvenik in 
občinski svetnik Hrvoje Or-
šanič je pohvalil organizacijo 
posveta, opozoril pa na niz-
ke prelete helikopterjev nad 
Krko in Savo ter še posebej 
nad Krakovskim gozdom, s 
katerimi vojska krši pred-
pise, predstavljajo pa velik 
stres za okoliški živelj. Na le-
tenje izven ustaljenih kori-
dorjev ter na velike okoljske 
obremenitve tega prostora  
je opozoril tudi Karel Lipič 
iz ZEG, a ravno tako pohva-
lil premike v Slovenski vojski 
na področju varstva okolja. 
Domačin in občinski svetnik 
Jernej Zorko pa je povedal, 
da jih moti predvsem hrup 
letal v nočnem času ter da 
si želijo (nekoč že boljšega) 
sodelovanja s Slovensko voj-
sko. P. Pavlovič

Na posvetu so sodelovali tudi brežiški občinski svetniki.

c v e t l i ^ a r n a

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

na~rtovanje	okolic

Kr{ko		 (na	Vidmu),	Tel.:	07/49	27	050
 pon.- pet.: 7. - 18. ure, sob.: 7. - 13. ure, ned.: 8.-12. ure

Senovo	 Tel.:	07/49	79	336,	031	386	429	
 pon.-pet.: 7.30 - 18. ure, sob.: 7.30. - 15. ure, ned.: 9 do 12. ure
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KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200 OBVESTILO

OBVEŠČAMO VAS, DA BOMO OD 6.7.2009 NAPREJ ODVAŽALI MEŠANE 
KOMUNALNE ODPADKE IZ GOSPODINJSTEV PO NOVEM URNIKU:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

KS Brestanica KS Dolenja vas Občina Kostanjevica KS Krško polje KS Krško - desni breg

KS Koprivnica KS Krško - 
levi breg KS Podbočje KS Gora

KS Krško
(samo Cankarjeva ulica in 

Cesta 4. julija)

KS Krško
(samo Gubčeva in  
Bohoričeva ulica)

KS Zdole
KS Krško

(samo Gubčeva in  
Bohoričeva ulica)

KS Raka KS Leskovec pri Krškem

KS Senovo KS Veliki Podlog KS Senuše KS Rožno Presladol

KS Veliki Trn

BLANCA - Breguljka, ki je zaradi pomanjkanja primernega 
habitata uvrščena med močno ogrožene ptičje vrste v Evro-
pi, je najmanjša vrsta lastovke pri nas. Navadno gnezdi ob 
večjih nižinskih rekah, ob katerih v navpične rečne stene iz 
mivke izkoplje do meter dolge rove. V Posavju njena gnez-

da najdemo tudi na brežini reke Save, vendar se zaradi gra-
dnje verige spodnjesavskih hidroelektrarn njen življenjski 
prostor oži. V podjetju Infra se ob urejanju infrastrukture v 
spodnjem toku Save trudijo tudi za ohranitev naravnih habi-
tatov – tako bodo ohranjena gnezda breguljk pri izlivu potoka 
Blanščica v Savo, kjer so te majhne lastovke našle svoj dom.
 S. R.

Breguljka	bo	imela	svoj	dom	
na	obrežju	potoka	Blanščica

Majhni okrogli vhodi v mivki na bregu potoka Blanščica 
so vhodi v dolge rove, kjer gnezdijo breguljke.  

V Franciji, kjer imajo 59 jedrskih reaktorjev in poleg ene-
ga že zaprtega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih od-
padkov še dve tovrstni odlagališči v obratovanju v Centre de 
l’Aube, načrtujejo gradnjo četrtega odlagališča, in sicer za 
dolgožive nizkoradioaktivne odpadke. 

Na povabilo francoske vlade junija 2008 je lokacijo za odla-
gališče ponudilo približno 40 občin. Vlada je na osnovi geolo-
škega in okoljskega poročila, ki ga je decembra 2008 pripra-
vila ANDRA, francoska agencija za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki, in po posvetu z upravo za jedrsko varnost ter naci-
onalnim revizijskim odborom ter z voljenimi predstavniki ob-
čin ponudnic lokacije za nadaljnje terenske raziskave izbrala 
po eno lokacijo v dveh občinah: Auxon in Pars-les-Chavan-
ges, ki se obe nahajata v pokrajini Aube. Terenske raziskave 
na lokacijah bodo potekale v obdobju 2009-2010. Vlada je 
že sporočila, da bo po opravljenih terenskih raziskavah leta 
2011, pred dokončnim izborom lokacije, pod okriljem Držav-
ne komisije za javno razpravo organizirana javna razprava o 
predlagani rešitvi, in sicer z namenom bodisi umika občine-
ponudnice iz postopka izbora ali dokončne potrditve lokaci-
je. Odlagališče naj bi bilo zgrajeno do leta 2019. 
Predvidena tehnična rešitev je plitvo odlagališče v posebnih 
geoloških plasteh na globini med 15 in 200 metri. Tu bodo v 
glavnem odloženi že obstoječi radioaktivni odpadki, kot npr. 
grafitni odpadki, ki izvirajo iz starejših nuklearnih elektrarn, 
ali odpadki iz predelave nekaterih mineralov, ki so sedaj hra-
njeni v začasnih skladiščih. 

Francija	načrtuje	
odlagališče	za	dolgožive	
nizkoradioaktivne	odpadke

Dan in pol trajajoče delav-
nice v prostorih Evropske 
komisije v Luksemburgu so 
se udeležili predstavniki 13 
evropskih držav: Belgije, Če-
ške, Francije, Italije, Litve, 
Latvije, Madžarske, Romuni-
je, Slovaške, Slovenije, Špa-
nije, Švedske in Velike Bri-
tanije. Skupino iz Slovenije 
so sestavljali: Metka Kralj iz 
Agencije za radioaktivne od-
padke (ARAO), predstavnika 
lokalnih partnerstev Krško in 
Brežice Bojan Petan in Stane 
Radanovič ter Milena Mare-
ga iz Regionalnega centra za 
okolje za srednjo in vzhodno 
Evropo (REC).

Slovenija je Aarhuško kon-
vencijo ratificirala leta 2004. 
Konvencija predstavlja pose-
ben okolijski dokument, ki 
povezuje področje človeko-
vih pravic z okolijskimi pravi-
cami. Pravila, ki so dogovor-
jena z Aarhuško konvencijo, 

določajo način sodelovanja 
države in državljanov v za-
devah, ki lahko vplivajo na 
kvaliteto okolja, zagotavlja-
jo tudi odgovornost, transpa-
rentnost in odzivnost države 
v primerih, ko o okolijskih 
zadevah odloča, preko ude-
ležbe javnosti pa so posta-
vljena nova pravila za po-
gajanja v času sprejemanja 
okolijskih odločitev. Med de-
javnostmi, za katere je treba 
upoštevati Aarhuško konven-
cijo, so navedene tudi jedr-
ske elektrarne in objekti za 
skladiščenje ali odlaganje iz-
rabljenega jedrskega goriva 
ter radioaktivnih odpadkov. 

Ker je jedrsko področje stro-
kovno zahtevno in so infor-
macije za splošno javnost 
težje razumljive in dosto-
pne, je uresničevanje načel 
Aarhuške konvencije na tem 
področju zahtevna naloga. 
V Evropi obstaja močna po-
litična volja, da se te teža-
ve bistveno zmanjša. Zato je 
bila junija 2009 organizirana 
tudi delavnica v Luksembur-
gu z naslednjimi cilji:
• pregledati uresničevanje 

Aarhuške konvencije na 
jedrskem področju, pred-
vsem s stališča državne za-
konodaje in načina upra-
vljanja,

• predstaviti nekaj primerov 
uveljavljanja načel Aar-
huške konvencije in ana-
lizirati prednosti in po-

A R A O

Posavske	izkušnje	z	Aarhuško	
konvencijo	so	zanimive	za	Evropo
Ob deseti obletnici sprejetja Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in do-
stopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, znane tudi kot Aarhuška konvencija, je francosko Naci-
onalno združenje odborov za informiranje skupaj z Evropsko komisijo pripravilo delavnico o uresniče-
vanju te konvencije na jedrskem področju.

manjkljivosti konvencije v 
konkretnih primerih, 

• začeti z razpravo o korakih, 
ki bodo v posameznih drža-
vah sledili delavnici v Lu-
ksemburgu, predlagati na-
čin vrednotenja uspešnosti 
teh korakov.

ARAO je uporabila načela 
Aarhuške konvencije v po-
stopku umeščanja odlagali-
šča za nizko- in srednjeradi-
oaktivne odpadke v prostor, 
saj se zelo dobro zaveda, 
da je umeščanje, gradnja in 
obratovanje takega objekta 
mogoče, če javnosti zagoto-
vimo možnosti udeležbe. Že 
v programu priprave držav-
nega lokacijskega načrta je 
ARAO na potencialnih loka-
cijah predvidela lokalna par-
tnerstva, katerih pomembna 
naloga je informiranje prebi-
valstva in zagotavljanje ude-
ležbe v postopku umeščanja, 
hkrati pa omogoča čim večje 

prilagajanje željam ljudi na 
območju potencialne loka-
cije. Lokalno partnerstvo v 
Krškem ima celo odbor za 
uresničevanje načel Aarhu-
ške konvencije, ki je nastal 
z vključitvijo Odbora za ljud-
sko iniciativo za spoštovanje 
Aarhuške konvencije v lokal-
no partnerstvo. 

Jedro delavnice v Luksem-
burgu so predstavljale tri 
teme: 
• udeležba javnosti, 
• transparentnost oziroma 

pravica do informacij,
• mednarodno sodelovanje 

na področju informiranja. 

Delavnico smo začeli s pred-
stavitvijo možnosti za ude-
ležbo javnosti pri odloča-
nju in lokalnih partnerstev v 
Sloveniji, temo, s katero se 
že več let ukvarjamo v okvi-
ru evropskega programa CO-
WAM oziroma CIP (COWAM in 
Practice). Metka Kralj je po-
dala razvoj postopka ume-
ščanja od leta 2002 do zdaj. 
Posebej je poudarila zahte-
ve jedrske in okolijske zako-
nodaje, dobre izkušnje po-
stopka umeščanja, pa tudi 
pomanjkljivosti in pasti za-
gotavljanja udeležbe javno-
sti pri oblikovanju odločitev. 
Bojan Petan je podal izkušnje 
in stališča lokalne skupnosti, 
predvsem težave v oblikova-
nju resničnega partnerskega 
odnosa med tremi deležni-

ki v partnerstvu. Milena Ma-
rega pa je v povzetku nani-
zala možnosti za izboljšanje 
uresničevanja Aarhuške kon-
vencije na osnovi izkušenj v 
Sloveniji. Med udeleženci je 
bilo veliko zanimanja za do-
datna pojasnila. Na koncu 
smo skupaj ugotovili, da je 
postopek umeščanja odlaga-
lišča nizko- in srednje radio-
aktivnih odpadkov v Sloveni-
ji s širšega stališča uspešen, 
čeprav ni prišlo do potrditve 
lokacije v roku do konca leta 
2008. Izkušnje, ki smo jih za-
hvaljujoč tudi Aarhuški kon-
venciji dobili, so za razvoj 
participativne demokracije 
v Sloveniji zelo dragocene. 

Tudi na področju drugih dveh 
tem so bile predstavljene te-
žave in prednosti, saj javnost 
na osnovi konvencije priča-
kuje popolno transparen-
tnost, upravljalci jedrskih 
objektov pa imajo včasih po-

misleke zaradi varnostnih vi-
dikov in zaupnosti podatkov, 
pa tudi zaradi cene zahteva-
nih informacij. Vsem pa je 
jasno, da se verodostojnost 
jedrske industrije poveču-
je, če javnosti omogoči do-
stop do informacij, javnost 
pa s tem, da je seznanjena 
in udeležena pri odločanju, 
prevzame tudi del odgovor-
nosti za varno obratovanje 
jedrskih objektov. 

Dostopnost informacij je v 
vseh udeleženih državah naj-
bolje uresničena v postop-

kih presoj vplivov na okolje. 
Tudi posredovanje okolijskih 
informacij med državami 
se najlaže uresniči v preso-
ji vplivov na okolje, v kate-
ri sodelujejo mejne države. 
V okviru vseh postopkov pre-
soj vplivov na okolje je tre-
ba upoštevati tako zahteve 
in pravice vključene javnosti 
oziroma deležnikov ter zah-
teve in pravice splošne jav-
nosti, vsekakor pa gre za po-
sebne informacije, potrebne 
za dobro in odgovorno odlo-
čanje. Splošne oblike komu-
niciranja podjetij z javnost-
mi ne zadostijo zahtevam 
Aarhuške konvencije. 

Udeležba javnosti zahteva 
čas, dodatno usposobljenost, 
sredstva in predvsem razno-
like vire informacij. To je 
zahteven projekt za nosilce 
posegov v prostor, za upra-
vljalce jedrskih objektov in 
za državne organe, še bolj 
pa za javnost, ki z udelež-
bo prevzema aktivno vlogo. 
Pri uveljavljanju načel kon-
vencije pa ne moremo gleda-
ti samo na to, kakšne koristi 
prinaša Aarhuška konvencija. 
Enako pomembno vprašanje 
je tudi, kaj državna admi-
nistracija, politika gospo-
darstvo in javnost naredijo 
za njeno uveljavljanje. Mo-
del udeležbe javnosti v pro-
cesu odločanja o umeščanju 
odlagališča NSRAO v Sloveni-
ji je bil na delavnici prepo-
znan kot primer dobre pra-
kse, ki je lahko ena od poti 
za uveljavljanje načel Aar-
huške konvencije in hkrati 
za njeno promocijo. 
 Metka Kralj

Ugotovitve o izkušnjah z Lokalnimi partnerstvi 
pri umeščanju odlagališča NSRAO v Sloveniji

( + ) ( – )

Investitor je informiran o vidikih, ki so po-
membni za javnost.

Javnost je informirana in lahko izrazi svo-
je mnenje, v postopku umeščanja pa nima 
pravnega statusa.

Olajšana je pot do razprave o morebitnih 
problemih in do rešitve, ki je sprejemljiva 
za vse.

Obstaja konflikt med političnimi, javnimi 
in osebnimi interesi.

Predstavlja priložnost za graditev medseboj-
nega zaupanja.

Lokalno partnerstvo se izrabi tudi za reše-
vanje drugih problemov, ki niso neposre-
dno povezani z ravnanjem z radioaktivni-
mi odpadki.

Pri vseh partnerjih se poveča zavedanje o 
odgovornosti, ko gre za uresničevanje jav-
nih interesov.

Interes za sodelovanje v lokalnem par-
tnerstvu je majhen. 

KAj misliš z besedO 
tRAnspARentnOst?

“pOvej mi vse O sebi, 
še pOsebej tistO, 

kar si ne želiš, da 
bi O tebi pOvedAli 

dRugi.”

Odlagališče NSRAO v Soulainesu v Franciji



Posavski obzornik - leto XIII, številka 14, četrtek, 9. 7. 200910 AKCIJA ZA BRALCE

vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Drage	bralke	in	bralci!
Dosedanje prijave v izbor za Najlepši vrt in balkon Po-
savja 2009 so pokazale, da znate ustvarjati resnično 
čudovite stvari! Cvetje in urejenost vaših domov za vas 
ni le nekaj »postranskega«, ampak za marsikoga pra-
va sprostitev, ustvarjalno preživljanje prostega časa. 
S pravilno izpolnjenimi prijavnicami in barvitimi foto-
grafijami so v roke komisije že prišle naslednje prijave:

Viktor Richter iz Dovškega je v izbor za najlepši posa-
vski vrt prijavil posebno oblikovan okrasni vrt pod ime-
nom »Največji grb v travi v Posavju in celi Sloveniji«; 
Milena Remih iz Gorenjega Leskovca je prijavila v iz-
bor svoj cvetoči balkon, ki ga je poimenovala »Darilo za 
moje delo«; Anica Kodrič iz Župeče vasi je svoj vrt, poln 
najrazličnejšega cvetja, prijavila pod imenom »Cvetoče 
veselje«; Jožica Petrišič iz Krškega je svojemu vrtu, ki 
ga krasijo tudi skulpture, nadela ime »Življenje«; Bran-
ko Božičnik z Lukovca je barvite kombinacije svojega 
vrta, ki ga prijavlja v izbor, poimenoval »Vrt vzhajajo-
čega sonca«; Ljubica Pavkovič z Rake je prijavila v izbor 
vrt in balkon, poln prelepega cvetja, svoj vrt je poime-
novala »Ljubezen do rož«; Milan Colner iz Podbočja je 
prijavil v izbor vrt in balkon, na sliki desno vidite vrt z 
navdihujočim imenom »Ptičji spev«; Dragica Kosovan iz  
Jelš je svoje balkonske kombinacije poimenovala »Moj 
cvet«; Franc Rožman pa je svojemu vrtu na Malem vrhu, 
ki ga krasijo tudi miniaturne zgradbe iz kamenja, nadel 
ime po svojemu nadimku »O. K. garden«. 

Slike, ki jih pošiljate, so prava paša in sprostitev za oči! 
V prvem krogu še enkrat pozivamo naše bralce - vrtnar-
je k sodelovanju in še enkrat objavljamo prijavnico za 
izbor. Bodite ponosni na svoje delo in se nam pridruži-
te, da z drobnimi koraki naredimo Posavje lepše in še 
prijetnejše. Vsi, ki se boste prijavili, boste o nadaljnjih 
korakih izbora obveščeni po telefonu in pošti.

Zdaj pa vabljeni, drage bralke in bralci, da si na nekaj 
utrinkih omenjenih vrtov in balkonov spočijete oči in po-
mislite na kaj lepega…

Vse lepo do naslednjega branja, z velikim veseljem pri-
čakujemo vaše prijave!
 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 Krško) ali pa po-
šljete preko elektronske pošte na e-naslov: redakcija@posavje.info, s pripisom »Za izbor za Najlep-
ši vrt in balkon« in opredelite, katera prijavnica (ime, priimek) sodi zraven.

Tričlanska komisija bo na podlagi izpolnjenih prijavnic in prejetih fotografij izbrala kandidate (vr-
tove 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 naredi-
mo reportažo, v kateri bodo bralke in bralci spoznali sadove vašega dela. Za tiste, ki vam je bližji 
internet (svetovni splet), pa boste našli ves postopek in do sedaj objavljene članke tudi na inter-
netni 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, kombinacije, barve, higiena 
rastlin, kreativnost ipd. Pri okrasnem vrtu lahko zopet presenetite z urejenostjo glavnih elemen-
tov okrasnega vrta: različnimi kombinacijami rastlin, velikostnimi razmerji, kreativnostjo zasadi-
tve rastlin, različnimi ograjami, utami, skalnjaki, škarpami, nabrežinami, pergolo in tako naprej. 
Štejeta tudi vaš trud in izvirnost pri izpolnjevanju prijavnice, posebej, ker morate na kratko napi-
sati, zakaj se ravno vaš vrt/balkon poteguje za naslov najlepšega v Posavju.

»Največji grb v travi«

»O.K. garden«

»Ptičji spev«

»Cvetoče veselje«»Življenje«

»Vrt vzhajajočega sonca«

»Moj cvet«

»Ljubezen do rož«

»Darilo za moje delo«
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu Ga-
lerije Božidar Jakac je od 19. junija do 25. julija na ogled 
pregledna razstava risb Bogdana Borčića. Na otvoritvi je raz-
stavljena dela predstavil kustos Goran Milovanović, razsta-

vo je odprl dr. Stojan Pelko, državni sekretar na Ministrstvu 
za kulturo, v otvoritvenem programu pa so predvajali doku-
mentarni film režiserja Filipa Robarja Dorina o Bogdanu Bor-
čiću. Na razstavi je z 58 risbami predstavljena šestdesetletna 
razvojna pot Bogdana Borčića kot risarja, ki se pne od zače-
tne povsem mimetične upodobitve, preko abstrakcije do mi-
nimalistične redukcije v zadnjem obdobju. P. P.

