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KRŠKO, NEREZINE - V organizaciji ZPM Krško poteka od 18. do 28. julija v Otroškem naselju Nerezine letovanje 
prve izmene iz Posavja, v kateri je 87 otrok iz občin Krško, Sevnica in Radeče. Zanje skrbi 16 prostovoljcev 
ZPM Krško (pedagoški vodja prof. Andrej Škafar, zdravstvena služba zdravnica Nada Jensterle).  Vsi udeleženci 
letovanja se dobro počutijo, uživajo v morju in ob njem ter preko Posavskega obzornika lepo pozdravljajo starše 
in vse bralce. Foto: A.Š.

Knjige iz založbe 

Predstavitev, str. 11-14

Večjih investicij za zagoto-
vitev dodatnih prostorov za 
malčke so se na Občini Krško 
lotili predvsem na Raki, kjer 
se je že začela gradnja nove-
ga vrtca, ter v Leskovcu pri 
Krškem, kjer bodo po preno-
vi starega VDC odprli še tri do 
štiri nove oddelke. V Leskov-
cu pri Krškem je po zaključe-
nem vpisu ostalo brez varstva 
kar 42 otrok, v tamkajšnjem 
vrtcu pa se že več let ubada-
jo s pomanjkanjem prostora. 
Težav bo predvidoma konec 
po omenjeni obnovi starega 
VDC, ki naj bi se pričela av-
gusta, zaključena pa bo pred-
vidoma v začetku naslednje-
ga leta. Do marca 2010 pa 
bo predvidoma zgrajen nov 
vrtec na Raki, do takrat pa 

Vrtci v občini Krško polni 
do zadnjega kotička 
KRŠKO – Vpis v vrtce v občini Krško se v zadnjih letih nenehno povečuje in vsako leto več otrok ostane 
brez prostora v njih. Letos so prejeli že preko 1000 vlog za vključitev otrok v vrtce, razpoložljivih mest 
pa bo v novem šolskem letu samo 945 oz. 57 oddelkov, kar pa je še vedno več kot v preteklem šolskem 
letu, ko je bilo v 55 oddelkih 909 otrok, je na zadnji seji občinskega sveta povedala Jadranka Gabrič, 
vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško. Poleg tega bodo v krških vrtcih med šolskim le-
tom odprli še nekaj novih oddelkov in s tem zadovoljili potrebe vseh staršev.  

bodo raški malčki, ki jih bo v 
novem šolskem letu za odde-
lek več kot v minulem, gosto-

vali v prostorih krajevne sku-
pnosti in župnišča. 

Največje težave s prostorom imajo zadnja leta v vrtcu 
na Raki. Z izgradnjo novega vrtca jih bo kmalu konec.

Od 1329 otrok, občanov 
občine Krško, rojenih v 
obdobju 2004-2008, jih 
je v krške vrtce vključe-
nih 889. Povprečna vklju-
čenost otrok v vrtce to-
rej znaša 67 %, kar je nad 
slovenskim povprečjem. 
Vključenost je najvišja na 
Raki, kar 77 %, najnižja pa 
v Brestanici, le 37 %. 57 
otrok iz občine Krško je 
vključenih v vrtce v dru-
gih občinah, v krških vrt-
cih pa bo z novim šolskim 
letom 56 otrok iz drugih 
občin. Kot poudarja Ga-
bričeva, bodo imeli zaradi 
prostorske stiske v krških 
vrtcih v bodoče prednost 
otroci iz domače občine.

Albumi današnjih dni za jutrišnje spomine
dogodki iz Posavja v sliki in besedi:    www.posavje.info

www.

posavje.info

Nova 
šampionka 
brežiške 
atletike
BREŽICE –  Mlada Barbara Špi-
ler iz Curnovca, dijakinja bre-
žiške ekonomske šole, je nova 
šampionka brežiške atletike. 
Upravičila je vlogo favoritinje 
in 9. julija zmagala na 6. sve-
tovnem atletskem prvenstvu 
za mlajše mladince. Na tek-
movanju v italijanskem Bres-

sanoneju je imela močno na-
vijaško podporo, njen uspeh 
pa so domačini skupaj z Obči-
no Brežice proslavili tudi dva 
dni kasneje s sprejemom, kot 
gre šampionki. 
Brežiški atletski klub Fit 
ima tako ob Primožu Koz-
musu novo šampionko, ki je 
tudi varovanka trenerja Vla-
da Keva. Barbara je prva slo-
venska atletinja s svetovnim 
naslovom v tej kategoriji, 
želi si uvrstitve na olimpija-
do v Londonu 2012, kjer naj 
bi predvsem nabirala izkušnje 
za olimpijske igre leta 2016.
 več na st. 15