ČATEŽ OB SAVI – Ljudske pevke Žejno in KD Anton Kreč Čatež 
ob Savi sta pripravila 4. srečanje ljudskih pevcev Pod ime-
nom »Pa se sliš’«, ki je potekalo 13. junija v čateškem Kul-
turnem domu. 

Organizatorke srečanja so bile Ljudske pevke Žejno, ki so bile 
deležne pohval podžupanje Milene Jesenko in polne dvorane 
spremljevalcev programa tako za organizacijo prireditve kot 
za izdajo nove zgoščenke, ki so jo pevke poimenovale »Eno 
pesem čem zapeti«. Marija Semenič, Jožica Požgaj, Fanika 
Lapuh, Fanika Zaniuk, Jožica Stezinar, Jožica Oštir, Slav-
ka Märtz in Zinka Rimc so z izdajo zgoščenke prispevale k 
ohranjanju slovenske kulturne dediščine in narodove identi-
tete, s pomočjo pevovodje Ignaca Slakonje.
Večer so ob gostiteljicah z ljudskimi napevi obogatili še go-
stje: Boštanjski fantje, Pleteršnikovi Ljudski pevci (LP) iz Pi-
šec, LP PD Cirkovce, ljudski godec Jože Sotelšek, KD LP Ro-
gatec, Koledniki iz Bušeče vasi, LP Prijatelji - Šmartno ob 
Paki, LP Sosede - Bistrica ob Sotli ter ŽePZ Zimzelen – KUD 
Svoboda Mirna. Ker pevce druži pesem, saj pojo pod motom 
»Pesem nas druži«, so glasove združili v skupni pesmi »Pod 
rožnato planino«. Prireditev je strokovno spremljala Vesna 
Sever. Pesmim, ki so nastale med preprostimi ljudmi in pev-
cem, pa je v povezovanju programa prijetno noto dodala Ka-
tarina Sedeljšak. N. Jenko S.

Pa	se	sliš’	na	Čatežu	ob	Savi

Ljudske pevke Žejno

KRŠKO – 23. maja so v krškem hramu kulture prepevali bre-
staniški pevci pod vodstvom Janka Avsenaka. S koncertom 
Njuna pesem še živi so se poklonili Jožetu Butkoviču in Dor-
čiju Železniku, ki sta eden štirideset, drugi pa celo petdeset 
let soustvarjala pevsko bit Moškega pevskega zbora Svoboda 

Brestanica. Kot solisti so se polni dvorani obiskovalcev pred-
stavili Marko Železnik, Mirko Avsenak, Tone Omerzel, Bo-
štjan Omerzel, Tomaž Omerzel, Lado Levičar, Roman Hru-
šovar in Žaro Medvešek. Kot gostje pa so nastopili solistka 
Katja Glas, na klavirju in tudi na orglah Estera Cetin, solist 
Marko Feguš, violončelistka Ingrid Žičkar, violinistka Jeri-
ca Kozole, na kitari Branka Žičkar, na kitari Jelena Vuko-
lić, solist Janko Volčanšek, solistka Andreja Bračun in Sim-
fonični orkester Glasbene šole Krško. Vezni tekst je prebirala 
Vidka Kuselj.  M. K. M.

Njuna	pesem	še	bolj	živa

Z zborom sta v duetu zapela Katja Glas in Marko Feguš.

V DSO, katerega osnovna de-
javnost je izvajanje instituci-
onalnega varstva za starejše 
z nastanitvijo, osebno pomo-
čjo, socialno oskrbo, zdra-
vstveno nego, rehabilitacijo 
in drugimi programi, prebi-
va danes 212 stanovalcev, 
kar pomeni, da so kapacite-
te polno zasedene, za stano-
valce pa skrbi skupno okoli 
110 zaposlenih. „Razmišlja-
nje o starosti je značilno za 
vsakega človeka,“ je nagovo-
rila zbrane na srečanju direk-
torica Jožica Mikulanc, „pri 
tem razmišljanju pa se takoj 
srečamo s protislovji življe-
nja - vsakdo od nas bi rad do-
čakal visoko starost, obenem 
pa misel na starost zbuja v 
nas strah. Vse prepogosto 
namreč povezujemo starost 
s pridevniki, kot so betežen, 
neobogljen, osamljen, čuda-
ški, odrinjen, reven in podob-
no. Kljub temu, da je starost 
v resnici povezana z določe-
nimi izgubami ali vsaj ome-
jitvami, saj se vse, za kar se 
je človek trudil vse življenje, 
začenja počasi podirati in iz-
gubljati svoj pomen, želimo 
zaposleni v domu nuditi sta-
rejšim kar najboljšo oskrbo.“

Ob tem pa za višjo oskrbo po 
besedah Mikulančeve skrbi-

V	krškem	DSO	več	prostora	
za	sprostitev	in	aktivnosti
KRŠKO – V Domu starejših občanov v Krškem je 20. junija potekalo srečanje stanovalcev s svojci in pri-
jatelji. Gre že za deseto tovrstno srečanje, ki so ga v DSO uvedli kot redno letno obliko druženja po 
preselitvi iz lokacije na videmski strani mesta na lokacijo Spodnjega Griča v letu 1998.

jo tudi z rednim izobraževa-
njem zaposlenih, nadgradnjo 
vseh izvajajočih programov, 
kakor si tudi prizadevajo, da 
bivalno okolje stanovalcem 
prilagodijo čim bolj njiho-
vim potrebam. Tako so ob re-
dnih investicijskih vzdrževa-
njih in vlaganjih v opremo in 
potrebne aparature v domu 
med drugim pred leti uredili 
domsko kapelico, najnovej-
ši pridobitvi pa sta prizidek 
večnamenskega prostora, ki 
se razprostira na 90 m2 povr-
šine in bo služil za razna sre-
čanja, druženja stanovalcev, 
seminarje ipd., ter ureditev 
parka na zadnji strani doma 
z zasaditvijo dreves, senčni-

mi utami, zelenjem ter ure-
jenimi klančinami, ki omo-
gočajo neovirano gibanje na 
prostem tudi invalidnim ose-
bam. Investicija v navedeni 
pridobitvi in posodobitvi je 
znašala 190.000 evrov, izve-
dli pa so jo tako z lastnimi 
sredstvi kot tudi z zbranimi 
donacijami. Izvajalec del je 
bilo domače gradbeno pod-
jetje Timi z Drnovega.

Tudi letošnje srečanje je tra-
dicionalno v uvodnem delu 
potekalo ob kulturnem pro-
gramu, ki so ga izvedli otro-
ci zaposlenih v DSO, s čimer 
so vzpostavili še dodatno 
medgeneracijsko sožitje, ob 

njih pa sta zapela tudi dom-
ski pevski zbor in zasedba 
Trio Planike. Ob Mikulančevi 
sta zbrane pozdravila in na-
govorila tudi krški župan in 
poslanec v DZ RS Franc Bo-
govič ter predsednik uprav-
nega odbora Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije 
Boris Koprivnikar. Kakor je 
slednji povedal, je danes v 
Sloveniji 80 domov in poseb-
nih zavodov na 90 lokacijah 
po državi. Od tega je oko-
li 50 domov javnih domov, 
med katere se uvršča tudi 
DSO Krško, 18 zasebnih do-
mov in trinajst posebnih za-
vodov za starejše. V navede-
nih objektih je nastanjenih 
skupno kar preko 18.000 sta-
novalcev, kljub temu pa je 
žal razpoložljivih kapacitet 
glede na izkazane potrebe 
še vedno veliko premalo. Ka-
kor je dejal župan Bogovič, 
so zato na Občini Krško sku-
paj s krškim Centrom za so-
cialno delo med prvimi v dr-
žavi uvedli oskrbo in pomoč 
na domu, ki jo je deležnih 
že 200 uporabnikov, v leto-
šnjem letu pa bo stekla tudi 
gradnja varovanih stanovanj 
v neposredni bližini Doma 
starejših občanov.

 Bojana Mavsar

Pri rezanju otvoritvenega traku prizidka Franc Bogovič, 
Jožica Mikulanc in Boris Koprivnikar

Pregledna	razstava	risb	
Bogdana	Borčića

Med ogledom dokumentarnega filma o Borčiću

METLIKA, LESKOVEC PRI KRŠKEM, BLANCA  - Na Grajskem dvo-
rišču v Metliki je 16. junija potekala podelitev priznanj medo-
bmočnega srečanja bazičnih gledališč, na katerem so posavski 
amaterski gledališčniki prejeli kar tri priznanja.
Podelitev priznanj je potekala na podlagi izbora regijske selek-
torice Simone Zorc Ramovš, ki si je ogledala predstave ama-
terskih gledališč na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. 
Ramovševa  je za najboljši predstavi izbrala dve, in sicer komič-
no melodramo Jeklene magnolije avtorja Roberta Harlinga, ki 
so jo uprizorile članice Kulturnega društva Leskovec pri Krškem 
v režiji Mirjane Marinčič, in udbo-komedijo Rdeči kotiček, ki jo 

je spisal Ervin Fritz, v režiji Jerneja Strgarja, ki so jo odigra-
li člani KD Otočec. Ob priznanju za najboljšo predstavo je od-
šlo še eno priznanje v roke leskovških gledališčnic, in sicer pri-
znanje za najboljšo žensko vlogo, ki jo je prejela Klavdija Mirt 
za vlogo Shelbyne mame M’lynn v Jeklenih magnolijah. Uspeh 
članov dramske sekcije KD Leskovec je okronal tudi celotni an-
sambel gledališke skupine Kulturno umetniškega društva France 
Prešeren Blanca, ki je na podelitvi v Metliki prejel posebno na-
grado selektorice za dobro ansambelsko igro, burko po ljudskem 
motivu z naslovom Moža je zatajila, ki jo je režirala Alenka Šet.   
 B. Mavsar

Tri	nagrade	za	leskovške	in	
blanške	gledališčnike

Nagrajene Jeklene magnolije so odigrale (od leve): 
Mojca Špiler, Tanja Grebenc, Klavdija Mirt, Danica 
Radoševič, Darja Hrastelj in Lucija Mlakar

ČRNC - KUD Odskočna deska Črnc je ob 4. obletnici delova-
nja v prostorih ateljeja Vladke Sumrak dogodek obeležilo s 
pregledno likovno razstavo članov društva, ki so ga obogati-
li s kulturnim programom. Svoje literarne stvaritve so inter-

pretirali člani  Literarne sekcije Stanka Pernišek, Franc Ba-
las, Cvetka Žičkar in Vladka Sumrak. Posebej rahločutno pa 
je ob tej priložnosti zapel še MePZ Brežice pod vodstvom Eli-
zabete in Dragutina Križanića. Razstavo je strokovno oce-
nila akademska slikarka Andreja Vivoda, otvoritvi pa je pri-
sostvoval tudi brežiški župan Ivan Molan.  M. K. M. 

Pregledna	likovna	razstava	
„Odskočne	deske“

Fotografski utrinek z otvoritve je ujel Oskar Gerjevič.

Družina Uranič, ki svojo ljubezen do konj širi med lju-
di pod okriljem Ranča pod lipo, je 31. maja organizira-
la tradicionalno žegnanje konj na Kovačevem hribu, ka-
terega so se udeležili domačini, na prijetno druženje pa 
so prijezdili konjeniki iz Šentjanža, okolice Boštanja, 
Dola pri Škocjanu, Šentjerneja in Kostanjevice na Krki. 
Več o dogodku na www.mojeposavje.info!  
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V rubriki objavljamo zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, 
beležimo pomembnejše prireditve ob verskih praznikih in slove-
sne dogodke. Vabimo vas k sodelovanju!

Dekanijska revija pevskih zborov
V cerkvi svetega Križa v Podbočju je 21. junija potekala že 
29. revija župnijskih pevskih zborov dekanije Leskovec pri 
Krškem. Na njej je zapelo osem zborov: domači mladinski 
pevski zbor Mavrica, zborovodkinja je Katarina Štefanič, ter 
mešani pevski zbori župnij Sv. Križ – Podbočje, zborovodja 

Franc Černelič, Kostanjevica na Krki, zborovodja Janez Ku-
har, Čatež ob Savi, zborovodja Ignac Slakonja, Raka, zboro-
vodja Andrej Resnik, Škocjan, zborovodja Slavko Klobučar, 
Šentjernej, zborovodkinja Marjeta Hosta in Leskovec pri Kr-
škem, zborovodkinja Kristina Lovšin Salmič, ki je zapel tudi 
v samo moški izvedbi. Kot programski nosilec tokratne revi-
je je bil izbran skladatelj Jože Klemenčič, ki ga je uvodo-
ma predstavil Aleš Makovec, ravnatelj Zavoda F. I. Baraga. 
Vsi zbori so za konec skupaj zapeli še Hvalo večnemu Bogu, 
ki so se jim pridružili tudi poslušalci revije.  

Primoževa nedelja na Kremenu
Na praznik Svete Trojice so na Kremenu počastili god sve-
tih Primoža in Felicijana in posebej slovesno že tradicional-
no tudi z mašno daritvijo obeležili krajevno žegnanje. Po-
družnična cerkvica, ki so jo zgradili pred nekaj več kot 350 
leti in je pred dvema letoma dobila nov oltar, je bila deležna 

tudi notranje in 
zunanje preno-
ve temeljev, ki 
so jih utrdili, 
naredili drena-
žo, potem pa ji 
nadeli še novo 
streho in fasa-
do, spada v vi-
demsko župnijo 
svetega Ruper-
ta, žeganjsko 

mašo pa je daroval župnik Mitja Markovič. Ključar Gregor 
Pleterski, ki to delo opravlja že deset let, je krajane in vse, 
ki so na griček nad Krškim prišli od blizu in daleč ter dodo-
bra napolnili vse kotičke v cerkvi, povabil na prijetno dru-
ženje pred cerkvijo, ki so ga rahlo kalile dežne kaplje, pa 
vendar niso motile razpoloženja ob pogostitvi. To so pripra-
vili domačini, ob tem pa sem med drugim še izvedela, da so 
bila vsa opravljena dela narejena s prostovoljnimi finančni-
mi prispevki in delovnimi aktivnostmi, v bližnji prihodnosti 
pa želijo nabaviti še ustreznejše sedeže, da bo cerkvica do-
bila še ličnejšo notranjo podobo. 

Kapelska cerkev v prenovi
Ohranjanje kulturne dediščine je velikega pomena za naše 
zanamce, za kar so poskrbeli že naši predniki, ki so za sabo 
pustili bogato dediščino. Preko stoletij je sicer marsikateri 
objekt načel zob časa, ki vedno bolj kliče po prenovi. Tako 
se je pod budnim očesom Jožeta Šepca pričela obnova ka-
pelske župnijske cerkve. V notranjosti sakralnega objeta so 
zabrneli delovni stroji, ki so pričeli z odstranjevanjem starih 
podov, v nadaljevanju pa bodo odkopali še zemljo do metra 
globoko. Nato se bo pričela betonaža, ko bodo na novo za-
betonirali temelje, naredili zračni zid ter izravnalne pode, 
na koncu pa položili še kamen. Oltar, kipe, orgle in ostale sa-
kralne predmete je bilo treba pred tem zavarovati pred pra-
hom, da ne bi na njih nastala škoda. 

Obnovljena kapelica Matere dobrega sveta
V okviru šmarničnih pobožnosti je podboški župnik France 
Novak blagoslovil obnovljeno kapelico Matere dobrega sveta 
v Malem Mrašem oz. natančneje tik ob regionalni cesti Križaj 
– Kostanjevica. Temeljito obnovo tako notranjosti kot zuna-

njosti kapelice 
ter od teme-
ljev do stre-
he je financi-
rala Ana Vidic, 
katere pred-
niki so kapeli-
co tudi zgradi-
li pred menda 
več kot 150 leti, 
dela pa je opra-

vil Toni Strgar. Blagoslovu obnovitvenih del je, kot se za ta-
kšno priložnost spodobi, za zbrane sledila še pogostitev.

Pripravlja: M. Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

V letošnjem letu Društvo 
Sonček, ki ga kot predse-
dnica vodi Jerneja Dornik, 
šteje 104 člane z invalidno-
stjo, v društvo pa so vključe-
ni tudi njihovi ožji sorodniki, 
strokovnjaki in sodelavci. V 
VDC Sonček, ki prav tako kot 
društvo deluje pod okriljem 
Centra Sonček in ga vodi Ta-
nja Kavčič, pa je letos vklju-
čenih šest uporabnikov. Obe 
organizacijski enoti v prosto-
rih Centra Sonček delujeta s 
svojimi programi, društvo z 
izvedbo raznolikih kreativ-
nih delavnic, med drugim 
tudi jezdenja in plavanja, 
VDC pa izvaja socialno var-
stvene storitve, to je vode-
nje varstva, izobraževanje in 
zaposlitve pod posebnimi po-
goji. Po besedah Kavčičeve in 
Dornikove si v centru priza-
devajo biti čim bolj odprti 

„Sončki“	odprli	vrata
KRŠKO - 18. junija so v Centru Sonček v Krškem, pod okriljem katerega delujeta Društvo za cerebralno 
paralizo Sonček Posavje in Varstveno - delovni center  (VDC) Sonček, na široko odprli vrata za obisko-
valce. Med drugim so člane ob dnevu odprtih vrat obiskali otroci iz vrtca ter glasbeniki iz Glasbene šole 
Krško, v katero so vključeni tudi nekateri člani Centra Sonček.

in podprti v lokalni skupno-
sti, sodelovati s sorodnimi in 
drugimi organizacijami, ena 
od teh oblik pa je tudi dan 
odprtih vrat, ki je priložnost 
ne le za srečanje z obisko-
valci, temveč tudi priložnost 

za srečanje in druženje tako 
članov kot svojcev. 

Dober teden dni pred dne-
vom odprtih vrat, 11. juni-
ja, pa so v Društvu Sonček 
organizirali tudi dobrodelni 

koncert v krškem Kulturnem 
domu, na katerem so nasto-
pili Alenka Godec, Majda 
Arh, Korado & Brendi, Meli-
ta Osojnik, Brežiški Flosarji, 
učenci GŠ Krško, Ansambel 
Lojzeta Ogorevca, humo-
ristka Pišečka Mica, dobo-
vski Mariachi la paloma, hi-
šni ansambel »Gadova peč« 
ter Skavti. Prav tako pa so na 
dobrodelnem koncertu pri-
kazali tudi projekcijo Osnov-
ne šole dr. Mihajla Rostohar-
ja in glasbeni nastopi oseb s 
posebnimi potrebami, ki obi-
skujejo Glasbeno šolo Krško. 
Navedeni sončkov dobrodel-
ni koncert je potekal v okvi-
ru občinskega praznika ob-
čine Krško, zbrana sredstva 
pa bodo namenili za obnovo 
strehe Centra Sonček na Val-
vasorjevem nabrežju 5.
 Bojana Mavsar 

Na dnevu odprtih vrat so člani Centra Sonček prikazali 
obiskovalcev vrsto aktivnosti, med drugim tudi 
izdelovanje novoletnih voščilnic.