SLOVENIJA, POSAVJE – 
Na Inštitutu za varovanje 
zdravja so v sredo dopol-
dne potrdili, da v Posav-
ju in na Dolenjskem še ni 
primera okužbe z novo 
gripo. Vendar opozar-
jajo, da je pandemija v 
Sloveniji in poudarjajo 
pomen preventivne higi-
ene. V nacionalnem refe-
renčnem laboratoriju za 
influenco Inštituta za va-
rovanje zdravja so potr-
dili 79 primerov okužbe 
z novim virusom gripe A 
(H1N1).  S. V.

V Posavju nove 
gripe (še) ni
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Jadranka Gabrič pravi, da 
bodo z naštetimi investicija-
mi in preureditvami (občina 
bo letos za investicije v vrtce 
namenila dva milijona evrov) 
izkoristili prav vse razpolo-
žljive kotičke, v naslednjih 
letih pa občino čaka še ve-
liko dela na področju zago-
tavljanja pogojev za pred-
šolsko varstvo. Težave bi si 
lahko olajšali tudi s podeli-
tvijo koncesije zasebnemu 
vrtcu, vendar pa je zakono-
daja na tem področju zelo 
nestimulativna, zato zani-
manja za koncesijo ni.
 P. Pavlovič

pek sprejemanja državnega 
prostorskega načrta za od-
lagališče NSRAO in naj v so-
glasju s prebivalci obeh ob-
čin najde novo lokacijo. „To 

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

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Katarina Požun
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (16/2009) bo izšla v 
četrtek, 6. avgusta 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
27. julij.

Poleg tega se delitev jedr-
ske rente po načelu koncen-
tričnih krogov, ki so omejeni 
z občinsko mejo, Brežiča-
nom zdi skrajno nepravičen 
in celo neustaven. „Ne na-
sprotujemo temu, da prebi-
valci krške občine dobijo svoj 
del rente, vendar pa so do 
nje upravičeni tudi prebival-
ci brežiške občine,“ zatrju-
je Preskar in dodaja, da so v 
brežiškem lokalnem partner-
stvu s študijo priznanih slo-
venskih strokovnjakov jasno 
dokazali, da vplivni prostor 
NEK ne obsega le administra-
tivno določenih 500 metrov, 
temveč kar 12 km. 

V Brežicah zato predlagajo 
državi, naj začne nov posto-

LJUBLJANA - Štiri policiste, ki so 10. julija na Postaji mejne 
policije Dobova obvladali 59-letnega Hrvata ter s hitro in pri-
sebno reakcijo preprečili eksplozijo bombe, so sprejeli pred-
sednik slovenske vlade, ministrica za notranje zadeve in v. d. 

generalnega direktorja policije. Medalje policije za hrabrost 
in denarno nagrado so policisti Milan Žalnik, Tomaž Krejan, 
Jürgen Racman in Aleš Cesar prejeli kot zahvalo za odlično 
opravljeno delo pri izpolnjevanju varnostnih nalog in za izka-
zano izjemno hrabrost pri reševanju ljudi in premoženja, ob 
kateri so v nevarnost izpostavili svoje lastno življenje, poro-
ča policija.si. Osumljenec naj bi bombe nameraval aktivira-
ti pred pomembnejšimi državnimi ustanovami v Ljubljani in 
izvesti napad na predsednika vlade. S. V.