BREŽICE - Društvo za oživitev 
mesta Brežice, ki mu predse-
duje Karl Filipčič, Slovensko 
etnološko društvo pod pred-
sedstvom Helene Rožman in 
brežiška Območna izpostava 
Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, ki jo vodi Simona 
Rožman Strnad, so poskrbe-
li, da je bilo v brežiški Mestni 
hiši prijetno in zanimivo, saj 
je monografijo Ko v nošo se 
odenem... na ogled postavil 
dr. Bojan Knific. 
Knific je samostojni strokovni 
svetovalec za folklorno dejav-
nost na JSKD, omenjeno delo pa je rezultat njegovih večle-
tnih strokovnih prizadevanj. Poskrbel je za odgovore na znan-
stvena in poljubna vprašanja, ki so strnjena na 188 straneh, 
obogatena pa tudi s petdesetimi fotografijami. Zbrane je na-
govoril Karl Filipčič, v imenu Slovenskega etnološkega dru-
štva je spregovorila glavna urednica revije Glasnik SED, ki je 
revijo tudi predstavila, Irena Destovnik, besedno je večer 
izpilila Alenka Černelič Krošelj, avtor Knific pa je ob pre-
davanju pripravil tudi projekcijsko predstavitev. Z mentori-
co Hedviko Lopatič je zaplesala skupina Celestina Plesnega 
društva Imani.  M. K. M. 

Ko	v	nošo	se	odenem…

Dr. Bojan Knific med 
predstavitvijo monografije

RAKA - Prizadevni člani Turističnega društva Lovrenc Raka so 
na praznični 25. junij v sodelovanju z Društvom upokojen-
cev, Aktivom kmečkih žena, Društvom vinogradnikov, Etno-

loškim društvom Terica, Prostovoljnim gasilskim društvom in 
Krajevno skupnostjo pripravili etnološko prireditev „Na pra-
gu poletja“ s prikazom ročne košnje trave na hribu Cavsar 
na Raki. Kljub malce čemernemu vremenu je kosilo 48 ko-
scev, med njimi tudi župan občine Krško Franc Bogovič, 12 
grabljic pa je z lesenimi grabljami raztepalo redi. Po bese-
dah predsednika Alojza Kerina je to ena najbolj množičnih 
tovrstnih prireditev v državi in primeren način ohranjanja 
naše kulturne dediščine. Nekaj udeležencev je v starih de-
lovnih oblačilih slovenskega podeželja prikazalo tudi spra-
vilo sena na lojtrnik s konjsko vprego ter polaganje sena v 
late tipičnega dolenjskega kozolca. Kosci in grabljice so za 
»fruštek« dobili cvrtje v lončenih skledah, na koncu dela pa 
malico »na žlico«. 
Prireditev se je nadaljevala s tekmovanjem v praženju krom-
pirja, kjer je vse danosti raške čebule najbolj izkoristil znani 
pevec Vili Resnik in ob pomoči članice turističnega društva 
pripravil zmagovalni pražen krompir. Sledilo je tekmovanje 
harmonikarjev za pokal TD Lovrenc Raka, kjer zmagal pet-
najstletni Blaž Brudar iz Vinje vasi pri Novem mestu. Širo-
ko zastavljena prireditev se je na Raki kar »prijela«, zato si 
organizatorji želijo, da bi jo v prihodnjih letih še razširili in 
nadgradili. TD Lovrenc, foto: J. M.

Na	Raki	kosili	in	grabili	po	
starem

SEVNICA - V atriju sevniškega gradu je potekal 3. junija kon-
cert pihalnega oddelka Glasbene šole Krško. Obiskovalce je 
najprej nagovoril ravnatelj Drago Gradišek, nato je sledilo 
24 glasbenih točk. Za pester izbor  slovenskih, ljudskih, ame-

riških in ostalih skladb so vsi mladi izvajalci poželi iskren in 
močan aplavz. Po koncertu, ki ga je eden od obiskovalcev 
označil kot čudovit dogodek s številnimi nastopajočimi, zato 
»je koncert minil, kot bi mignil,« je sledila pogostitev v Al-
bert Felicijanovi dvorani z domačimi dobrotami Aktiva kmeč-
kih žena Sevnica.
 S. R., foto: L. M.

Pihalni	oddelek	GŠ	Krško	na	
sevniškem	gradu

Obiskovalci so vsako zaigrano skladbo nagradili z 
aplavzom.

(fotogalerija na www.posavje.info)

POSAVJE - Društvo stomistov ILCO Posavje je konec 
maja svoje člane popeljalo na ogled tovarne zdravil 
Krka v Novem mestu, zatem pa so se odpeljali še v  Lju-
bljano na ogled Plečnikovih mojstrovin. 17. junija pa 
so imeli pohod, na katerem si je manjše število članov 
društva (na fotografiji) ogledalo bohorska slapova Bo-
janca in Pekel. Po končanem pohodu so se na ribniku 
okrepčali z ribjimi dobrotami.

www.p o sav j e . i n f o
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KRŠKO – 20. junija so v krški Dvorani v parku prepevali pev-
ci Lovskega pevskega zbora Lovske družine Krško, ki so obe-
ležili 13. obletnico delovanja. Pod predsedniško funkcijo je 
podpisan Dušan Arh starejši, pod dirigentsko palico pa pre-

pevajo že tretje leto z zborovodkinjo Anjo Radkovič. Polna 
dvorana obiskovalcev je bila navdušena tako nad pesmimi z 
lovsko tematiko kakor nad drugo programsko vsebino, ki jo 
je všečno besedno napovedovala Vidka Kuselj. Za dodatek 
glasbenega sladokusja pa so kot gosti nastopili KUD Šentjer-
nejski rogisti pod vodstvom Gorana Kranjca ter ob citrarski 
spremljavi Petre Vovčko.  M. K. M. 

Koncert	Lovskega	pevskega	
zbora	Krško

Med nastopom ob 13-letnici delovanja

SEVNICA - V Albert Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica so 
si obiskovalci v soboto, 20.  junija, najprej ogledali in z moč-
nim aplavzom nagradili komično enodejanko Snubač ruskega 
pisatelja in dramatika Antona 
Pavloviča Čehova, ki so jo od-
igrali člani gledališke skupine 
»Un trije« Društva Trg Sevnica. 
V vlogi Natalije Stefanovne se 
je predstavila debitantka Ka-
tja Sever, vlogo posestnika 
Ivana Vasiljeviča je interpre-
tiral Robert Kaše, vlogo Nata-
lijinega očeta  je odigral Emil 
Stopar. Do komičnih besednih 
situacij v enodejanki  pride  
zaradi nepopustljivosti v zna-
čaju vseh treh oseb, vendar se 
na koncu vse srečno konča.

Po kratkem uvodnem napove-
dniku se je nato predstavila 
še nekoliko številnejša igral-
ska skupina s Svibnega pri Radečah s prizori iz romantične 
zgodovinske tragedije Viljem Ostrovrhar slovenskega pe-
snika in dramatika Antona Medveda. Le-ta je v verzificirani 

obliki napisal tragedijo v petih dejanjih, ki sloni na zgodo-
vinskih dejstvih o pogumni rodbini Ostrovrharjev, ki so imeli 
mogočen grad na Ostrem vrhu nad naseljem Svibno. Še po-
sebej zanimiva je bila v samo zgodbo ujeta bajka o čarob-
nem prstanu skrivnostne vile, ki ga je nosil hrabri vitez Vi-
ljem. S. R.

PIŠECE - Člani ansambla Lojzeta Ogorevca so pred časom go-
stovali v Begunjah na Gorenjskem, kjer so nastopili v Avseni-
kovi restavraciji Pri Jožovcu in pripravili koncert Pod Avseni-
kovo marelo, na katerem so predstavili skladbe, ki opevajo 

domače brežiške kraje. Vodja ansambla je organiziral avto-
busni prevoz in s sabo popeljal tudi pišeške gledalce. Na pri-
reditvi ni manjkala niti Ivanka Zupančič kot Pišečka Mica, ki 
je še dodatno s svojim izvirnim humorjem in celo s pevskim 
nastopom ogrela številno poslušalstvo.  Nato jih je pot vodi-
la na tekmovanje v Ormož, kjer so prejeli nagrado strokov-
ne komisije, predstavili pa so se v kvintet zasedbi z lastno 
skladbo Vince bizeljsko. Povabili so jih tudi na TV Sloveni-
ja v oddajo V dobri družbi, te dni pa so se ponovno zaprli v 
studio in pričeli s snemanjem novih skladb.  M. K. M. 

Gledališki	večer	na	gradu

Katja Sever s Praprotnega 
pri Radečah je debitirala 
v enodejanki Snubač.

Del igralske skupine s Svibnega - Vilijem Ostrovrhar v 
družbi svojih oprod. Svetla krona na modrem polju je 
grb Ostrovrharjev.

Od	festivala	do	festivala	
ponovno	v	studio

Pod Avsenikovo marelo je bilo pestro.

BIZELJSKO - V gostilni Šekoranja na Bizeljskem so 12. junija 
izvedli že 9.  športno srečanje Društva slovensko hrvaškega 
prijateljstva Sotla – Sutla. Na Bizeljskem dokazujejo prija-
teljstvo in povezovanje, ne pa ločevanja mejne reke Sotle, 
je v imenu organizatorja dejal Andrej Dokler, ki je s Fran-

cem Sinekom Šekoranjem postavljal temelje društva in pri-
jateljstva, pritrdil pa mu je tudi župan Ivan Molan. V imenu 
predsednika RH in tudi Kluba Zagrebčanov je zbrane politi-
ke, gospodarstvenike in športnike z obeh strani meje poz-
dravil znani odvetnik Silvije Degen. Revija Svijet u čaši je 
skupaj s Športno zvezo Brežice ter gostilno Šekoranja orga-
nizator srečanju, na katerem sodelujejo predstavniki Držav-
nega zbora in Sabora ter ugledne osebe iz gospodarskega, 
političnega in kulturnega življenja obeh držav, ki igrajo VIP 
teniški turnir. Kot je pojasnil Ivan Gerjevič, je v stilu prija-
teljstva tudi turnir, saj sta v paru predstavnika obeh držav 
in na koncu vedno zmagajo oboji.  S. V.

VELIKE MALENCE - Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Brežice je 18. junija organizirala poslovno-družabno sreča-
nje vodstev posavskih območnih obrtno-podjetniških zbor-
nic. Tako so se na rekreacijskem prostoru v Velikih Malencah 

ob reki Krki srečali obrtniki in podjetniki, ki vodijo območne 
obrtno-podjetniške zbornice Posavja, to je Brežice, Krško in 
Sevnica. Posavskim obrtnikom se je pridružilo tudi vodstvo 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Srečanje je potekalo 
v veselem vzdušju ob zvokih harmonike, domačini pa so po-
skrbeli še za športne aktivnosti udeležencev, kot je vožnja s 
kanuji po reki, ki se je končala tudi s kopanjem v reki Krki. 

SVETI VID NAD ČATEŽEM – Člani Literarne sekcije Beseda in Me-
šanega PZ Kulturnega društva Franc Bogovič iz Dobove so se na 
Vidovo nedeljo napotili na Šentvid, kjer so pri cerkvi pripravili 
recital, ki so ga dopolnjevale zapete pesmi – celotna zamisel 
pripada Rudiju Mlinarju. Recital je vseboval pesmi o Šentvi-
du in naravi, ki je čateškega župnika Jožeta Packa in številne 
vernike, ki so bili pri maši tako navdušil, da so del recitala po-
novili še po maši, pevci odpeli še nekaj pesmi, dirigentka An-
dreja Barič pa angelsko zapela Ave Marijo in preprosto navduši-
la. Dogodek je g. Packa in prisotne tako prevzel, da so sklenili, 
da bo v tem smislu s člani dobovskega društva Vidova nede-
lja postala tradicionalna. Kulturniki so za zadnje dejanje po-
stregli s polno košaro češenj, g. Pacek, ki mu je pisana beseda 
še kako blizu, pa je recitatorjem podelil svoje avtorsko delo, 
knjigo »Zvezde nad Cirnikom«. N. J. S.

„Dobro	nam	došel,	prijatelj“

Del udeležencev srečanja (več na www.posavje.info) 

Srečanje	vodstev	posavskih	
obrtnih	zbornic

Vidova	nedelja	bo	tradicionalna

GORNJI LENART - Od Zverinjaka v Tirgarten do sedanjega 
Gornjega Lenarta je bila rdeča nit dogodka, ki sam po sebi 
ne bi bil prav nič posebnega, če ne bi nosil naslov Tirgeška 
salamijada, zato sem morala nekoliko odstrniti preteklost. 
Vasica Gornji Lenart leži v preddverju Brežic, ime pa je do-
bila šele po 2. svetovni vojni. V času vladavine grofov Attems 

je poznana kot Zverinji vrt, nato pa se je imenovala Zveri-
njak. Med vojno so bili njeni prebivalci izseljeni in vasici so 
nadeli naziv Tirgarten. 
V soboto, 20. junija, pa so na domačiji pri Slavku Cizlu izpe-
ljali že omenjeno Tirgeško salamijado, ki je bila osma po vr-
sti. Na ocenjevanje pod budnim očesom predsednika Franca 
Škrabca in članov komisije Franca Štritofa, Alberta Lorberja 
ter Franca Krošlja je svoje salamarske mojstrovine prispeva-
lo dvajset salamarjev. Ob prijetnem vzdušju ter bogatih ku-
linaričnih dobrotah so podelili posebna priznanja s priložno-
stnim darilom, za glasbeno vzdušje pa so ob tem poskrbeli 
dobovski Mariachi La Paloma. Priložnostno pa so skupaj zai-
grali še Leon Pešič, Davorin Jeršič in Ciril Muršič. 
 M. K. M. 

SEVNICA - V okviru programa izobraževanja odraslih Ljudske 
univerze Krško je tudi v Sevnici potekal študijski krožek kot 
ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih. Čla-
ni Ana, Goran, Snježka, Pavli, Vlasta, Darja, Meta, Mate-

ja, Vesna, Stanka in Sonja so se dvakrat mesečno srečevali 
v prostorih vrtca Ciciban Sevnica. Na desetih srečanjih so se 
lotili izmenjave izkušenj iz desetih različnih tem - osem je 
bilo naravnanih na povezavo izkušenj in  teorije o vzgoji, dve 
pa v obliki kreativnih  delavnic. Ob dnevu Evrope in v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja 2009 so učenje v študijskem 
krožku zaključili z družinskim izletom na Magolnik nad Ra-
dečami, na katerem so svojim družinam in prijateljem po-
kazali delček tega, kar so se naučili v času skupnega druže-
nja, pridružil pa se jim je mentor ŠK Jože Prah.
 S. Bobek Simončič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji oddelek Valvasorjeve knji-
žnice Krško je 19. junija na vrtu gostilne Kmečki hram pripra-
vil pogovor s publicistom, romanopiscem, pesnikom, filmskim 

in televizijskim scenaristom ter navdušenim popotnikom in 
potopiscem Željkom Kozincem, ki ga je vodila novinarka in 
urednica, pa tudi Kozinčeva življenjska sopotnica, Bogi Pre-
tnar. Pred nekaj deset poslušalci sta se pogovarjala pred-
vsem o knjigi Moje najljubše poti, v kateri Kozinc opisuje 
tudi gorjanske vasi Oštrc (rojstni kraj njegove matere), Čr-
nečo vas in Črešnjevec. Avtorja je poslušalcem pogovora uvo-
doma predstavila Alenka Žugič Jakovina.  P. P.

Tirgeška	salamijada

Nasmejani udeleženci Tirgeške salamijade (fotogalerija 
na www.posavje.info) Študijski	krožek	Izzivi	

starševstva	zaključen

S	Kozincem	o	njegovih	poteh

Kozinc, Pretnarjeva in Alenka Žugič Jakovina

www.mojeposav je . info
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CERKLJE OB KRKI - V organizaciji Anice Kodrič se je v go-
stilni Račič srečala osnovnošolska generacija z rojstnimi le-
tnicami 1964/65 in zaključnim šolskim letom 1978/79, ki je 
tedaj za sabo zaprla cerkljanska šolska vrata. V dveh razre-
dih je bilo 35 učencev, razredničarka a-jevcev je bila Jel-

ka Grojzdek, b-jevcev pa Zdenka Vučajnk. Obe sta se tudi 
srečanja udeležili, na praznovanje 30-letnice pa je prišel še 
učitelj Janez Ostrovršnik. Manjkalo je sicer deset nekdanjih 
sošolcev, ki so bili iz različnih vzrokov zadržani, vsi, ki so se 
srečanja udeležili pa so bili navdušeni, saj se niso srečali že 
deset let, zato so si imeli veliko povedati, za spomin pa jim 
je organizatorica pripravila priložnostne kapice in obeske. Z 
bogato fotogalerijo pa smo dogodek zabeležili tudi na www.
posavje.info, kjer si ga lahko ogledate.  M. K. M. 

30-letnica	cerkljanskih	
osnovnošolcev

S praznovanja 30-letnice zaključka osnovne šole.

STUDENEC - Na tradicionalni 29. prireditvi Srečanje harmo-
nikarjev na Studencu, ki je potekala v organizaciji JS RS za 
kulturne dejavnosti, OI  Sevnica, Kulturnega društva in Pro-
stovoljnega društva Studenec, se je 27. junija na Studen-
cu predstavilo 37 harmonikarjev, ki so se potegovali za iz-
bor Zlata harmonika Ljubečna 2009. Strokovni ocenjevalec 
je bil Zoran Kolin. 

V kategoriji do 14 let so osvojili srca občinstva Rok Zupan-
čič iz Novega mesta, Blaž Sedlar iz Šentruperta in Matej Ro-
stohar iz Leskovca pri Krškem. V kategoriji do 25 let so sla-
vili Žan Bregar iz Radeč, Tadej Golobič s Semiča, Gašper 
Štraus iz Velikega Gabra, Denis Rondič iz Portoroža, Jože 
Skubic iz Črnomlja, Dejan Hudoklin iz Šentjerneja in Oskar 
Stopar iz Boštanja. V kategoriji do 60 let se je v polfinalni 
izbor uvrstil Jože Popelar iz Sevnice. Ivan Srpčič iz Cerkelj 
na Krki  in Franc Županc s Senovega sta prepričala občinstvo 
in ocenjevalca v kategoriji nad 60 let. Najmlajši udeleženec 
tekmovanja v igranju na harmoniko je bil 10-letni Kristijan 
Horžen, najstarejši pa 77-letni Franc Mohorčič. Za najboljši 
domači nastop so obiskovalci izbrali Anjo Pavkovič, absolu-
tni zmagovalec je postal Žan Bregar. S pripovedovanjem šal 
po zaključku glasbenega nastopa je obiskovalce najbolj oča-
ral Matej Rostohar, za kar je bil nagrajen z močnim aplav-
zom in z izborom za najboljšega harmonikarja po izboru ob-
činstva. Program je povezoval Vili Zupančič, Aktiva kmečkih 
žena Studenec so poskrbele za sladke dobrote za vse obisko-
valce, družabni del so zapolnile žurerke iz Tržišča, sobotni 
večer pa je zaključila skupina Čuki. P. B.  

Tradicionalno	srečanje	
harmonikarjev	na	Studencu

Na prireditvi Srečanje harmonikarjev na Studencu so na-
stopila tudi dekleta (fotogalerija na www.posavje.info).

KRŠKO - V spomin na 26. junij 1896 v Boštanju rojenega aka-
demskega kiparja in utemeljitelja medaljerstva Vladimirja 
Štovička, ki je živel v Krškem in mestu z darilno listino za-
pustil preko 500 plaket, medalj in plastik, so člani Likovne-
ga društva OKO iz Krškega že enajsto leto zapored posvetili 
pregledno razstavo. Otvoritev slednje je potekala 23. juni-
ja v krški Galeriji. 

Dela, ki bodo na ogled v razstavnem prostoru še vse do kon-
ca meseca avgusta, razstavlja 28 članov društva, od tega 
se predstavljajo trije člani s plastikami, ostali pa z likovni-

mi deli različnih tematik in tehnik. Kakor je ob tem dejala 
umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj, ne gre 
za ustvarjanje skupinske slike, temveč je razstava seštevek 
raznolikih del, ki so hkrati tudi vpogled v aktivno društveno 
delovanje od lanskoletnega Štovičkovega dneva do danes. 
Nekateri od članov pri tem kontinuirano ustvarjajo in se ude-
ležujejo različnih likovnih kolonij in razstav, drugi ustvarijo 
manjše število slik, pri čemer pa je pomembno, da ti ohra-
nijo stik z društvom, sledijo napredku in tehnikam ter da 
jim bo omogočeno, da se bodo lahko aktivneje angažirali te-
daj, ko jim bo dopuščal čas. V krški Galeriji tako razstavlja-
jo: Rafael Andlovic, Smiljana Anžiček, Vesna Bratič Janes, 
Andrej Čebular, Zdravko Červ, Sioman Dular, Guni in Sta-
ne Fabjančič, Andrej gerjevič, Mitja Grum, Janez Klavžar, 
Mirko Kragl, Meta Kuplenik, Asta Lazar, Jožica Pavlin, An-
tonija Petrič, Jožica Petrišič, Branka Pirc, Magda in Milan 
Praznik ml., Mihaela Prevejšek, Bernard Pungerčič, Mile-
na Roštohar, Rudi Stopar, Jože Šterk, Marjanca Vežnaver 
Kljun in Vesna Zakonjšek.

Zbrane na otvoritvi, ki sta jo z glasbenim izvajanjem pope-
strila Anja in Miha Koretič, sta pozdravili tudi predsednica 
društva Branka Pirc in Sonja Levičar v imenu organizator-
ja razstave, krškega Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 
 Bojana Mavsar

„OKO“	enajstič	v	Štovičkov	
spomin

Štovičkov dan so obeležili tako člani društva kot tudi 
ostali ljubitelji umetnosti.

BREŽICE - Posavski muzej Brežice je natanko po desetih letih 
znova pripravil odprtje razstave Rudija Stoparja, tokrat ob 
70-letnici avtorjevega življenja, ki je v petdesetih letih di-
namičnega življenja ustvaril približno 800 skulptur, nekaj sto 
risb, grafik in mnogo 
haig, ki so ilustracije 
haiku poezije. Posa-
vski muzej, ki bele-
ži 60-letnico delo-
vanja, pa mu je za 
jubilejno priložnost 
kot darilo izdal lepo 
pregledni katalog.
Stoparjevi jubilej-
ni razstavi na pot je 
podrobno spremno 
besedo v katalogu 
napisala muzejska 
svetovalka Oži Lorber, višji kustos pedagog Ivan Kastelic 
pa je izrazil željo, da bi tokratna razstava Rudija Stoparja 
ostala v spominu zlasti po tem, da je njen del opremljen tudi 
za potrebe slepih in slabovidnih. Predsednik Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc je to 
pohvalil z željo, da bi se temu zgledovali tudi drugi sloven-
ski muzeji, direktor dr. Tomaž Teropšič pa, da je vedno ve-
sel, kadar pod streho muzeja gosti Rudija Stoparja, njegovo 
družino in njegove prijatelje, s katerimi je tudi tokrat po-
delil praznični trenutek. 
Spremljajoči kulturni program so z dovršenim igranjem na 
klavirju darovali Stoparjevi vnuki Eva Marija, Julija in An-
drej ter Ivana Vatovec z recitalom jubilantovih haiku pesmi.
 N. Jenko S.

Rudijeva	jubilejna	razstava	še	
v	Brežicah

Rudi Stopar ob skulpturi

TRŽIŠČE - Društvo podeželske mladine Tržišče je tudi letos 
prvo nedeljo v juliju organiziralo tradicionalno že 24. pri-
reditev Kmečki praznik v Tržišču, ki je privabila lepo števi-
lo obiskovalcev. Le-ti so si ogledali na velikem, lepo ureje-
nem travniku tekmovanje košnji, v grabljenju, v vleki vrvi 

ter v drugih družabnih igrah. Izredno močna ekipa tekmoval-
cev je prišla celo iz občine Šmarješke Toplice, iz kraja Zbu-
re. Potekala je tudi predstavitev kmečkih strojev, organiza-
torji pa niso pozabili niti na srečelov. Za dobro razpoloženje 
je v poznem nedeljskem popoldnevu skrbel narodnozabav-
ni ansambel Petra Finka. Fotogalerija z dogodka je na ogled 
na www.posavje.info. S. R.

Kmečki	praznik	v	Tržišču

Tekmovalci so se najprej pomerili v košnji, nato pa 
dekleta v grabljenju pokošene trave.

Poletje	v	parku	2009

KOLOKVIJ	
KRŠKO	IN	KIPAR	IVAN	ZAJEC

Krško, 15. julij 2009

18.00 – 19.00, Dvorana v parku Krško
Kolokvij Krško in kipar Ivan Zajec

Avtorji prispevkov
prof. dr. Sonja Žitko: Kipar Ivan Zajec (1869-1952)

Alenka Černelič Krošelj, prof. umet. zgod.:
Josipina Hočevar in njena vloga pri izobraževanju Ivana Zajca

Milan Brecl: Hočevarjev trg in kipar Ivan Zajec

19.00 – 20.00, Cerkev sv. Janeza Evangelista
Ogled Zajčevih del

Dela bo predstavila prof. dr. Sonja Žitko.

20.30, Mestni park v Krškem
Koncert: Rudolf Gas trio

Vljudno vabljeni, da z nami preživite prijeten večer v 
objemu kulturne dediščine in glasbenih doživetij.

Organizacija: JSKD OI Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Turistič-
na agencija BooM, Krajevna skupnost mesta Krško, Občina Krško

Obisk dogodkov je brezplačen.

BRESTANICA – 5. julija je bilo v brestaniški baziliki še pose-
bej slovesno, saj je mašno daritev bral senovski župnik Janez 
Nanut, ki je pred 50 leti kaplanoval v Brestanici, nato pa je 
bil ob ustanovitvi župnije Senovo 1. januarja leta 1964 ime-

novan za senovskega župnika. Tam je postavil temelje novi 
župniji, zgradil pa je tudi novo župno cerkev, ob njej župni-
šče, lepo cerkvico pa je dal postaviti še na pokopališču. Po-
govor z njim pripravljamo za naslednjo številko Posavskega 
obzornika.  M. K. M. 

KRŠKO / BREŽICE  - Na Srednji šoli Krško sta direktor druž-
be GEN energija Martin Novšak in ravnatelj Robert Rožman 
6. junija podelila dijakom z najboljšim rezultatom na po-
klicni maturi maturitetna spričevala. Od skupno 55 dijakov, 
ki so pristopili k opravljanju mature v spomladanskem roku, 
jih je bilo uspešnih 52. Šest dijakov jo je opravilo z odliko, 
trije pa so se pri tem zapisali med zlate maturante, in sicer 
Jure Košmerl ter Primož Vintar, ki sta dosegla 22 točk, in 
Rok Vintar, ki je dosegal vseh 23 možnih točk. Zadovoljni z 
rezultati, pa čeprav nimajo letos nobenega zlatega poklicne-
ga maturanta, pa so tudi na Ekonomski in trgovski šoli Breži-
ce, kjer je maturo od skupno 117 kandidatov uspešno opra-
vilo 99 dijakov, od tega z odliko 16.  B. M.

V	brestaniški	baziliki	slovesno

Z nedeljske mašne slovesnosti (foto: J. Macur)

Večina	poklicnih	maturantov	uspešnih

Dijaki, ki so opravili poklicno maturo z odliko (od leve): 
Mitja Lekše, Marko Pšeničnik, Matej Božič ter zlati 
maturantje: Jure Košmerl in brata Primož in Rok Vintar
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Brežiški župan Ivan Molan je v nagovoru me drugim dejal: 
„V spopadu na tem mestu je bil hudo ranjen Robert Fink, 
življenje pa je izgubil naš rojak Jernej Molan. Vest o tem 
je bila največja tragedija za Jernejevo mlado družino, bo-

leče pa je odjeknila tudi med vsemi občani. Njegova smrt 
in vse druge, ki so jih terjali spopadi v desetdnevni vojni, 
nas obvezujejo, da nanje ne pozabimo. Ruševine in pogori-
šča se nadomestijo, mrtvi nikoli.« Za konec je še poudaril, 
da je brežiška občina v tem času naredila velik družbeni in 
gospodarski razvoj, vsi, ki jo vodijo, pa se trudijo zagotovi-
ti človeku vredno in dostojno življenje. 

Venec je k spomeniku položila občinska delegacija, pose-
bej so se mu poklonili pripadniki veteranske organizacije in 
pripadniki Interventne enote, njegovi najbližji pa so prižga-
li sveče. Za nemoten potek slovesnosti je skrbel Jože Bla-
žinč, v programu pa so nastopile pevke Kulturnega društva 
Zvezda Dobova, ki jih vodi Aljaž Božič, domači godbeniki, 
iz OŠ Dobova so pod mentorstvom Eda Hrovata recitirale 
Doris Polovič, Nastja Volovec, Katja Deržič, Petra Polovič 
in Alana Radanovič, svojo domoljubno pesem je med pri-
sotne ponesla Reza Toporišič, Ana Deržič pa je pesem na-
menila prav padlemu sokrajanu. Več na www.posavje.info. 
 M. Kalčič M. 

Spominska	slovesnost	v	Rigoncah:

„Pogorišča	se	nadomestijo,	
mrtvi	nikoli!“
RIGONCE - Brežiška občina je ob dnevu državnosti s spo-
minsko slovesnostjo obeležila spomin na prvo bitko pripa-
dnikov Teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslo-
vanske ljudske armade v Rigoncah, kjer je za domovino 
žrtvoval življenje Jernej Molan. Že tradicionalno, letos 
18. zapovrstjo, se je slovesnost odvijala pred spominskim 
obeležjem, čutiti pa je bilo, da je dogodek med zbranimi 
pustil neizbrisen pečat. 

Padlemu so se poklonili njegovi najbližji. 

ČATEŽ OB SAVI - Pihalni orkester Kapele je v soboto, 
27.6.2009, v goste povabil Eroiko in pripravil koncert za  
vse ljubitelje klasike v sodobni izvedbi. Zaradi dežja je bil 
koncert s kapelskega trga prestavljen v dvorano Term Ča-
tež, kjer so obiskovalci napolnili dvorano. 

Številno občinstvo so predhodno ogreli člani švicarske god-
be Brass Band Englisau, ki so bili prvič gostje kapelskih god-
benikov. Izvedli so zahteven glasbeni program pod vodstvom 
dirigenta Andreasa Burija. Gosti iz Švice pa so ta dan tudi 

spoznali turistično ponudbo brežiške občine. Na koncertu sta 
jim zaželela dobrodošlico tudi podžupanja občine Brežice 
Patricia Čular in predsednik KS Kapele Tone Cerjak. Sledila 
je izvedba dveh tekmovalnih skladb kapelskih godbenikov, s 
katerimi so nedavno ponovno potrdili primat med pihalnimi 
godbami v Sloveniji. Iz prvotnega namena pihalne godbe pred 
mnogimi desetletji, ko so igrali večinoma na različnih prire-
ditvah - porokah, plesih, zabavah, se je sedaj pod vodstvom 
dirigenta Francija Arha razvil v godbo odličnih glasbenikov.
Poslušalci bodo tako še dolgo pomnili lep glasbeni večer, 
godbeniki pa že napovedujejo nova glasbena presenečenja 
in vrhunske nastope v Brežicah še v tem letu. Aranžmaje za 
pesmi, ki so jih izvedli godbeniki z Eroiko, je pripravil član or-
kestra Peter Urek. Predsednik godbe Ivan Urek je med dru-
gim povedal, da so aranžmaje pohvalili tudi člani Eroike in 
bili sploh navdušeni nad koncertom ter občinstvom.
 Vir: Pihalni orkester Kapele

Koncert	Pihalnega	orkestra	
Kapele	in	Eroike	navdušil

Eroika in kapelska godba na odru dvorane Term Čatež

Dne 30.6.2009 je bila pod-
pisana pogodba s podjetjem 
KOP Brežice d.d. Nadzor nad 
gradnjo vrši podjetje Regi-
on d.o.o., za izdelavo var-
nostnega načrta in koordina-
cijo za zdravje in varnost na 
gradbišču pa skrbi podjetje 
Posavc d.o.o. Občina Brežice 
nastopa kot naročnik. Projekt 
je izveden v okviru operacije 
»Ureditev starega mestnega 
jedra«, ki je delno financira-
na s strani Evropske unije, in 
sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativ-
nega programa  krepitve re-
gionalnih razvojnih potenci-
alov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete - Razvoj 
regij; prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi. 
Vrednost izvedbe projekta je 
348.000 EUR.

Predhodna arheološka izko-
pavanja zajemajo izvedbo 
štirih sond na Černelčevi ce-
sti ter treh sond na Levsti-
kovi cesti. Gre za sonde ve-
likosti 1,5m x 1,5m x 1,5m. 
Po teh raziskavah bo odloče-

Obnova	dela	Levstikove	in	
Černelčeve	ceste	v	Brežicah	
Občina Brežice obvešča, da so se pričela izvajati dela obnove Levstikove in Černelčeve ceste v Breži-
cah. S ponedeljkom, 6.7.2009, so se začela predhodna arheološka izkopavanja, ki naj bi se zaključi-
la do 9.7.2009. Sledijo gradbena dela, ki se bodo izvajala do konca avgusta. Gradnja bo predvidoma do-
končana do konca poletnih šolskih počitnic. 

no ali je potrebno obseg ar-
heoloških raziskav povečati, 
ali se lahko nadaljuje z grad-
benimi deli.

zApORA ulice
V času arheoloških izkopa-
vanj bosta dela obeh ulic za-
prta za promet, kasneje pa 
se bodo zapore prilagajale 
izvedbi. Predvidoma bosta 
zaprta dela obeh ulic, kjer se 
vrši obnova, promet iz Ceste 
prvih borcev pa bo preusmer-
jen na Trg izgnancev. Krajši 
čas bo zaprto tudi območje 
dela Trga izgnancev. Izvaja-
lec bo o načinu zapor obve-
ščal sproti. Izvajalec bo po-
skrbel za nemoten peš prihod 
do lokalov, za vse večje do-
stave pa se bo potrebno spro-
ti dogovoriti na gradbišču.

delA, Ki se izvAjAjO v 
sKlOpu pROjeKtA

Dela se bodo izvajala na delu 
Levstikove ulice med Cesto 
prvih borcev in ulico Pod ob-
zidjem. Projekt obsega na-
slednja dela: obnovo ceste 
in pločnikov (s signalizaci-

jo in ostalimi pripadajočimi 
ureditvami kot je odvodnja-
vanje s ceste), obnovo kana-
lizacije, obnovo javne raz-
svetljave.

Na delu Černelčeve ceste 
med Trgom izgnancem in 
ulico Pod obzidjem bodo po-
tekala dela obnove ceste in 
pločnikov (s signalizacijo in 
ostalimi pripadajočimi uredi-
tvami kot je odvodnjavanje s 
ceste), obnova kanalizacije, 
obnova vodovoda in obnova 
javne razsvetljave.

Posegov v območje spomeni-
ka izgnancem ne bo – prostor 
se skladno z željo Krajevne 
organizacije Društva izgnan-
cev Slovenije Brežice ohrani 
tak kot je in se vanj predvi-
doma ne posega. 

ObnOvitvenA delA sO 
nujnO pOtRebnA

Obravnavano območje obeh 
cestnih odsekov je dotraja-
no, polno poškodb in dokaj 
neurejeno. Potrebno je ob-
noviti vozišče in površine za 

pešce, potrebno pa je tudi 
obnoviti javno razsvetljavo 
saj so kandelabri svetil prer-
javeni, svetilke pa neustre-
zne, poškodovane in tako 
nevarne za mimoidoče (ko-
rodirane, prevelike obreme-
nitve in padci napetosti, ni 
ustrezne zaščite pred visoko 
napetostjo dotika). Ob pre-
hodih za pešce niso povsod 
izvedene klančine za funk-
cionalno ovirane, prav tako 
niso vsi primerno označeni 
označeni in pravilno osve-
tljeni. Potrebno je obnoviti 
tudi kanalizacijo in vodovod. 

Vemo, da je obnova dotraja-
ne infrastrukture tudi v inte-
resu prebivalcev mesta in ob-
čanov, zato prosimo občane 
in obiskovalce za razumeva-
nje v času gradnje. Skupaj z 
vami, občanke in občani, se 
že veselimo uspešnega za-
ključka del, lepše podobe 
obeh ulic ter boljšega delo-
vanja infrastrukturnih vodov.

Vir: Oddelek za gospodarske 
javne službe in gospodarske 
zadeve Občine Brežice

BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je v blokovskem naselju Ma-
istrove ulice organizirala vajo, pomen vaje pa je bil prikaz 
reševanja ljudi z višjih nadstropij, in sicer z novo lestvijo, ki 
je za občino in PGD Brežice zelo velikega pomena ter nujno 
potrebna za delo gasilcev. Vodja intervencije iz PGD Brežice 
Matej Gramc 
je po opravlje-
ni vaji povedal, 
da so enote GZ 
Brežice dobro 
usposobljene, 
zlasti zato, ker 
so šele pred 
kratkim opra-
vile tečaj dela 
z njo. Dobro 
so se odreza-
le tudi reše-
valne enote 
Zdravstvenega 
doma Brežice 
z interventnim 
vozilom, v po-
moč pa jim je 
bilo sodelova-
nje Policijske 
postaje Breži-
ce in dežurni 
operater Elek-
tra Brežice ter 
poleg Gasil-
skega sektor-
ja Brežice še enote drugih sektorjev GZ Brežice, ki so prav 
tako predvidene za intervencije ob izrednih dogodkih v viš-
jih nadstropjih objektov v Brežicah. Ugotovili pa so, kot pra-
vi Gramc, da je dostop do teh objektov v takšnih situacijah 
silno težaven, skoraj nemogoč, posebej v primeru realnega 
stanja, saj so intervencijske poti v velikih primerih bloki-
rane. Pri organizaciji vaje Sektorja I GZ Brežice gre zahva-
la Vinku Cvetkoviču in Darku Leskovcu ter vsem ostalim 
sodelujočim.
 N. Jenko S.