Dobovskim policistom medalje

Z leve v. d. generalnega direktorja policije, prejemniki 
medalj policije za hrabrost, policisti PMP Dobova Milan 
Žalnik, Tomaž Krejan, Jürgen Racman in Aleš Cesar, 
predsednik vlade in ministrica za notranje zadeve. 
(Foto: arhiv policije)

„Vpliva jedrskih objektov ne 
zadrži občinska meja“
BREŽICE - „Sklep je sprejet in v legitimnost odločanja krških občinskih svetnikov se Brežičani ne bomo spu-
ščali,“ je prejšnji teden na novinarski konferenci o potrditvi lokacije za odlagališče NSRAO v krškem občin-
skem svetu povedal predsednik vodstvenega odbora Lokalnega partnerstva Brežice Stane Preskar. „Nas pa 
čudi, da so odločali, ne da bi počakali na končni sodni razplet obeh tožb, ki sta vloženi proti županu, pred-
vsem pa preden so izpolnjene zahteve štirih mejnih krajevnih skupnosti glede razdelitve nadomestil.“ 

ne sme biti le stvar ene ob-
čine, ampak prebivalcev šir-
šega prostora,“ meni član 
krškega lokalnega partner-
stva Aleš Zajc, njegov ko-
lega iz brežiškega lokalnega 
partnerstva in občinski sve-
tnik Matjaž Pegam, pa je 
celo mnenja, da je bil celo-
ten postopek iskanja lokacije 
le farsa pod krinko demokra-
tičnosti, ekskluzivna pravica 
odločanja, kaj se bo v tem 
prostoru dogajalo, pa po nje-
govem mnenju pripada krški 
občini.

V brežiškem lokalnem par-
tnerstvu menijo tudi, da 
naše okolje plačuje preve-
lik davek slovenski elektroe-
nergetiki, saj je na relativno 

majhnem prostoru zgrajenih 
ali načrtovanih preveč oko-
lje obremenjujočih objektov, 
Posavje pa bo s temi objek-
ti postalo ekološka bomba. 
„Prepričani smo, da so ti pro-
jekti krmišča, na katerih se 
hranijo le interesi, za prostor 
in ljudi pa ne skrbi nihče,“ 
je oster predsednik sveta KS 
Šentlenart Stane Radano-
vič. Opozarjajo tudi na že 
dve leta trajajoče raziskave 
v Vrbini, ki naj bi služile kot 
priprava za gradnjo drugega 
bloka nuklearke, javnost pa 
o njih ni bila obveščena.

Več o stališčih in zahtevah lo-
kalnega partnerstva Brežice 
na strani 8.
 P. Pavlovič

Prvi človek brežiškega 
lokalnega partnerstva 
Stane Preskar
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, 

tel.: 07 499 21 50

Prevelik vpis glede na raz-
položljive prostore beleži-
jo tudi v Brestanici, kjer pa 
otroke preusmerjajo na Se-
novo. V tamkajšnjem vrtcu 
bodo med šolskim letom prav 
tako odprli dodaten oddelek, 
prostore pa jim lahko še pri-
bližno tri leta zaradi številč-
no slabših generacij šolarjev 
zagotavljajo v šoli. Polno za-
sedeni so tudi prostori v vseh 
enotah vrtca Krško, vključno 
z enoto v Dolenji vasi. V no-
vem šolskem letu bodo odpr-
li polovičen oddelek na Zdo-
lah ter tako sprostili nekaj 
prostora v Krškem, kjer pa 
bo v začetku leta 2010 po-
trebno zagotoviti prostor še 
za en oddelek. Možnosti se 
kažejo v okviru osnovne šole 
ali s prenovo enote Pravljica 
v starem delu mesta, s kate-
ro bi lahko pridobili kar dva 
nova oddelka, vendar bo to 
predmet proračuna 2010. Te-
žav s sprejemom otrok tre-
nutno nimajo le v Koprivnici 
in Podbočju.

Povečan vpis v vrtce ni 
toliko posledica višje ro-
dnosti kot dejstva, da je 
po novem vrtec za druge-
ga in vsakega naslednjega 
otroka brezplačen. V lan-
skem šolskem letu je bilo 
takšnih otrok v krških vrt-
cih okoli 100, jeseni pa jih 
bo že 138. 

BREŽICE – Še zadnjič pred počitnicami se bo v ponedeljek, 
27. julija, sestal brežiški Občinski svet. Na 21. sejo je uvr-
ščenih 14 točk, med odmevnejšimi je sklep o zadrževanju 
podeljevanja koncesij na primarni ravni javne zdravstve-
ne službe do sprejetja zakona o zdravstveni dejavnosti, 
ki ga je resorni minister ob obisku javne razprave o bolni-
šnici Brežice napovedal za letošnjo jesen.