Vaja	z	novo	lestvijo

Reševanje ponesrečenca z novo lestvijo 
(foto: Rožman)

BREŽICE – Multimedijsko društvo »Ideja«, katerega predsednik je 
Amir Tokić, in Mladinski center Brežice sta pri osnovni šoli Bre-
žice 4. julija pripravila projekt Eko park, katerega vodja je Ve-
sna Kržan, namenjen pa je bil občanom Brežic, Posavcem ter 
vsem, ki jim ni vseeno, kako 
delamo z Zemljo in Naravo 
in ju (ne)varujemo. S pomo-
čjo in idejami osnovnošolcev 
in srednješolcev pri uredi-
tvi eko parka so postavili in-
formativne stojnice - Voda, 
Zrak, Zemlja, Ogenj, Človek 
- z napotki za vsak dan, da bi 
se ljudje ozavestili, kaj lah-
ko izboljšamo najprej sami 
pri sebi, da bi to koristilo na-
šemu okolju in s tem za naše 
kvalitetnejše bivanje. Orga-
nizirali so tudi predavanja, 
projektu pa se je pridružila 
tudi bolnišnica Brežice, ki je 
prevzela projekt prehrane, 
vključno s testiranjem zdravja pri udeležencih in obiskovalcih. 
V okviru projekta je potekal v Kapelah še tedenski tabor za otro-
ke z delavnicami na temo ekologije, tovrstne delavnice za otro-
ke pa so potekale tudi v sobotnih popoldanskih urah. Vzporedno 
je bil možen ogled fotografske razstave, vezane na naravo in po-
imenovane »Skrito očem«. Avtorica Jerica Hriberšek je z razsta-
vo želela obiskovalcem približati ujete motive, ki jih običajno 
ne vidimo. Projekt Eko parka so aktivisti popestrili še s športni-
mi grami, zaključili pa s koncertom in plesom. N. Jenko S.

Pomagajmo	Zemlji!

Amir Tokić in Vesna Kržan z 
nekaterimi aktivisti

BREŽICE – Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova je s pomočjo 
svojega člana Marijana Novaka Slunjskega v kavarni Rosca or-
ganizirala otvoritev likovne razstave Vojka Gašperuta - Gašper-
ja, slikarja, ki je eden najvidnejših in najustvarjalnejših slikar-
jev, ki slikajo z usti. Njegov slikarski opus nastaja že več kot tri 
desetletja, ves čas ga spremlja dinamična razstavna dejavnost 
doma in na tujem, za svoje delo je bil večkrat nagrajen in je 
tudi prejemnik mnogih priznanj, krajina in veduta pa sta dome-
na njegovega oljnega slikarstva. Je član Mednarodnega združe-
nja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami in sodi med prvih petde-
set tovrstnih izbranih slikarjev na svetu. Gašper si je leta 1967 
pri skoku v vodo poškodoval hrbtenico in pristal na invalidskem 
vozičku. Kljub temu je postal mojster, lastnemu talentu pa sta 
nedvomno botrovala še volja in ljubezen do ustvarjanja. Zahva-
lil se je obiskovalcem, kajti brez njih ne bi bilo smisla povedati, 
da lahko s čopičem poljubiš in ohranjaš staro hišo… O Gašperju 
je spregovorila predsednica Likovne družine Vesna Davidović, 
lepo spremno besedo pa je darovala članica Literarne sekcije Be-
seda Antica Marijanac.  N. Jenko S.

Soline,	pa	tudi	tukajšnje	
zelenilo	in	polja…	
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Kot je uvodoma povedal vod-
ja službe za pravne in splošne 
zadeve Občine Krško Franc 
Pavlin, do sporazuma o deli-
tvi premoženja kljub dolgo-
trajnim pogajanjem med ob-
činama še ni prišlo. Občinski 
svet Krško ga je sicer sprejel 
že 18.10.2007, občinski svet 
Kostanjevica na Krki pa ga je 
13.12.2007 zavrnil. Od takrat 
so iz Kostanjevice v Krško po-
slali več predlogov sporazu-
ma, zadnjega v začetku ju-
nija, ki pa je za Občino Krško 
nesprejemljiv, saj Občina Ko-
stanjevica na Krki vztraja pri 
deležu nadomestila za jedr-
sko elektrarno Krško in dele-
žu vračila vlaganj v centra-
lo in optični kabel v Krškem. 
Ker so zakonski roki za spo-
razumno razdelitev premože-
nja že potekli, je pa slednja 
nujna za nemoteno delova-
nje obeh občin, so se v Kr-
škem odločili za sklep o ugo-
tovitvi svojega premoženja, 
kar omogoča 51.c člen zako-
na o lokalni samoupravi.

Vsebino sklepa je občinskim 
svetnikom podrobneje pred-
stavila pravnica Občine Krško 
Natalija Geršak in poudarila, 
da v njem le povzemajo sta-
nje premoženja Občine Kr-

Občina	Krško	ugotavlja	premoženje	
po	izločitvi	Kostanjevice	na	Krki
KRŠKO - Občinski svet občine Krško je na 32. redni seji, ki je potekala 29. junija, sprejel sklep o ugoto-
vitvi premoženja Občine Krško in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela obči-
ne in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki. Poleg tega so sprejeli še sklep o možnosti dodatne 
ureditve nekaterih spornih točk med občinama ter sklep o pripravljenosti Občine Krško, da ostane sou-
stanoviteljica Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki.

ško na dan 31.12.2006 oz. na 
dan pred uradno odcepitvijo 
občine Kostanjevica na Krki. 
Povedala je še, da so iz spo-
razuma izvzete premičnine, 
saj so v Krškem pripravljeni 
Kostanjevici priznati del vre-
dnosti teh premičnin, opozo-
rila pa je tudi, da lahko do 
končne rešitve spora med 
občinama mine še kar ne-
kaj časa. Po besedah župana 
Franca Bogoviča pa gre za 
povsem tehnokratski doku-
ment, kakršnega lahko sprej-
me tudi Občina Kostanjevica 
na Krki in vpiše svoje premo-

ženje v zemljiško knjigo.

Občinski svet je sprejel tudi 
sklep, da so s kostanjeviško 
občino pripravljeni skleni-
ti ločen dogovor glede de-
leža kupnine od prodaje la-
stniškega deleža v Metalni 
Senovo (od 610.000 evrov 
kupnine Kostanjevici pripada 
8,94 % oz. 54.434 evrov), gle-
de sredstev za obnovo Preko-
pe (125.188 evrov) in sred-
stev za projekt cesta Črneča 
vas – Vrbje – Vrtača (14.736 
evrov) ter glede deleža vre-
dnosti glede premičnega pre-

moženja (30.119 evrov). Ob-
čina Krško je pripravljena 
ostati tudi soustanoviteljica 
Galerije Božidar Jakac, njen 
delež pri financiranju in pri-
dobitvi premoženja pa naj bi 
znašal do ene tretjine.

Svetniki in svetnice so na 32. 
redni seji sprejeli tudi nekaj 
kadrovskih odločitev. Ime-
novali so predstavnike usta-
novitelja v svete OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško, OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško in 
Vrtca Krško, izdali pa so tudi 
soglasje k imenovanju dr. To-
maža Teropšiča za direktor-
ja Posavskega muzeja Breži-
ce za nov petletni mandat. 
Potrdili so tudi investicij-
ski program za sanacijo ŠRC 
Brestanica, ki je ovrednoten 
na 1,9 milijona evrov, od tega 
bo občinski proračun prispe-
val 70 % sredstev, po 12 % Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport 
ter Fundacija za šport, manj-
kajoča sredstva pa naj bi za-
gotovil zasebni partner, ki ga 
bo občina poiskala s pomo-
čjo javnega poziva. Investi-
cija se bo predvidoma pričela 
že septembra letos, končana 
pa naj bi bila v prvi polovici 
leta 2010.

Vsebino sklepov glede t.i. delitvene bilance s 
Kostanjevico na Krki je občinskim svetnikom 
predstavila pravnica Natalija Geršak. 

Slednji je v nagovoru kra-
janom dejal, da za izved-
bo projekta sicer nima prav 
nobenih zaslug, je pa kljub 
temu iskreno vesel nove ure-
ditve Podbočja, ki vas uvr-
šča med najlepše v Sloveni-
ji. Župan Franc Bogovič pa 
je poudaril celovitost obno-
ve krajevne infrastrukture, 
tako da v kraj več desetletij 
ne bo potrebno poseči z de-
lovnimi stroji. 

Predsednik sveta KS Pod-
bočje Darko Kodrič je po-
vedal, da korenine obnove 
Podbočja segajo vse do leta 
1996, ko so bili sprejeti prvi 
dokumenti. Pred dvema leto-
ma je bila zaključena regu-
lacija potoka Sušica in izgra-
dnja enajstih mostov preko 
njega, lani poleti se je za-
čela še ureditve ceste in ko-
munalne opreme. Investicij-
ska vrednost projekta je 1,3 
milijona evrov, od tega je Mi-
nistrstvo za promet zagotovi-
lo 680 tisoč, Občina Krško pa 
620 tisoč evrov. Poleg tega je 
Občina Krško zagotovila tudi 
160 tisoč evrov za odkup ze-
mljišč in objektov. 

Projektant je bil krški Sava-
projekt, izvajalec, avstrij-
sko podjetje Alpine Bau, pa 
je izvedbo zaupal domačemu 
podizvajalcu, podjetju Uni, 
katerega lastnik Ivan Urbanč 
se je zavzel, da je Podbočje 
dobilo nekaj več, kot je bilo 
predvideno v projektu. Pri 

šest tisočakov je primaknila 
še krajevna skupnost, raz-
liko do 86 tisoč evrov, koli-
kor je stala nadstandardna 

ureditev, so prispevali razni 
sponzorji.  

S tem pa ureditve Podbočja 
še ni konec, saj je potrebno 
asfaltirati še nekaj ulic, takoj 
pa se začenja tudi izgradnja 
fekalne kanalizacije, kar bo 
stalo 900 tisoč evrov, od tega 
naj bi kar 670 tisoč evrov pri-
dobili iz evropskih razpisov. 
Dela bodo predvidoma kon-
čana do konca avgusta. V na-
slednjem letu je predvidena 
še izgradnja čistilne napra-
ve in dela kanalizacije v vi-
šini 450 tisoč evrov. Skupaj 
bo projekt obnove Podbočja 
stal kar šest milijonov evrov, 
je poudaril župan Bogovič, 
od tega bo tretjino prispeva-
la Občina Krško, ostalo pa dr-
žava in Evropska unija.
 P. Pavlovič

Podbočje	v	novi	podobi
PODBOČJE – Zadnjega junija je v Podbočju ob taktih senovske godbe potekala slovesna otvoritev obno-
vljene regionalne ceste, pločnikove ter ostale komunalne infrastrukture. Otvoritve se je poleg številnih 
domačinov in povabljenih gostov iz politike, gospodarstva in drugih sfer javnega življenja udeležil tudi 
minister za promet dr. Patrik Vlačič.

tem so se s samoprispevkom 
vključili tudi krajani in zbra-
li preko 33 tisoč evrov za lep-
še luči in tlakovane pločnike, 

Občinski svet občine Krško je na izredni seji 6. julija podal pozi-
tivno mnenje k predlogu državnega prostorskega načrta za od-
lagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vr-
bina v občini Krško. Z omenjenim sklepom je potrdil lokacijo ter 
projektne pogoje k nameravani izgradnji odlagališča v občini Kr-
ško. Poleg tega  so svetniki sprejeli tudi sklep, da bodo o rabi 
in načinu delitve nadomestila zaradi omejene rabe prostora za 
prisotnost jedrskega objekta odločali na eni od naslednjih sej. 
Dogovorili so se, da je potrebno do 30. novembra uskladiti raz-
lične predloge rabe nadomestila ter določiti jasne pogoje in kri-
terije o načinu delitve. 

S tem je občinski svet potrdil trajno ureditev ravnanja z nizko 
in srednje radioaktivnimi odpadki, kar je bilo že več let odprto 
vprašanje. Zato se je Občina Krško marca 2005 odgovorno vklju-
čila v postopek iskanja lokacije za odlagališče NSRAO, in sicer z 
namenom, da se trajno uredi ravnanje z nizko in srednje radio-
aktivnimi odpadki, ki so trenutno v začasnem skladišču v Jedrski 
elektrarni Krško. To so bile osnovne zahteve in pričakovanja ob-
čine, krajevnih skupnosti in občanov, ki so se zavedali, da ni bilo 
realno pričakovati, da bi odpadke sprejela katera druga občina.

V postopek sprejemanja DPN za umeščanje odlagališča NSRAO 
v prostor je bila z ustanovitvijo lokalnega partnerstva vključena 
tudi širša javnost. Cilj lokalnega partnerstva je bil doseči infor-
miranost in sodelovanje vključene javnosti, da bi v mejah svo-
jih pravic sodelovala pri odločanju, ki vpliva na okolje. V kom-
biniranem postopku umeščanja odlagališča se je poleg tehnične 
sprejemljivosti ugotavljala tudi družbena sprejemljivost objek-
ta v lokalnem okolju.

Zaradi zasledovanja teh ciljev so bile izdelane različne študije in 
recenzije, med drugim tudi neodvisna recenzija tehnične doku-
mentacije, ki je bila pripravljena v okviru postopka izbora loka-
cije odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. Zaklju-
ček recenzije, ki jo je opravil prof. Andrej Umek z mednarodno 
projektno skupino, je bil, da je varianta B na predlagani lokaci-
ji najprimernejša, predvsem z vidika dolgoročne funkcionalno-
sti in varnosti odlagališča. S tem je bilo odgovorjeno na ključno 
vprašanje varnega in okoljsko sprejemljivega odlaganja NSRAO. 

V začetku meseca maja je projektna skupina Fakultete za druž-
bene vede pod vodstvom dr. Klementa Podnarja izvedela tudi 
obsežno javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča 
NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. Omenjena raziskava je 
ugotovila relativno visoko raven družbene sprejemljivosti ume-
stitve odlagališča, izpostavila pa je odprto vprašanje nadaljnje 
rabe nadomestil.

Občina Krško bo iz naslova prisotnosti novega jedrskega objekta 
letno prejemala dodatnih 2,5 mio EUR, do katerih bo upraviče-
na po sprejetju DPN za odlagališče NSRAO. Zaradi spremembe 
Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora na območju jedrskega objekta, ki je v prete-
klih letih predvidevala tudi nadomestilo za začasno skladiščenje 
NSRAO na območju jedrske elektrarne in ker ni bil sprejet DPN 
za odlagališče NSRAO, od 1.4.2009 zavezanec za plačilo tega na-
domestila ne plačuje več in tako Občina Krško izgublja mesečno 
258.000 EUR, ki jih je prej prejemala iz tega naslova. 

»S tem je moteno in dolgoročno onemogočeno izvajanje investi-
cijskih projektov in razvojnih programov v občini Krško, ki so že 
vključeni v načrt razvojnih programov proračuna občine Krško in 
razvoj občine Krško,« je na seji izpostavil župan Franc Bogovič. 
Hkrati je poudaril, da z nesprejetjem DPN Občina Krško nima fi-
nančnih sredstev, ki bi se lahko namenila za individualna nado-
mestila. Z dodatnim sklepom se je občinski svet zavezal, da bo 
nadaljeval usklajevanja glede načina rabe nadomestil, ki ga bo 
potrdil na eni izmed prihodnjih sej.

S potrditvijo DPN stopijo v veljavo tudi protokoli, ki sta jih de-
cembra 2007 potrdila Vlada RS in Občinski svet občine Krško. V 
protokolih je določeno sofinanciranje izgradnje nove cestne po-
vezave Krško – Brežice, sofinanciranje izgradnje obvoznice Krško 
ter sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja v občini, 
ki bo izboljšalo dostop do sodobnih telekomunikacijskih storitev. 
Protokoli opredeljujejo tudi sofinanciranje projektov celovite ko-
munalne ureditve naselij, ki sledi izgradnji primarnega kanaliza-
cijskega voda, ter financiranje obnove gradu Leskovec in ostalih 
razvojnih projektov občine Krško.

»Ta odločitev pomeni jasen korak za nadaljnji razvoj občine in 
tudi širše regije. Hkrati pa tudi izraža podporo nadaljnjemu ra-
zvoju energetike in njenih inštitucij v našem prostoru. Predvsem 
Fakulteti za energetiko, ki načrtuje izgradnjo razvojnega inku-
batorja, ter energetskim družbam, ki povezane v t. im. drugem 
energetskem stebru predstavljajo pomemben generator gospo-
darskega razvoja in zaposlitvenih možnosti v regiji,« je ob odlo-
čitvi občinskega sveta dodal župan občine Krško. 

Občinski	svet	potrdil	predlog	
DPN	za	odlagališče	NSRAO

Po otvoritvi so se številni domačini in gostje sprehodili 
po obnovljeni cesti skozi Podbočje. Sledil je še „likof“ v 
šolski telovadnici.

LIBNA - Nekaj kresničk se je še spreletava-
lo okoli cerkvice svete Marjete na Libni in 
poskušalo pričarati pravo kresno noč, saj je 
Planinsko društvo Videm zaradi vremenskih 
nevšečnosti tradicionalno kresno noč na Lib-
ni prestavilo iz predprazničnega večera na 3. 
julij. Zbranim, ki so iz ure v uro polnili pri-
zorišče s prekrasnim razgledom na Krško po-
lje, je predsednica Irena Lekše povedala, da 
so še posebej ponosni, ker v letošnjem letu 
obeležujejo 20-letnico delovanja. Planinci 
so se s prižganimi baklami podali proti kre-
su (na fotografiji) ter ga ob zvokih harmo-
nike tudi prižgali. Za razpoloženje je skrbel 
ansambel Brežiški flosarji, seveda ni manj-

Na	Libni	so	kresovali	

kalo dobre hrane in pijače, dogodek pa so 
obogatili še z bogatim srečelovom. Več na 
www.posavje.info.  M. K. M.
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Občina Sevnica je v začetku meseca junija končala tudi sana-
cijo in obnovo lokalne ceste Lončarjev Dol – Žigrski Vrh v dolži-
ni 1650 m. Sredstva za sanacijo ceste so zagotovljena v držav-
nem proračunu Republike Slovenije, ki jih je Občina Sevnica 
pridobila za odpravo škode in posledic neurja iz leta 2005 na 
podlagi potrjenega sanacijskega programa. Na javnem razpi-

su izbora najugodnejšega ponudnika je bilo za izvajalca grad-
benih del izbrano Cestno gradbeno podjetje iz Novega mesta, 
ki je svoje delo izvedlo strokovno in kvalitetno. Strokovni nad-
zor nad količino in kvaliteto vgrajenih materialov ter kvaliteto 
izvedenega dela je izvajalo podjetje MV BIRO s.p. Marija Vla-
hušič, projektiranje, nadzor in inženiring iz Krškega, ki ga je 
zastopal Vlahušič Jani. Pogodbena vrednost za izvedbo grad-
benih del je znašala 95.982,00 EUR. Poleg same sanacije voz-
išča in preplastitve, so bila na cesti izvedena tudi sanacijska 
dela poškodovanega vozišča, katerega je poškodoval zemelj-
ski plaz. Zgrajen je bil tudi nov podporni zid zaradi zemeljske-
ga plazu ter dela za odvodnjavanje meteornih vod, drenaže in 
propusti, ki omogočajo, da v velikih nalivih in neurju ne pri-
de do poškodb cestišča. Na podlagi tega je bilo potrebno izve-
sti nekaj dodatnih del in tako končna obračunska vrednost del 
znaša 108.475 EUR. Dela so bila izvedena v pogodbenem roku.

Zaključena je bila tridesetdnevna javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta za poslovno cono ob HE Boštanj. V času javne razgrnitve 

ni bilo danih pripomb na predlagane ureditve območja povr-
šine cca. 4,5 ha, na katerI je predvidena umestitev bencin-
skega servisa, servisno - poslovnih objektov in v drugi fazi 
trgovskega centra z ureditvijo pripadajoče prometne, komu-
nalne in energetske infrastrukture.  

V začetku junija je asfalt končno pokril tudi odsek lokalne ce-
ste od lovske koče na Brezovcu do Križišča v dolžini 2100 m. S 
to ureditvijo, katere investitor je Občina Sevnica, s pomočjo 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sodi v sklop širše-
ga projekta »Omrežje ceste v občini Sevnica«, je modernizi-
ran tudi zadnji pododsek stare cestne povezave od Boštanja 
poti Krmelju, skozi dolino Grahovice. Končna ureditev ban-
kin in obcestnih površin na odseku je pogodbeno predvidena 
do konca julija letos. Vrednost izvedenih del znaša približno 
340.000 EUR. Vsem uporabnikom te in tudi vseh ostalih ob-
činskih cest želimo srečno vožnjo.

KRMELJ - Ob svetovnem dnevu okolja smo na OŠ Krmelj s po-
nosom prejeli mednarodno priznanje za dosežke na področju 
okoljske vzgoje, ekozastavo. To je za našo šolo veliko prizna-
nje, hkrati pa tudi obveza. Da šola pridobi ekozastavo, mora 
zadostiti določenim kriterijem. Pri izpolnjevanje le-teh pa 
morajo sodelovati učenci, učitelji, starši, dobrodošli pa so se-
veda tudi prebivalci kraja oz. njihovi predstavniki in ustanove 
v okolju. V Krmelju smo to sodelovanje dokazovali ves čas. 
V simbol truda in prizadevnosti smo zato ekozastavo slove-

sno razvili v sredo, 24. juni-
ja, na zaključni prireditvi, 
katere so se udeležili tako 
učenci in starši kot tudi 
predstavniki lokalne sku-
pnosti. Učenci so pod vod-
stvom učiteljev in mentor-
jev izvedli prijeten kulturni 
program, prvič pa smo sli-
šali tudi šolsko ekohimno. 
Dogodku sta prisostvovala 
podžupanja Breda Drenek 
Sotošek in svetnik Dušan 
Močnik, ki sta v imenu ob-
čine ter krajevne skupnosti 

spregovorila nekaj besed. Zastava nas bo odslej ves čas opo-
minjala, kakšno je naše poslanstvo, saj če jo bomo hoteli ob-
držati, bomo morali stalno dokazovati, da si jo zaslužimo. 
Zavedamo se, da lahko samo skupaj ustvarjamo svetlo pri-
hodnost. Silvestra Kotar

Razvili	smo	ekozastavo

V Škovcu so namenu predali 1700 metrov dolgo asfaltirano ce-
stno povezavo iz vasi Škovec do zaselka Petelinjek oziroma do 
gospodinjstev Šulc in Hočevar. Asfaltirana cesta bo v ta predel 
občine prinesla novo kvaliteto bivanja in omogočila sodobnej-
šo ter varnejšo povezavo z drugimi kraji. Investicijo, ki zna-
ša 90.000 EUR, sta omogočili Občina Sevnica in Krajevna sku-
pnost Tržišče. 

22.	redna	seja	Občinskega	
sveta	občine	Sevnica
Na 22. redni seji se je sestal Občinski svet Občine Sevnica.  
Svetniki in svetnice so se seznanili s finančnim načrtom Zavo-
da za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevni-
ca, prav tako pa so obravnavali in sprejeli tudi predlog odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda 
ter podali soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta 
tega javnega zavoda. Spremembe odloka in statuta Javne-
ga zavoda za kulturo, turizem, šport in mladinske dejavno-
sti Sevnica se nanašajo na spremenjeno uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, kamor se dodaja nova dejavnost, to 
je obratovanje fitnesa. V nadaljevanju je občinski svet po-
trdil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega  organa občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sev-
nica. V besedilu odloka se bo sedanje ime organa zamenja-
lo z imenom medobčinski inšpektorat. Na seji so obravnavali 
še predlog Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami na območju občine Sevnica, Odlok o sobodajalstvu 
v nestanovanjskih objektih v občini Sevnica, Odlok o oskrbi 
s pitno vodo na območju občine Sevnica ter Pravilnik o teh-
nični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih 
vodovodov na območju občine Sevnica. Občinski svet je za 
novo direktorico Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval Mojco Pernovšek, 
s funkcije vršilke dolžnosti pa razrešil mag. Vlasto Marn. Za 
direktorja  Posavskega muzeja Brežice  za naslednje manda-
tno obdobje je občinski svet imenoval dr. Tomaža Teropšiča.

Končana	sanacija	ceste	
Lončarjev	dol	–	Žigrski	vrh

Obnovljena lokalna cesta Lončarjev Dol-Žigrski vrh. 
(vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Prodaja	parcel	v	Drožanjski	
cesti
Občina Sevnica nadaljuje s prodajo parcel za individualno 
stanovanjsko gradnjo v Drožanjski cesti v Sevnici. Do sedaj 
je bilo od 22 parcel prodanih 14, osem parcel pa je še na raz-
polago za nakup. Parcele so velike od 782 do 898 m2 in so ko-
munalno opremljene z naslednjo infrastrukturo: dvopasovni-
mi cestami z opornimi zidovi, robniki in pločniki, vodovodom, 
ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo, telekomunikacij-
skimi vodi s CATV, javno razsvetljavo, plinovodom, električ-
nimi vodi, kar je že izvedeno, Elektro Celje d.d. pa načrtu-
je še postavitev transformatorske postaje na območju OLN 
Drožanjska. Cena zemljišča znaša 16,45 EUR/m2 + 20% DDV. 
Parcele se prodajajo s sklenitvijo neposredne pogodbe z zain-
teresiranim kupcem. Osnovne informacije z letalskim posnet-
kom parcel so objavljene na spletni strani Občine Sevnica, 
za vse informacije pa lahko pokličete na tel. št. 07/81-61-
269 Romana Strlekarja oziroma se osebno zglasite na Obči-
ni Sevnica, pisarna 214, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Novoasfaltiran	cestni	odsek	
od	lovske	koče	na	Brezovcu	do	
Križišča

Foto: Novoasfaltiran cestni odsek od lovske koče na 
Brezovcu do Križišča (vir: foto arhiv Občine Sevnica)

Zaključek	javne	razgrnitve	
dopolnjenega	osnutka	OPPN	za	
poslovno	cono	ob	HE	Boštanj

Perspektivna pogleda na bodočo poslovno cono ob hidro-
elektrarni v Boštanju. (foto: AR Projekt d.o.o., Sevnica)

Vpis	otrok	v	vrtec	Krmelj
Po pregledu in ocenjevanju prejetih vlog za vpis otrok v vr-
tec pri OŠ Krmelj je komisija ugotovila, da je na seznamu za 
sprejem otrok v vrtec 48 otrok, prostih mest pa trenutno 19. 
Na čakalni listi za sprejem otrok v vrtec torej ostaja 26 vpisa-
nih otrok. V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna naj-
kasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih 
prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. V prej-
šnjem tednu si je župan Srečko Ocvirk skupaj z v.d. vodje 
oddelka za družbene dejavnosti, referentom za stanovanj-
ske zadeve in ravnateljico OŠ Krmelj v kraju ogledal razpo-
ložljive kapacitete, kjer bi lahko uredili nove prostore za do-
datne oddelke vrtca. OŠ Krmelj bo do konca letošnjega leta 
zagotovila prostor za en nov oddelek v preurejeni učilnici. 
Dolgoročno rešitev pa bo potrebno še uskladiti.

Župani	z	ministrom	za	promet
Minister za promet dr. Patrick Vlačič se je v okviru svoje-
ga obiska v regiji Posavje sestal tudi z župani občin razvoj-
ne regije Posavje. Tema skupnega delovnega sestanka z mi-
nistrom je bila nadaljnji razvoj prometne infrastrukture v 
regiji Posavje. Župani so ministru predstavili projekte izgra-
dnje državne prometne infrastrukture, ki so v teku ali pa se 
šele načrtujejo na območju občin razvojne regije Posavje. 
Župan Srečko Ocvirk je ministru predstavil projekte, ki v 
okviru Ministrstva za promet tečejo na območju občine Sev-
nica, predvsem pa se je župan osredotočil na tiste projek-
te, ki so v pripravi za prihodnja leta in bodo močno izboljša-
li pretočnost in varnost prometa v občini. Most čez Savo na 
Logu in reševanje križanj ceste Celje - Drnovo z glavno žele-
zniško progo Zidani Most - Dobova ter s stransko progo Sev-
nica - Trebnje. Minister se zaveda potrebnosti izgradnje pro-
metne infrastrukture za kvaliteten nadaljnji razvoj območja, 
ki je precej prometno odmaknjeno od avtocest. 

Ureditev	cestne	povezave	Grič	
-	Drožanjska
Občina Sevnica je pričela s postopkom izbire izvajalca del za 
projekt Ureditev cestne povezave Grič – Drožanjska, ki obse-
ga dokončanje ceste na Grič, obnovo vozišča in ureditev ho-
dnika za pešce na Drožanjski cesti ter izgradnjo mostu čez 
Drožanjski potok z navezavami. Okvirna vrednost projekta je 
700.000 € in ga bo delno financirala Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Prav 
tako pa je v postopku izbire izvajalca tudi projekt Ureditev 
prometne infrastrukture v občini Sevnica, ki obsega uredi-
tev treh pododsekov lokalne ceste Spodnje Vranje – Lončar-
jev Dol – Podvrh – Zabukovje v dolžini 3,4 km. Projekt delno 
financira evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Za oba projekta bodo predvidoma v začet-
ku meseca avgusta z izbranim izvajalcem del podpisane po-
godbe o izvedbi del, nakar se bo pričelo z izvajanjem del. 

Delavnica	o	turizmu	v	zidanicah
Center za podjetništvo in turizem Krško je v gostišču Dolinšek v 
Boštanju organiziral delavnico o projektu Turizem v zidanicah. 
Člani Društev vinogradnikov Malkovec, Sevnica – Boštanj, Stude-
nec in Šentjanž, ki so zainteresirani za oddajanje zidanic v turi-
stične namene, so se udeležili dogodka v lepem številu. Na pred-
stavitvi sta bila prisotna tudi  predstavnik Zavoda KŠTM Sevnica 
Zdravko Remar in vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Sevnica Vlasta Kuzmički. KŠTM Sevnica in Občina Sevnica 
podpirata projekt in pri njegovem nastajanju tudi sodelujeta. 
Center za podjetništvo in turizem Krško je na pobudo nekaterih 
vinogradnikov pričel razvijati nov, inovativen turistični proizvod 
Turizem v zidanicah. Ta bo prispeval k ohranjanju in oživitvi zi-
danic, ki so dejansko zasedene le občasno ob delovnih opravilih 
v vinogradih in ob večjih praznovanjih, večji del leta pa so pra-
zne. Mnoge so lično urejene in bi jih bilo možno izkoristiti kot no-
čitvene kapacitete za oddajo turistom, ki na destinaciji čedalje 
bolj povprašujejo po nočitvenih kapacitetah v miru in v narav-
nem okolju, posledično pa se bo povečala tudi dodana vrednost 
na podeželju. Vinogradniška območja z zidanicami so posebnost 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine, saj nikjer na svetu, na tako 
majhnem prostoru, ni toliko zidanic, brunaric in kleti. Cilj pro-
jekta Turizem v zidanicah, ki so ga prijavili na razpis za pridobi-
tev sredstev Leader, je zgraditi podporno infrastrukturo za rea-
lizacijo ter vzpostaviti organizacijo delovanja združenja (image 
katalog, spletna stran, priročnik z navodili), ki bo nudila pomoč 
interesentom ter bo skupaj s Slovensko turistično organizacijo 
izvajala promocijo in trženje. Vsi, ki imate svoje zidanice na vi-
nogradniških območjih in bi jih želeli nameniti tudi za turistično 
dejavnost, ste vabljeni, da pokličete na Center za podjetništvo 
v Krško na telefon 07 490 22 21 in pridobite še več informacij o 
samem projektu ter se vanj tudi sami vključite.

Otvoritev	ceste	Škovec	-	Petelinjek
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devanjih načrtujejo že za ko-
nec septembra.
Petkov dogodek se je odvijal 

v prijetnem okolju 
v atriju med knji-
žnico in dijaškim 
domom, obogati-
li pa so ga s poto-
pisnim predava-
njem. Zbranim je 
nekaj besed name-
nila Marija Duktaj 
Fruk, vodja pro-
grama in name-
stnica direktorice, 

ki je predstavila tudi preda-
vatelja Uroša Sharpa, glas-
benika in popotnika. Z ene-

RAKA - Geslo letošnjega prvega oratorija na Raki je bilo Raču-
nam nate! Gledališka igra o svetem Frančišku, ki so jo zaigra-
li animatorji, je bila uvod v zanimiv in prijeten dan. Oratorija 
se je udeležilo okoli 40 otrok iz Rake in okoliških vasi.  V sku-
pinah so se z otroki ob katehezi pogovarjali o njihovih ciljih in 

vrednotah. Poskrbljeno je bilo tudi za zabavo in kreativnost, 
ki so jo lahko izrazili na različnih delavnicah. Izdelovali so lut-
ke, nakit, na kuharski delavnici so pripravili sladico, vsi športni 
navdušenci pa so sodelovali na športnih igrah. Sledila je velika 
igra, na kateri so morali otroci zgraditi cerkev. Vendar naloga 
ni bila lahka, saj so pri gradnji naleteli na različne ovire, ki so 
jim jih »zakuhali animatorji«. S pesmijo in ob kitari Karmen 
Jenič pa so preganjali dež – in to uspešno. Oratorij so zaklju-
čili s sveto mašo, na kateri je raški župnik Franc Levičar iz-
razil zadovoljstvo nad samo organizacijo, za katero je zaslu-
žna Alenka Žabkar, in poudaril, da je lahko zabavno, veselo 
in prijetno tudi brez alkohola in drugih substanc, ki so vse po-
gostejši spremljevalec raznih žurov.  B. L.

Prvi	oratorij	na	Raki	

Udeleženci oratorija na Raki

POSAVJE – V maju in juniju je potekal v Leskovcu pri Krškem, 
Velikem Podlogu, Brežicah, Veliki Dolini, Kapelah, Artičah, Glo-
bokem, Bizeljskem, Cerkljah ob Krki in Sevnici 10-urni tečaj ro-
lanja, ki so ga organizirali za več kot dvesto posavskih otrok. Po 

besedah Blaža Šonca, učitelja z mednarodno licenco I. stopnje, 
ki sta mu pomagala še Mitja Valentinc in Martina Baškovič, se 
tečajniki starostne skupine od treh let in pol do osmih let nau-
čijo osnovnih gibanj, ustavljanj in zavijanj, nadalje pa še vzvra-
tnega gibanja, prestopanja in podobno. Dejal je še, da je zani-
manja za učenje rolanja zelo veliko, saj so se nad njim navdušili 
tudi starši, ki se želijo naučiti te spretnosti, da bi jo lahko izva-
jali skupaj s svojimi nadebudneži, zato v prihodnje razmišljajo 
tudi v tej smeri. „Fotografije z minulih rolarskih aktivnosti pa si 
je mogoče ogledati na naši spletni strani www.solarolanja.com,“ 
je zaključil Šonc. (fotogalerija na www.posavje.info)  M. K. M. 

Šola	rolanja	se	je	odpravila	na	
počitnice

Skupina rolarjev med vadbo na Bizeljskem

BREŽICE – Sklad Vrtca Mavrica je organiziral delovno akcijo 
vgradnje tobogana, kupljenega z izkupičkom »srečelova za 
tobogan«. Sam srečelov jim je prinesel okoli 1600 evrov, do-
nacije še prihajajo, zanje pa v vrtcu tudi še prosijo. Za vgra-

dnjo tobogana so se odločili, ker je le-ta eno najljubših otro-
ških gibal. V »igri« imajo v vrtcu tudi še druga več funkcijska 
igrala, kajti igrišče je javno. V dopoldanskem času ponuja 
radosti otrokom, ki obiskujejo vrtec, vendar so vrata odpr-
ta tudi v popoldanskih urah za otroke iz naselja. To je drugo 
igrišče, ki ga je uredil brežiški vrtec. Prvega je uredil s po-
močjo KS Trnje, kjer se je izkazalo, da prostor služi za dobro 
počutje večih uporabnikov, soseska pa je s tem veliko pri-
dobila in ga – kar je pomembno poudariti – dobro vzdržuje.
 N. J. S.

Od	srečelova	do	tobogana

Nabrežina se prav ponuja za tobogan

BREŽICE – Brežiški Mladinski 
center se je s prostorov na 
Gubčevi ulici, ki jih prena-
vljajo, preselil v Dijaški dom 
Brežice in na prvi petkov ju-
lijski večer povabil na ogled 
začasne lokacije, ob tem pa 
so predstavili poletni pro-
gram in aktivnosti Mladinske-
ga centra. Pripravili so celo-
dnevne aktivnosti za otroke, 
motivacijske delavnice, ve-
slanje in druženje ob pikni-
ku ter paintball. Selitev na 
staro lokacijo pa po predvi-

Mladinski	center	Brežice	na	začasni	lokaciji	
ga izmed svojih popotovanj 
je s sabo pripeljal ženo, ki 
je Avstralka, z njo ima tudi 
sina. Petkovo potopisno pre-
davanje je obogatil z glasbe-
no spremljavo soustvarjalcev  
Tomaža Kureža - Maželjna, 
ki je poznan iz skupine Coma 
Stereo, in Matjaža Zemljaka 
- Tjaža. Skupaj delujejo kot 
Akustik Underground. Večer 
so obogatili še s slastnimi pri-
grizki in avstralskim vinom. 

 M. K. M.

Akustik underground med nastopom

BREŽICE - Gimnazija Brežice se tudi letos lahko pohvali z do-
sežki svojih dijakov v znanju kemije in biologije na držav-
nih tekmovanjih. Vida Šet iz 4. c oddelka in Nika Anžiček iz 
4. d sta se uvrstili na mednarodno tekmovanje iz znanja bi-
ologije in kemije. Vida Šet iz 4.c oddelka se je uvrstila med 
štiri najboljše dijake iz znanja biologije, ki se bodo udele-
žili mednarodne biološke olimpijade v času od 12. do 20. 7. 
na Japonskem. Nika Anžiček iz 4.d pa se je uvrstila med šti-
ri najboljše dijake na področju kemije, ki se bodo udeleži-
li mednarodne kemijske olimpijade od 18. do 27. 7. v Cam-
bridgu v Veliki Britaniji.

Gimnazijki	na	olimpijado	
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Ribiško tekmovanje je pote-
kalo v petih sektorjih narav-
nega okolja na levem in de-
snem bregu akumulacijskega 
bazena HE Vrhovo od Radeč 
do Loke pri Zidanem Mostu. 
Uradni trening se je pričel 
že v ponedeljek, 22. junija, 
tekmovanje se je nato od-
vijalo od petka do nedelje. 
Tekmovalo je 149 tekmoval-
cev iz 27 držav, ki jih je spre-
mljalo 175 sodnikov. Sloven-
sko reprezentanco izkušenih 
športnih ribičev so zastopali: 
Aleš Kancler in Petar Dimi-
trovski iz Brežic, Robi Bačič, 
Mitja Kmetec, Jernej Am-
brožič in rezervni športni ri-
bič Žiga Pavlič. Njihov trener 
je bil Stanko Verstovšek Ribi-
ške družine Radeče, kapetan 
Jože Šmejc.

POSAVJE - V mesecu maju in juniju je komisija za strelstvo 
ZLD Posavje organizirala tekmovanje v lovski in športni kom-
binaciji ter tekmovanje na premično tarčo bežečega merja-
sca. V lovski kominaciji je tekmovalo 41 strelcev oz. 12 ekip. 