Predlog za spremembo programa podeljevanja koncesij je 
podal Svet Zdravstvenega doma Brežice, ki predlaga, da se 
koncesije v zobozdravstvu podeljujejo do največ 50 odstot-
kov ekip, ki izpolnjujejo mrežo javne zdravstvene službe, ne 

pa vsem, kot je določeno v veljavnem programu. V mnenju 
ministrstva piše, da bodo z novim zakonom uredili tudi me-
rila za dodeljevanje koncesij ter da ne podpirajo podelitev 
koncesij, ko javna služba ustrezno deluje  in gre za podelitev 
koncesije zaposlenemu v javnem zavodu s prenosom progra-
ma iz javnega zavoda. Svetniki naj bi izrekli tudi soglasje k 
Statutu Zdravstvenega doma, potrdili nadstandardne zaposli-
tve v vrtcih ter se v prvem branju opredelili o odloku o ogla-
ševanju v občini. Za kulturne spomenike lokalnega pomena 
naj bi razglasili nekaj cerkvenih objektov v Cerkljah ob Krki 
in na Čatežu, pa tudi dvorec Cerina in Kelherjev hram na Vr-
hovnicah na Bizeljskem. Končno pa naj bi obravnavali že na 
junijsko sejo uvrščeno poročilo o izvedenem nadzoru finanč-
nega in materialnega poslovanja za leto 2007 v vseh javnih 
zavodih občine. S. V. 

V Brežicah še zadnjič 
pred počitnicami 

Vrtci v občini Krško polni do 
zadnjega kotička
nadaljevanje s 1. strani

Kostanjeviška noč je številnim obiskovalcem postregla 
s Poletnim mestnim sejmom. Najmlajši so ustvarjali v 
delavnici, obiskovalci pa so spremljali srečanje pihal-
nih orkestrov ter pustnih skupin. Med okrašenimi čolni 
je prva nagrada pripadla čolnu Disco želva.

Zaradi ureditve Mladinskega centra oz. celotnega 
kompleksa nekdanjega doma JLA na Gubčevi 10a, bo 
tokratna seja v sejni sobi Upravne enote Brežice.
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Rok Petančič, Sevnica: Po-
membno je, koliko prireditve 
prispevajo k razvoju kulture kot 
temeljne človekove dejavnosti 
in kakšne učinke prinašajo. Rad 
imam prireditve, ki so izvirne in 
izhajajo iz potreb ljudi. Mnogo 
pa je t. i. umetno organiziranih 
prireditev, ki spodbujajo »kvazi« 
kulturo, so preveč usmerjene k 
potrošništvu. Mladi postajajo ve-
dno bolj  potrošniško usmerjeni 
in ne ustvarjajo prave kulture. 

Ksenija Povh, Jesenice na Do-
lenjskem: Ukvarjam se s špor-
tom, tudi profesionalno, sem na-
mreč nogometašica, udeležujem 
se vseh športnih prireditev v šir-
šem okolju, ostalih pa niti ne v 
taki meri, razen tistih, ki so v do-
mačem kraju. Menim, da priredi-
tev kar je, vsak lahko kaj najde 
zase, res pa je, da ne vsak te-
den. Za otroke so tudi poskrbe-
li, a bi lahko bilo zanje več, pa 
še te niso blizu domačemu kraju. 

ANKETA

V anketi smo s sogovorniki spregovorili o aktivnostih, do-
godkih in prireditvah, ki so organizirane v času „kislih ku-
maric“. Zanimalo nas je, če uspejo poiskati med ponudbo 
kaj primernega zase, pa tudi, ali se jim zdi, da je prire-
ditev zadosti in so posavski organizatorji dovolj poskrbe-
li za kvalitetno preživljanje prostega časa.  

Ornela Urbanč, Krško: Krška 
društva se kar potrudijo, da med 
počitnicami pripravijo razne de-
lavnice in športne aktivnosti  za 
otroke, tudi odrasli si lahko naj-
demo družabno ali kulturno za-
nimivost. Nameravam obiska-
ti Kostanjeviško noč, na Planini 
pri Sevnici pa si ogledati muzi-
kal. Več se družim s prijatelji, 
organiziramo si kakšen piknik v 
naravi, rada pa posedim tudi ob 
kavici v prijetnem pogovoru.

Prireditve v poletnem času

Že po načinu govora bi lah-
ko ugotovila, da je bila Ma-
riana nekdaj učiteljica. Ne-
izmerna radovednost jo je 
gnala v najrazličnejše izzive 
vse od malih nog, še posebej 
pa jo je privlačilo naravoslov-
je. Fizika, kemija, njuna na-
tančnost in skrivnostnost. Po 
srednji šoli se je odločila za 
študij fizike v Bukarešti. Ma-
riana Mircea, ki je tako za 
nekaj časa zapustila domačo 
Cernavodo, si je vedno želela 
vrniti v svoj kraj. Kako bi ga 
lahko aktivneje spreminjala? 
Ponesla naprej? 

Najprej je začela delati z 
mladimi, kar je še danes 
njena posebna prioriteta. 
Kot učiteljica fizike je širila 
znanje od leta 1988 do 1990, 
nato pa se je odločila za nov 
izziv - delo v jedrski elektrar-
ni. Na delo v jedrsko elek-
trarno v Cernavodi, ki ima 
dva obratujoča CANDU re-
aktorja, je hodila enajst let, 
nato pa se je zaposlila v za-
sebnem podjetju. Pred kan-
didaturo za župansko mesto 
je bila 12 let občinska sve-
tnica.

Ob njenem pripovedovanju 
o ženski, ki se odloči za zna-
nost, nato pa še za politiko, 
me je zanimalo, ali je v Ro-
muniji nekaj običajnega biti 
županja ali pa je to, kot pri 
nas, še vedno redkost?

Nasmehnila se je in odgovo-
rila: »Ne, tudi pri nas je to 
redkost. Mislim, da nas je v 
Romuniji pet. Pet žensk, ki 
vodijo svoje občine. Zakaj 
nas ni več? Ja, politika je še 
vedno domena moških in zah-
tevno polje delovanja. Am-
pak, ne gre le za delovanje 
v nekem moškem svetu. Od 
žensk se nasploh pričakuje, 
da bodo kar najbliže svojim 
družinam, politika pa zah-
teva veliko časa. Malo žen-
sk je pripravljenih nameniti 
čas poleg družine še takemu 
poklicu.« 

A gotovo ima »ženska žilica« 
v takšnem delu tudi predno-
sti? »Potrebe ljudi lahko ču-
timo neposredneje. Presliku-
jemo potrebe in občutke iz 
svojih družin na splošno sku-
pnost. Tudi način reševanja 
problemov in delo z ljudmi, 
s timom, je drugačno. Neka-
ko bolj neposredno.«

Sodelovanje med občino Kr-
ško in občino »Črna voda«, 
kjer je bilo skozi zgodovino 
pomembno donavsko prista-
nišče, je steklo zelo sponta-
no ob obisku krškega župana 
Franca Bogoviča, ko so tam 
leta 2006 gostili Združenje 
evropskih občin - GMF. Obči-
ni, ki ju povezuje sobivanje 
z jedrskim objektom, sta za-
čeli iskati možnosti sodelo-
vanja. 

»Franc Bogovič je razumel, 
da mora Romunija naredi-
ti nekatere nadaljnje korake 

Pogovor z Mariano Mircea – županjo občine Cernavoda

Kraj se ne more razvijati,
če ga zapuščajo mladi…

veliko hitreje. Predlagal je 
izmenjavo izkušenj. Od ta-
krat smo se vsaj dvakrat na 
leto obiskovali in si ogledo-
vali dobre prakse in priložno-
sti v obeh občinah. S podpi-
som Listine o prijateljstvu in 

sodelovanju med občinama 
smo to sodelovanje še uradno 
potrdili.« Mariana poudari, 
da so se ljudje skozi to sode-
lovanje zbližali in veliko nau-
čili drug o drugem. Gre za so-
delovanje na vseh področjih, 
ne le gospodarskem. Po vsa-
kem obisku smo si torej bliže. 