Posamično je zmagal Jože Koritnik (LD Videm) pred Boštja-
nom Liparjem (LD Pišece) in Mitjo Zidaničem (LD Globo-
ko), ekipno so bili najboljši Pišečani pred Videmčani in Arti-
čani. V športni kombinaciji - memorial Jožeta Jurečiča – je 
tekmovalo 57 strelcev oz. 10 ekip. Zmagal je Damjan Rož-
man (LD Pišece), drugi je bil Zidanič, tretji pa Koritnik, eki-
pno so bili prvi Brežičani pred Globočani in Videmčani. Ro-
žman je bil najboljši tudi v tekmovanju na premično tarčo 
bežečega merjasca. Drugi je bil Miran Vršec (LD Bizeljsko), 
tretji pa Zidanič. Ekipno so zmagali Pišečani pred Videmča-
ni in Globočani.

SPODNJE DULE - 13. junija je Športno društvo Gora organizi-
ralo sedaj že tradicionalno pozivno tekmo v smučarskih sko-
kih za pokal Občine Krško. V lepem in sončnem vremenu se je 
tekme na obeh skakalnicah v Športno skakalnem centru Spo-
dnje Dule udeležilo 39 tekmovalk in tekmovalcev iz Slovenije 

( SD Vizore, SSK Ljubno BTC, ŠD Račna, ŠD Jablance, ŠD Višnja 
gora, ŠD Gora) ter gosti iz madžarskega mesta Koszeg. Priso-
tne je nagovoril podžupan Občine Krško Cveto Sršen, sicer 
pa so obisk prireditve ocenili na približno 250 obiskovalcev. 
Gledalce je seveda najbolj zanimalo, če bo dosežen nov re-
kord skakalnice. In res je bil, saj je član domačega društva 
Aleš Martinjak kar dvakrat popravil dosedanji rekord (38,5 
m) na 39,5 m in nato še na okroglih 40 metrov. S tem dosež-
kom je seveda tudi zmagal v kategoriji članov. Ostali rezul-
tati in fotografije na www.posavje.info.

Martinjak	skočil	40	metrov

Strelsko	tekmovanje	lovcev

Najboljši trije v športni kombinaciji: Mitja Zidanič, 
Damjan Rožman in Jože Koritnik

Uspešen	zaključek	evropskega	
ribiškega	prvenstva

Športni ribiči so bili nad okoljem in z ulovom na 
15. evropskem prvenstvu v lovu rib s plovcem na 
akumulacijskem bazenu HE Vrhovo izredno zadovoljni.

STUDENEC - Na asfaltiranem nogometnem igrišču na Studen-
cu se je 27. junija odvijal 6. Kristijanov memorial. V malem 
nogometu se je pomerilo 25 ekip. Prvo mesto je osvojila no-
gometna ekipa Gradbeništvo Tričič iz Litije, na drugem me-

stu je pristala ekipa Slabiči Kiwi shop iz Sevnice, na tretjem 
pa Bubka bar Pizzerija Italia iz Brežic. Za najboljšega igral-
ca je bil razglašen Matej Kurnik (Slabiči Kiwi shop). Najboljši 
strelec je postal Milivoje Simeunovič (Gradbeništvo Tričič). 
Naslov najboljšega vratarja je osvojil Darko Tokič (Gradbe-
ništvo Tričič). P. B.  

VELIKO MRAŠEVO - Na igrišču v Velikem Mraševem je v noči 
iz 24. na 25. junij pa vse do popoldneva potekal 22. tradici-
onalni malonogometni turnir ob prazniku KS Podbočje in dne-
vu državnosti, ki ga organizira ŠRD Veliko Mraševo. V konku-
renci kar 40 je zmagala ekipa KMN Viktorbit iz Ljubljane, ki 
je v finalu z 2:0 premagala ekipo Gradbeništvo Tričić. Sle-
dnji so bili sicer favoriti finala, saj so zanje igrali med drugi-

mi tudi Mile Simeunovič, Igor Osredkar in Gorazd Drobnič, 
vendar pa kljub očitni pobudi v igri niso našli poti do mre-
že. Tretja je bila ekipa Cantry iz Velikega Podloga, četrti pa 
sevniški Kiwi shop. Najboljši strelec turnirja je bil Michel Ža-
lac iz zmagovalne ekipe, najboljši vratar pa Samo Žabkar iz 
ekipe Cantry. 18-urni turnir si je predvsem v večernih urah 
ogledalo ogromno gledalcev. P.P.

6.	Kristijanov	memorial	na	
Studencu

Na igrišču na Studencu se je kljub dežju odvijal 6. 
Kristijanov memorial.

V	Vel.	Mraševem	kar	40	ekip

SEVNICA – Konec junija je v Murski Soboti potekal 3. finalni tur-
nir državnega prvenstva v kickboksu, katerega so se udeleži-
li tudi člani Kluba borilnih veščin Sevnica in osvojili kar 13 me-

dalj. Med starejšimi kadeti je bil 
najuspešnejši Matej Budna, ki 
je osvojil naslov državnega pr-
vaka v kategoriji -47 kg. Druga 
mesta so osvojili med starejši-
mi kadeti Ivan Šribar in Amadej 
Ivnik, med mladinci Kristjan 
Špan, Eric Marin, Davor Žve-
glič in v aero-kickboxingu ekipa 
mladink v postavi Štojs Špela, 
Trefalt Patricija in Grčar Tama-
ra, med člani pa Lino Šalamon.
Tretja mesta so osvojili med st. 
kadeti Uroš Cizerle, med mla-
dinci Kristjan Špan in med člani 
Rok Kuzem ter Rok Štih. 5. me-
sto pa je med člani osvojil Pri-
mož Krejan.

RADEČE - V Radečah se je 28. junija slavnostno zaključilo 15. evropsko prvenstvo v lovu rib s plovcem. 
Nosilec prvenstva je bila Ribiška zveza Slovenije, organizator in izvajalec pa Ribiška družina Radeče.

Najboljši športni ribič je po-
stal Anglež Steve Hemingray, 
najboljši v slovenski posadki je 
bil Mitja Kmetec na 45. mestu. 

Med 27 ekipami je slavila Ma-
džarska, Slovenija se je uvrsti-
la na 15. mesto. Branko Zelič, 
tajnik RD Radeče in predsednik 

organizacijskega odbora, je o 
odločitvi za organizacijo in iz-
vedbo tega prvenstva dejal: 
»Imamo vse naravne danosti, 
smo logistično usposobljeni, 
ambiciozni in imamo razvito 
športno dejavnost. Tekmova-
nje v takem obsegu je v Slove-
niji potekalo prvič, vendar ne 
zadnjič,« ter še dodal, »priho-
dnje leto bo potekalo prven-
stvo v lovu rib s plovcem za po-
donavski pokal, čez dve leti pa 
bo potekalo še svetovno prven-
stvo.« Mednarodni delegat sve-
tovne in evropske organizaci-
je FISPED Claudio Mattaoli je 
evropsko prvenstvo v lovu rib s 
plovcem v Radečah označil kot 
najboljše, brezhibno izvedeno 
tekmovanje - tudi po številu 
udeležencev.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Švic	pod	streho
BRESTANICA - Na tamkajšnjih igriščih je 4. julija potekal tur-
nir ŠVIC, prvi kvalifikacijski turnir Poletnih športnih viken-
dov 2009. Sodelovalo je 20 ekip v malem nogometu,  8 ekip 
v košarki, v odbojki na mivki pa 23 ekip (14 moških parov in 
9 ženskih parov). Zmagovalci turnirja so: v malem nogome-
tu Mana Artiče, v košarki Center lepote Leona, v odbojki na 
mivki za ženske MZG Grosuplje, v odbojki na mivki za mo-
ške pa Grema. Nosilec turnirja, Klub posavskih študentov, je 
poskrbel tudi za spremljevalni program: pripravili so tekmo-
vanje v vodnem nogometu na posebnem igrišču in pa napra-
vo za merjenje hitrosti udarca nogometne žoge. V soboto, 
11.7., bodo nadomestili prestavljen turnir Musklfibr.

Uroš	in	Maja	na	EP	v	hip	hopu
KRŠKO – V prvih dneh ju-
lija je v Kopru poteka-
lo evropsko prvenstvo 
v t. i. street disciplinah 
- hip hopu, break dan-
cu in electric boogieu. Z 
odličnim rezultatom na 
državnem prvenstvu sta 
si udeležbo na tekmova-
nju zagotovila tudi Uroš 
Jodran in Maja Omerzel, 
člana PK Lukec iz Krške-
ga. V kategoriji hip hop 
pari člani sta med 79 ple-
snimi pari osvojila odlič-
no 26. mesto in le za 
las ostala brez četrtfi-
nalne uvrstitve. Za nju-
ne odlične rezultate že v 
prvi skupni sezoni je prav gotovo zaslužen tudi njun trener 
Miha Furlan iz Postojne, ki srbi za razvoj hip hopa v Plesnem 
klubu Lukec v Krškem.

13	medalj	za	Sevničane	v	
kickboksu

Uroš Jordan in Maja Omerzel

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Mile Simeunovič (v rdečem dresu) v akciji
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POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Urška Smolej Učakar, 

Krško – deklico,
• Katarina Koprivc, Planina 

pri Sevnici – dečka,
• Maja Drugović, Blanca – 

dečka,
• Nataša Romih, Sevnica – 

dečka,
• Bernarda Imperl, Loka pri 

Zidanem Mostu – deklico,
• Metije Hoxha, Krško – 

deklico,
• Alenka Pavc, Krško – dečka,
• Ana Marija Ogorevc, 

Mostec – dečka, 
• Andreja Jordan, Sajevce  

– deklico,
• Zdenka Kolman, Dobova – 

dečka,
• Jasna Avguštin, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Dženita Molan, Krško – 

dečka,
• Darja Račič, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Tea Erban, Brežice – dečka,
• Božena Jakhel, Krško – 

dečka,
• Jana Majcen, Dobova – 

deklico,
• Nina Stojčovski, Brežice – 

dečka,
• Darja Sotlšek, Globoko – 

deklico,
• Andreja Mlakar, Studenec 

– dečka,

• Primož Bogovič, Brežice 
in Katja Kozar, Senovo,

• Robert Mramor, Pilštanj 
in Ruslana Kulbida, Krivoj 
Rig,

• Slavko Agrež in Simona 
Franko, oba iz Bukoška,

• Miroslav Gramc, Vrhovska 
vas in Suzana Kranjc, 
Krška vas,

• Jože Tomažin in Bojana 
Slak, oba Zabukovja pri 
Raki, 

• Rok Kerin, Straža pri 
Krškem in Andreja Barič, 
Dobrava ob Krki,

• Danilo Steklačič, Plešivica 
pri Žalni in Karmen 
Gruden, Velika Račna,

• Valentin Janez Škedelj 
in Marjeta Dragan, oba iz 
Cerovega Loga,

• Domen Jaklič, Breg in 
Martina Mirt, Zakot. 

 ČESTITAMO!

Svet Zdravstvenega doma Brežice na podlagi sklepa 1. 
redne konstitutivne seje  Sveta ZD  z dne 23.6.2009 in 22. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Brežice razpisuje delovno mesto: 

direktorja/direktorice
Zdravstvenega doma Brežice

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/
tka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom iz-
polnjuje še naslednje pogoje:

• da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske 
ali pravne smeri,

• da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oz. 
vodstvenih delovnih mestih,

• da je državljan R Slovenije,
• da predloži program razvoja zdravstvenega doma za čas 

trajanja mandata;

Mandat direktorja / direktorice traja štiri leta in teče 
od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k ime-
novanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj 
kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov:  Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 
8250 Brežice,  z oznako: »Prijava na razpis-ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določe-
nem z zakonom. 

 Svet Zdravstvenega doma Brežice

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/ stavba stare glasbene šole /
v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

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

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62. NAGRADE:
1. nagrada: nahrbtnik Yurena
2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena
3. nagrada: denarnica Yurena    

Geslo prejšnje, 13/2009 številke: 
MAVRICA V KAPNIŠKI DVORANI

Nagrade, ki jih podarja Klub jamarjev Kostanjevica na 
Krki prejmejo:
1. nagrada: 4 vstopnice za Kostanjeviško jamo: 

Adi Pleterski, Izvir 2a, 8263 Cerklje ob Krki
2. nagrada: 3 vstopnice za Kostanjeviško jamo:

Melita Resnik, Titova c. 118, 8281 Senovo
3. nagrada: 2 vstopnici za Kostanjeviško jamo:

Petra Jazbar, Trg svobode 27, 8290 Sevnica

Geslo križanke pošljite do petka, 17.7.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Yurena d.o.o., 
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto

• Helena Žlender, Šmarje 
pri Jelšah – dečka,

• Melita Malus Patačić, 
Bizeljsko – dečka,

• Vesna Borko, Krško – 
deklico,

• Petrija Stojanović Škul, 
Brežice – dečka,

• Simona Brajdič, Dobruška 
vas - dečka,

• Metka Janc, Smečice – 
dečka. 

www.mojeposavje.info
prijetne, zanimive in drugačne strani naše pokrajine

Zanimivosti  
iz vaših krajev

• Krajevni praznik v Pišecah 
smo obeležili s številnimi 
slikami – se najdete na njih?

• Dolenjo vas in ljudske pev-
ce Ajda obiskal par iz Nizo-
zemske

• Kmečki praznik v Tržišču
• Velika otvoritev obnovlje-

nega Podbočja

Glasbeni utrinki

• Premierni zvoki kvarteta 
flavt in klarinetov 

• Majdi Arh 4. mesto na MMS
• Momentov Flying high na 

spletu
• Šrot 2009 – Od »divjih 

strun« do »pištol in vrtnic«

Ali že veste, da si na spletnih straneh www.posavje.info in www.mojeposavje.info lahko ogledate zanimi-
ve reportaže in bogate fotogalerije ter videozapise najrazličnejših prireditev? 

Spoznajte najbogatejšo zbirko posavskih novic – od prenove strani, maja 2009, smo objavili že preko 1500 
novic o dogodkih, ki oblikujejo vaš vsakdan! 

• Vzletišče – naj mladi talen-
ti poletijo

• Aristel Škrbić 
• Luka Žnideršič – Lux
• Kvintet Od oka
• Liquf iz Mirnske doline

Zabavne prireditve

• Karting Challenge 2009
• Vrnitev v 60-ta z Briljantino
• Generator 
• Brežice moje mesto

Zanimivosti  
iz vseh vetrov

• Posavska blogosfera
• Jagode, hmelj, bezeg, aliga-

torjeva hruška…

www.posavje.info
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Zamenjam dvosobno občin-
sko stanovanje v Brežicah za 
trisobno občinsko stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 041 902 048

Zamenjam zazidljivo parcelo 
na Čatežu ob Savi za storitev 
ureditve fasade na stanovanj-
ski hiši. Tel.: 031 436 851

Kupim gradbeno barako, 
nadstrešek ali gradbeni kon-
tejner za spravilo orodja. 
Tel.: 041 823 889

Kupim elektro agregat 2-25 
kw in termoakumulacijsko 
peč 3 kw. Pošljite SMS na 
040 819 203

Kupim drobilec koruze, lah-
ko starejši, enofazni. 
Tel.: 040 730 086

Kupim motorno kolo znam-
ke Tomos. Tel.: 051 818 219

Kupim dobro ohranjen jedil-
ni kot 200 x 150. 
Tel.: 031 261 404

Kupim R4 ali R5, še v voznem 
stanju. Tel.: 07 81 42 690

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

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.

Kupim stroj za ruženje koru-
ze, storžer na traktorski kar-
dan in manjši predsetvenik. 
Tel.: 07 81 43 294

Oddam enosobno, delno 
opremljeno stanovanje v 
Brežicah, Trnje. 
Tel.: 041 503 767

Oddam dve črni muci, stari 
osem tednov, navajeni na bli-
žino otrok, v Brestanici. 
Tel.: 031 336 536

Dobrim ljudem podarimo 
mlade psičke, stare 6 tednov. 
Tel.: 031 720 715

Podarim spalnico s štiridelno 
omaro ter komodo. 
Tel.: 051 423 839

Mlada družina nujno naja-
me hišo v Krškem, Brežicah 
ali okolici. Vselitev takoj, ka-
sneje možen odkup. Kličite 
samo resni. Tel.: 040 264 338

Vzamem v najem, za daljše 
obdobje, enoinpolsobno ali 
dvosobno stanovanje. 
Tel.: 070 273 545

Prodam trisobno stanovanje 
v Obrežju, 166 m2, v družin-
ski hiši, prvo nadstropje, po-

trebno etažiranje, ugodno. 
Tel.: 030 911 534

Prodam hišo v Mostecu, 63 
m2, zraven nova samostojna 
garaža, vse obnovljeno, ure-
jena okolica, možnost plačila 
na obroke. Tel.: 041 784 232

Prodam hišo v okolici Bošta-
nja, asfalt do hiše, voda, ele-
ktrika, centralna. 
Tel.: 041 724 335

Prodam hišo v Cerkljah ob 
Krki, 250 m2, obnovljeno v 
celoti, v račun vzamem tudi 
stanovanje, ugodno. 
Tel.: 041 698 919

Prodam Škodo Favorit 1.3 
GLX, silver line, l. 1994, 
113.000 km, kovinske barve, 
meglenke, vlečna kljuka, lita 
platišča, reg. do 19.8.2009, 
ugodno. Tel.: 031 810 982

Prodam Opel Astro limu-
zin 1.6 igl, l. 1995, odlično 
ohranjen, prvi lastnik, pro-
dam tudi Opel Corso za dele. 
Tel.: 041 581 492

Prodam Fiat Punto 155, bele 
barve, lepo ohranjen, prva 
registracija 1999. 
Tel.: 031 449 159

Prodam R 5 Campus, l. 1992, 
prev. 164.000 km, 5 vrat, 
nove letne gume in izpuh, re-
gistr. in zavarovanje ostane-
ta do izteka 02/2010, cena: 
560 €. Tel. 031 253 972

Prodam VW Golf 1.4 16 V, 
l. 2000, metalik modre bar-
ve, veliko opreme, odlično 
ohranjen, kupljen v Sloveni-
ji. Tel.: 031 544 638

Prodam Fiat Brava, moder, po-
mična streha, oprema, vinje-
ta, l. 1997, nove gume, cena 
1.500 €. Tel.: 051 455 142

Prodam Fiat Tipo, rdeče bar-
ve, lepo ohranjen. 
Tel.: 051 841 337

Prodam motorno kolo Yama-
ha yzf 750-r, l. 1993, 92 kw, 
modro bele barve, odlično 
ohranjen, cena 1.500 €. 
Tel.: 041 937 893

Prodam štirikolesnik Yama-
ha raptor yfm 350 rw, regi-
striran, star 13 mesecev, ser-
visna knjiga, kot nov, cena 
5.500 €. Tel.: 041 937 893

Prodam Daewo Lanos, l. 
1998, prev. 154.000 km, re-
gistriran, štiri zimske pnev-
matike, cena 1.000 €. 
Tel.: 031 777 166  

Prodam Renault Clio 1.4 rt, 
l. 1995, električni paket, do-
bro ohranjen, zadnji spojler, 
cena 450 €. Tel.: 040 432 436

Prodam Mitsubishi lacer, l. 
1997, srebrne barve, dobro 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 969 911

Prodam ugodno štirikolesnik 
ATV 250 cm3, Honda motor, l. 
2007, prva reg. 2008/4. Tel.: 
040 943 679

Prodam štirikolesnik ETDN 
150 ccm, star tri leta, malo 
vožen, prodam zaradi bole-
zni. Cena 1.500 € ali po dogo-
voru. Tel.: 040 631 671