A kaj je tisto, kar nas razli-
kuje? Bolj za šalo kot zares 
pravi: »Pri vas sem videla ve-
liko nasadov jabolk, pri nas 
uspevajo bolje marelice in 
breskve!« Meni, da je že ge-
ografska lega precej različna, 
a se tudi življenjske razmere 
zelo razlikujejo. Obe občini 
imata res okoli 20.000 prebi-
valcev, a krška občina je po-
seljena redkeje, veliko lju-
di ima lastne hiše, medtem 
ko je v Cernavodi prebival-
stvo koncentrirano na ožjem 
področju. Večina ljudi živi v 
blokovskih naseljih, ki so zra-
sla ob gradnji reaktorjev.  

Prebivalstvo v Cernavodi ni 
tako homogeno kot naše, v 
smislu priseljevanja. V Cer-
navodo, ki je znana tudi po 
številnih vinogradih in odlič-
nem chardonnayu, se je v za-
dnjih 20 letih zaradi jedrske-
ga objekta priselilo veliko 
ljudi iz drugih delov Romuni-
je. Nekoliko zadržano mi za-
upa, da včasih prihaja tudi do 
manjših napetosti, saj so raz-
like med lokalnim prebival-
stvom in ljudmi, ki delajo v 
jedrski elektrarni, kar velike. 

»Pri vas je drugače. Kar je 
zelo pomembno - vodilni mož  
v jedrskem objektu je doma-
čin (op.a. Stane Rožman, di-
rektor NEK), tudi veliko osta-
lih je domačinov. Pri nas sta 
ti dve skupnosti med sabo še 

preveč ločeni. Zaposleni v je-
drski elektrarni npr. zaslužijo 
veliko več, stanujejo drugje, 
družijo se med sabo in ne to-
liko z ostalimi. Nastajajo tudi 
problemi, ki jih moramo re-
ševati. Upam, da je vašemu 

županu ob obilici drugega 
dela to prihranjeno. 

Županja Cernavode občudu-
je naš, slovenski šolski sistem 
in kritizira domačega. Pri njih 
so otroci pogosto nekakšen 
podaljšek staršev, še vedno 
mora marsikdo namreč delati 
doma in je šola pač nekaj za 
zraven. Glasbena šola, špor-
tne aktivnosti, vse to ponuja 
otroku v Sloveniji povsem dru-
gačne, celovitejše možnosti.

»Pri nas je potrebno še ve-
liko postoriti. In tega si zelo 
želim. Uvesti npr. popoldan-
ske dejavnosti in popoldan-
ske šole v Cernavodi. Mladi, 
ki uspešno končajo šole, ni-
majo svojega pravega prosto-
ra. Diploma je že v žepu, a 
službe ni in ni. Šolanje otrok 
bi morali bolj usmerjati gle-
de na dejanske potrebe – da 
se ustvarjajo primerni profili, 
ki bodo lahko dobili zaposli-
tev v nekem sektorju.« 
 
Želi si privabiti čim več mla-
dih, ustvariti pogoje, da se 
bodo mladi iz Cernavode radi 
vračali v svoj kraj. »Kraja ne 
moreš izboljšati, če najbolj-
ši zapuščajo svoje mesto. Že 
zadnjih 10 let prirejamo po-
sebna srečanja z mladimi, 
ko se mladim posvetim in se 
z njimi pogovarjam. Četudi 
bodo živeli drugje, delali dru-
gje, ker jim naš kraj še ve-
dno ne ponuja dovolj delov-
nih mest, naj vsaj ostanejo 
povezani s svojim domačim 
krajem. Z idejami in nasveti 
naj spreminjajo Cernavodo.« 

Počasi si skozi pogovor ustvar-
jam sliko njene politike, nje-
nega načina vodenja. Maria-
na Mircea ne verjame, da se 

spremembe dogajajo z obilico 
govoričenja. Meni, da ljudje 
sledijo zgledom. Spremembe 
lahko dosežeš, če jim poka-
žeš, kako konkretno se bodo 
spremenili njihovi življenjski 
pogoji, njihova okolica, nji-
hov vsakdan. Dober primer 
torej vodi v nadaljnje spre-
membe.