Prodam štirikolesnik l. 2007, 
Bemygermany 200 ccm, 15 
km, rdeče barve, lepo ohra-
njen, cena 550 €. 
Tel.: 041 299 420  

Prodam Clio 1.4, l. 1994, 
prev. 178.000 km, vi-
šnje barve, registriran do 
22.08.2009, ugodno. 
Tel.: 051 831 293

Prodam traktor TV 420 l. 
1989, s plugom in priko-
lico, ter mešana razžaga-
na drva. Tel.: 031 852 438 

Prodam VW Passat 1.8, ka-
ravan, bele barve, l. 1994, 
prev. 230.000 km, registri-
ran do 30.03.2010, drugi la-
stnik, cena 1.000 €.
Tel.: 051 690 356

Prodam traktor IMT 542 s hi-
dravličnim volanom, kabino, 
kompresorjem, na novo regi-
striran, cena 5.400 €. 
Tel.: 041 552 915 

Prodam čoln gumenjak Yam 
– Zodiac 380 S, 14 dni v vodi, 
je kot nov, z opremo, reg. do 
2012 PI in Tomos 18, brezhi-
ben, kratka os, cena 2.200 €. 
Tel.: 041 514 129

Prodam prikolico za čoln, 
nosilnost do 750 kg, novi 
nosilni valčki, vitel in kole-
sni ležaji. Cevi so potrebne 
manjšega popravila. Cena 
420 €. Tel.: 031 374 826

Prodam kombiniran bojler 
elektrika – drva, malo ra-
bljen. Tel.: 031 497 689

Zelo ugodno prodam nov 
otroški stolček za hranjenje, 
razstavljiv (tri faze), moder, 
cena 50 €. Tel.: 040 204 997

Prodam delovni zvezek Poto-
vanje besed 4 – književnost, 
je za 4. letnik poklicno-teh-
niškega izobraževanja. 
Tel.: 051 307 537

Prodam industrijska šivalna 
stroja igelni overlock, cena 
1.200 €, triobodni štih 500 €, 
v dobrem stanju. 
Tel.: 031 771 763

Prodam steklokeramično 
ploščo Gorenje in laserski ti-
skalnik. Tel.: 031 306 191  

Prodam kletno hladilno na-
pravo, kupim koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 255 050

Prodam LCD monitor 17“, 
cena 70 €, ter klasični moni-
tor, cena 20 €. 
Tel.: 031 582 012

Prodam gume za Clio na AL 
ali kolesnih jeklenih obročih 
165/70 x 13. Tel.: 070 317 905 

Prodam strešni prtljažnik za 
Renault Megane, letnik 1996 
– 2002, odlično ohranjen, 
cena 60 €. Tel.: 031 376 165

Prodam cirkular (dvižna 
miza), železno ogrodje in tri-
fazni motor, cena 400 €. 
Tel.: 051 820 124

Prodam  mlin za mletje zrna 
in obračalnik za Tomo Vinko-
vič na štiri vijake, cena po-
sameznega predmeta 150 €. 
Tel.: 07 49 51 634

Prodam  varilni aparat CO2 
MI6, MA6 315A in inverterski 
130A ter 160A, nov, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 554 098

Prodam mlin za koruzo ma-
sivne izdelave, možnost mle-
tja storžev, nov, cena po do-
govoru. Tel.: 031 815 236

Prodam rotacijsko kosilni-
co IMT 627-651, štirje diski, 
dolžina 165, lepo ohranjena, 
cena 600 €. Tel.: 031 571 619

Prodam cirkular in mlin za 
žito, kombiniran s trofaznim 
motorjem in 10 m kabla. 
Tel.: 041 243 343

Prodam kovinski cirkular s 
pomično mizo (90 x 120), tri-
fazni motor, 3,2 kw, ugodno. 
Tel.: 031 808 972

Prodam trifazni elektromo-
tor R. Končar z jermenico 10 
km za 110 €, trifazni kovin-
ski cirkular in kosilnico BCS z 
vozičkom. Tel.: 041 552 915

Prodam elektro motor 10 km 
( v račun vzamem koruzo v 
zrnju ali prašiča) in lesene 
brane, 2 kom. za okras, ter 
cirkular za žaganje drv. 
Tel.: 03 58 061 31 

Prodam trosilec hlevske-
ga gnoja Krone 4T, pokončni 
valji, in cisterno za gnojnico 
5.000 litrov – Tandem. 
Tel.: 040 713 384

Prodam dvoredno sejalnico 
Olt, ohranjeno, ter belo in 
rdeče vino, ugodno. 
Tel.: 041 222 914
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Stiki: Dobro situiran starej-
ši moški išče žensko za vode-
nje skupnega gospodinjstva 
in da si uredita lepo priho-
dnost. Tel.: 041 296 264

Stiki: 45-letni samski moški, 
s službo, želi spoznati žen-
sko, staro od 40 do 50 let, za 
skupno življenje.
Tel.: 031 876 131 

Pomoč: Prosim, da mi kdo 
podari ohranjeno vrtno gar-
nituro in senčnik. Hvala. 
Tel.: 07 62 090 64

Pomoč: Potrebujem otroško 
posteljico z jogijem, dimen-
zije 140 x 70 cm. Hvala za 
dobroto. Brezposelna mami-
ca. Tel.: 041 459 282

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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
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 9. in 22. 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

Četrtek, 9. 7.
• od 9.00 do 13.00 v MC Krško: igre brez meja
• od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: angleška delavnica
• od 11.00 do 12.30 v MC Krško: računalniške delavnice

Petek, 10. 7.
• od 9.00 do 13.00 v MC Krško: igre brez meja
• od 11.00 do 12.30 v MC Krško: računalniške delavnice

Sobota, 11. 7.
• ob 9.00 na igriščih v Brestanici: poletni športni vikendi – 

turnir Musklfibr
• od 9.00 dalje v Kozjem: poletni športni vikendi – tenis, 

odbojka na mivki (ob 17.00) in ulična košarka (ob 19.30)
• od 10.00 dalje na Borštu: skoki v vodo z borškega mostu 

– ob 10.00 vodni nogomet na milnici, ob 15.00 tekmova-
nje padalcev, ob 18.00 tekmovanje v skokih v vodo, ob 
20.00 tekmovanje harmonikarjev

• ob 12.00 v Bivaku Senovo: izdelovanje lesenih ptičjih hišk
• ob 15.00 ob gasilskem domu na Velikem Cirniku: gasil-

ske igre brez meja
• ob 19.00 na Blanci: velika vrtna veselica z ansamblom 

Jerneja Kolarja

Nedelja, 12. 7.
• ob 16.00 pri gasilskem domu na Telčah: Telška žetev – sre-

čanje ljudskih pevcev

Ponedeljek, 13. 7.
• od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: učenje nemščine sko-

zi igro (vsak dan do 16. 7.)

Sreda, 15. 7.
• od 10.00 do 12.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac v 

Kostanjevici na Krki: ustvarjalnica za otroke od 5. leta 
dalje

Četrtek, 16. 7.
• ob 20.00 na bazenu Brestanica: Jam session by the pool
• ob 20.00 v galeriji na gradu Sevnica: razstava fotografij 

Matjaža Tančiča „London Street Fashion“

Petek, 17. 7.
• ob 9.00 v MC Brežice: delavnica otroških rajalnih iger, 

plesov in pesmi

Sobota, 18. 7.
• ob 9.00 v MC Brežice: delavnica otroških rajalnih iger, 

plesov in pesmi
• ob 11.00 od Podbočja do ŠRC Grič Velike Malence: Eko 

Evropa v mojem kraju – motivacijska delavnica, veslanje 
in piknik v naravi 

• ob 16.00 v okolici cerkvice Svetih treh kraljev na Brun-
ku: žetev 2000 zlatih zrn

• ob 19.00 v Trnovcu: gasilska vrtna veselica 

Nedelja, 19. 7.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za julij 2009

Ponedeljek, 20. 7.
• od 10.00 do 12.00 v Bivaku Senovo: hip hop plesna de-

lavnica (vsak dan do 23. 7.)
• od 10.00 do 13.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac v 

Kostanjevici na Krki: počitniška delavnica za otroke od 6. 
leta dalje – lutke (vsak dan do 24. 7.)

Torek, 21. 7.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za julij 2009

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Prodam zračno puško, novo, 
5.5 cal., fiksna cev, osvetlje-
ni merki, nov daljnogled, 
cena 135 €. Tel.: 070 861 670  

Prodam 600-litrsko cisterno 
s tremi izpusti (pipami). 
Tel.: 051 431 259

Prodam hidravlično stiskal-
nico, 250-litrsko, v zelo do-
brem stanju, malo rabljeno, 
cena 700 €, v okolici Pišec. 
Tel.:  041 984 805

Prodam leseno prešo na ka-
men, v zelo dobrem stanju, 
cena 200 €, v okolici Pišec. 
Tel.: 041 827 302

Prodam pšenično slamo z 
njive, kupim bikca, starega 
14 dni. Tel.: 051 869 010

Prodam 250-litrsko skrinjo, 
zelo ugodno. Tel.: 040 796 143

Prodam več starega pohištva 
po ugodni ceni, možnost ob-
nove. Tel.: 041 823 942

Prodam kotno klop, oblazi-
njeno, 170 x 130, in mizo, 
lepo ohranjeno. 
Tel.: 041 521 649

Prodam kavče, omare, mize, 
stole, tepihe, zavese, ugo-
dno. Tel.: 051 703 603

Prodam starejšo hrastovo 
spalnico, primerno za obno-
vo, in manjšo peč na trda go-
riva. Tel.: 031 647 691

Prodam smrekove deske in 
plohe, hrastove plohe ter les 
za ostrešje. Tel.: 041 571 453

Prodam vrata s podboji ma-
hagonij in 2 x radiator 200 x 
30, 40 x 80, rabljeno dve se-
zoni. Tel.: 051 389 362

Prodam kuhinjske elemente 
dolžine tri metre, s pomival-
nim koritom, hladilnikom ter 
zgornje omarice z napo, dol-
žine 1,70 m. Tel.: 041 521 649

Prodam spalnico, otroško 
kolo ter pralni stroj Gorenje, 
vse lepo ohranjeno. 
Tel.: 051 457 759

Prodam spalnico za 250 € oz. 
po dogovoru ter žensko gorsko 
kolo za 80 €. Tel.: 051 815 513

Prodam samostoječo risalno 
mizo, ugodno. 
Tel.: 070 304 094

Prodam novo hrastovo okro-
glo mizo premera 120 cm + 
vložek 45 cm, sestavljena je 
dolžine 165 cm, cena 80 €. 
Tel.: 041 514 129

Prodam kuhinjski element 
Svea, kotni, še nemontiran, 
zapakiran, oranžne barve, 
tip kuhinje Lina. 
Tel.: 041 697 770

Prodam dia harmonike Butu-
len B-ES-AS in Rutar CIS-FIS-
HA ter moped – cena 130 €. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam veliko različnih 
značk. Tel.: 07 47 78 069

Ugodno prodam malo ra-
bljen litoželezni vgradni ka-
min znamke Plamen ter šti-
risatno nerjaveče točilo za 
med. Tel.: 051 813 552

Prodam tri poletne kostime 
in poletno obleko velikosti 
46, vse skupaj za 50 €. 
Tel.: 051 348 197

Prodam komplet ženske 
motoristične opreme št. 38, 
zelo dobro ohranjeno, cena 
100 €. Tel.: 051 414 159

Prodam frankinjo in belo 
vino, bizeljski okoliš. 
Tel.: 07 49 56 563

Prodam belo in rdeče vino po 
simbolni ceni ali menjam za 
odojke ali prašiče. 
Tel.: 031 397 434

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, cena 0,9 €/liter. 
Tel.: 041 813 074

Prodam cviček in belo vino, 
integrirana pridelava, večjo 
količino, cena 1 €.
Tel.: 031 206 874

Prodam mešano vino Bizelj-
sko belo in rdeče, cena 0,90 
€. Tel.: 041 538 237

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

Prodam rdeče vino in vino laški 
rizling (oba z medaljo), cena 
1 €/liter, okolica Senovega, ali 
zamenjam za prašiča ali kalano 
kolje. Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče in belo vino iz 
več sort belega grozdja, cena 
0,80 €/liter. Tel.: 07 49 51 577

Prodam zelo kvalitetno rde-
če in belo vino, večjo koli-
čino, iz okolice Brežic, cena 
0,8 €/liter ter žganje po 4 €/
liter. Tel.: 031 510 839

Prodam cviček za 0,8 €/li-
ter ter motorno škropilnico, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 577 552

Prodam rdeče vino, več vrst, 
žganje, jagenjčke ter dve od-
rasli ovci. Tel.: 041 598 873

Prodam ugodno cviček za 0,7 
€/liter, vino mešano, sindi-
kalna cena, 0,4 €/liter, bu-
kova drva ter hlevski gnoj. 
Tel.: 031 583 198

Prodam kozličke za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 763 512

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 739 565

Prodam bikca rjave barve, 
starega dva tedna. 
Tel.: 031 486 076

Prodam tri jagenjčke za za-
kol ali nadaljnjo rejo, stare 
tri mesece, cena po dogo-
voru, prodam tudi zaklane. 
Tel.: 031 730 401

Prodam bikca, težkega 130 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 88 063

Prodam kozličke za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 07 81 88 404

Prodam pse bernardince, či-
stokrvne, mladički, starši na 
ogled. Tel.: 031 333 048

Prodam nemške ovčarje. 
Tel.: 041 469 350

Prodam kobilo posavko sta-
ro 7 let, z žrebetom starim 
14 dni ali menjam za gove-
do. Tel.: 07 81 400 08

Prodam burskega kozla brez 
rogov, starega tri leta, za 
pleme, teža 70 kg, cena 100 
€. Tel.: 070 989 149

Prodam teličko simentalko, 
staro dva meseca in pol, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 738 479

Prodam jagenjčke za zakol 
in zajce za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 671 906

Prodam odojke, težke cca. 
25 kg. Tel.: 031 306 136

Prodam srnaste kozličke. 
Tel.: 041 396 119

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 306 626

Prodam ječmen in naravno 
sušeno koruzo v koruznjaku, 
cena ugodna. Tel.: 041 576 801

Prodam eno tono koruze v 
zrnju, naravno sušene v ko-
ruznjaku. Tel.: 041 913 887

Prodam ječmen, cena po do-
govoru. Tel.: 031 598 074

Prodam hlevski gnoj ali ga 
zamenjam za seno, slamo, 
silažo v balah, ječmen ali ko-
ruzo. Tel.: 031 306 072

Prodam koruzo v zrnju in 
elektro motor 28 kw in 2.800 
obratov. Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 040 538 496 

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

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 040 389 015

Prodam pšenico, cena po 
dogovoru, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 507 111  

Prodam 700 kg ječmena, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 76 092

Prodam koruzo v zrnju ter 
kupim čoln, kanu, rabljen. 
Tel.: 07 49 59 088

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam nekaj koruze in je-
čmena. Tel.: 07 49 74 048

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 825 153

Prodam okrogle silažne bale, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 852 854

Prodam domače marelice. 
Tel.: 031 484 058

Stiki: Fant, star 42 let, črno-
las, s hišo in avtom, išče re-
sno, samsko dekle ali mami-
co, za resno zvezo. 
Tel.: 041 874 193

Stiki: Bošnjakinja išče raz-
gledanega, osamljenega, 
urejenega gospoda, višje po-
stave, voznika, do 65 let, re-
sno. Tel.: 031 728 121

Stiki: Urejen 40-letnik išče 
prijetno, urejeno žensko za 
prijateljstvo ali resno vezo. 
Tel.: 070 702 924 
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Speedway	po	švedsko	in	dansko...
Da bi nekoliko pobliže spoznali »blišč in bedo« 
evropskega speedwaya smo se minule dni odpravili 
tudi v nekaj švedskih in danskih speedway centrov. 
Več o tem še v naslednjih številkah, tokrat pa obja-
vljamo predvsem fotoutrinke z dveh tekem prven-
stev, ki ju verjetno lahko uvrščamo v srednji kvali-
tetni razred (za poljsko in angleško ligo).V švedskem 
mestu Gislaved smo si namreč ogledali tekmo nacio-
nalne elitne lige med domačo ekipo Lejonen in go-
stujočo Piraterno, v danskem Holstebroju pa so se 
v okviru njihove super lige domačini pomerili z eki-
po Esbjerga.

Pri nas celo veliko tistih, ki hodijo na speedway tek-
me, ne ve, kako potekajo ligaška tekmovanja v tej 
športni zvrsti. Gre namreč za podobnost s kolektiv-
nimi športi, saj se v vsakem kolu pomerita po dve 
ekipi, ki ju sestavlja 7 ali 5 tekmovalcev, na kon-
cu pa, poenostavljeno povedano, šteje njihov sku-
pni rezultat oz. zmaga ekipa, ki zbere več točk na 
medsebojnem srečanju. Domači teren pomeni tudi 
v ligaškem speedwayu veliko prednost, saj imajo 
gostitelji boljše startne pozicije (A in C), s tem, da 
največje breme ekipe nosijo ponavadi najeti tekmo-
valci oz. tujci (veliko je GP tekmovalcev), na slab-
ših startnih pozicijah pa se borijo ostali tekmoval-
ci iz kluba.

Tako kot že tolikokrat v Krškem se je po nekaj sončnih dnevih sredi švedskih gozdov uro pred tekmo ulilo kot 
iz škafa, vendar je Axelent arena začetek dirke pričakala v prijetnem poznopopoldanskem soncu...

Domači »levi«, ki so se z angažiranjem svetovnega 
prvaka Nickija Pedersena v svoji prvi „elitni“ sezoni 
uspeli zavihteti na vrh, so tokrat odločno začeli dirko.

Na Axelent areni se je zbralo tokrat nekaj več kot 
3.000 gledalcev… Antonio Lindbaeck, sicer 

najbolj znano ime v ekipi 
gostov, je bil tokrat bolj 
slabe volje, saj je osvojil 
le 6 točk.

Čeprav vstopnice niso 
drage, se organizatorji 
trudijo, da bi na dirko 
privabili tudi čimveč 
upokojencev.

Domače moštvo je 
tokrat vodil Ukrajinec 
Andrej Karpov, ki 
ga poznamo tudi v 
Krškem, saj je na 
zadnji dirki za Zlati 
znak zasedel četrto 
mesto, osvojil pa je 
letošnji pokal Franca 
Babiča.

Pogoji, v katerih tekmujejo vozniki obeh elitnih tekmovanj, so zelo različni, 
nekateri spominjajo na Krško izpred nekaj desetletij. Na stezi v Skaveju so tokrat 
domačini zelo tesno izgubil (41: 42) na svojem terenu z gosti z zahoda Danske, iz 
Esbjerga, ki jih je uspešno vodil Poljak Adam Skornicki.

Brez »speedy girls« tudi v Holstebroju ne gre…
Za lačno publiko tudi na Švedskem poskrbijo s posebno 
ponudbo t. im. »speedway korv“ (speedway klobasa).

Ne le, da so lokacije stadionov oddaljene od večjih 
mest, tudi gledalci so ponekod deležni popolnega 
»sožitja« z naravo (beri: visoko travo).

Čeprav je padcev v 
današnjem speedwayu 
zelo malo, smo 
posledice enega le 
ujeli v objektiv.

Domači »levi« so premaga-
li »pirate« z visokih 61:35, 
predvsem po zaslugi Davida 
Watta (12 točk), medtem ko 
je bil pri gostih najboljši Ra-
fael Dobrucki.

Fotografije 
in besedilo: SiPo

Več fotografij na 
www.posavje.info