Za zaključek se vrneva k ener-
getiki. Pravi, da kot najbrž 
nas, tudi njih ni nihče posebej 
spraševal, ali lahko jedrsko 
elektrarno zgradijo. Naen-
krat je bila tam. Kar ima do-
bre in slabše posledice za ob-
čino. Mariana je ob tehtanju, 
za kateri študij naj se odloči, 
upoštevala tudi pomembnost 
energetike za njen kraj in sko-
zi svoje delo dodobra spozna-
la vse procese elektrarne. Po-
govarjali sva se tudi o renti, 
ki si jo želi za svoj kraj. Ome-
nim, kako je s temi željami 
pri nas. 

»Situacija je pri vas drugač-
na. Lahko vam rečem, da vi 
dejansko dobivate veliko in 
to že vrsto let! Mi se borimo 
brez uspeha, šele sedaj se ne-
kaj premika v pozitivni sme-
ri. Potrebno je vzeti v ob-
zir, da imamo mi, za razliko 
od vas, dva jedrska reaktor-
ja in visoko radioaktivne od-
padke na dvorišču. In ostale 
okoliščine, ki sem jih že ome-
nila. Zdaj si prizadevamo za 
neko odškodnino, vsaj simbo-
lično rento, da bi lahko izbolj-
šali infrastrukturo, pogoje za 
boljše šolstvo in drugo. To ni 
nek denar za dodatni luksuz, 
nek »fancy money«, ampak 
denar za rešitev resničnih 
problemov.« 

Vodstvu elektrarne je tudi 
predlagala, da bi vsaj nekaj 
delovnih mest rezervirali za 
diplomante iz domačega kra-
ja. Upa, da bodo sprejeli tako 
idejo. 

Ko sva se ravno dotaknili de-
lovanja nevladnih organiza-
cij v obeh občinah, je k nama 
pritekel eden izmed njenih 
sinov, mlajši, in jo nasme-
jan opomnil, da se mora hi-
tro preobuti v športne copa-
te. Avtobus namreč že čaka 
na odhod. 
 Maruša Mavsar

Mariana Mircea

KRŠKO – 15. junija pod večer je v krški Dvorani v parku po-
tekal kolokvij Krško in kipar Ivan Zajec. Zbranim  so na to 
temo podali strokovne razprave prof. dr. Sonja Žitko, prof. 
umet. zgod. Alenka Černelič Krošelj ter Milan Brecl, direk-
tor Turistične agencije BooM, vse navzoče pa sta nagovorili 
tudi direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Polona Bren-
čič ter predsednica Sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc. 

Kipar Ivan Za-
jec, ki se je ro-
dil v kiparski 
družini 15. ju-
lija 1869 v Lju-
bljani, je šir-
ši javnosti sicer 
poznan kot av-
tor Prešerno-
vega spomeni-
ka v Ljubljani, 
kot daljni so-
rodnik dobro-
tnice Josepine 
Hočevar, ki mu 
je tudi omogo-
čila študij ki-
parstva, pa se 
je kipar s svojimi deli zapisal tako v sakralno kot tudi me-
stno zgodovino Krškega. Ob prelomu 19. stoletja je namreč 
ob obnovi župnijske cerkve sv. Janeza Evangelista izdelal za-
njo več kipov, in sicer na pročelju cerkve kip Brezmadežne, 
nad portalom dva velika reliefna medaljona in tudi reliefno 
okrašena timpanona. Medtem ko na sprednji strani medaljo-
na uprizarjata Razodetje sv. Janeza in Čudež s kelihom, se 
nahaja tretji fasadni okrogli relief Sv. Trojice na zadnji zu-
nanji strani cerkve.
Ivan Zajec, ki je umrl 30. julija 1953 v Ljubljani, je leta 1950 
prejel za svoje življenjsko delo Prešernovo nagrado. Med nje-
govimi najbolj poznanimi plastikami so med drugim Prestra-
šeni satir, realistično oblikovana skupina Adam in Eva, Ko-
zakove sanje, Glava filozofa, Požar, marmorni kip Vezalka 
sandal ter Vegov doprsni spomenik v Moravčah. V zgodovino 
pa se je kipar Ivan Zajec s 54 leti in 239 dnevi zapisal tudi 
kot najstarejši olimpionik, ki je za državo SHS leta 1924 na-
stopil na letnih olimpijskih igrah v Parizu. 
Udeleženci so kolokvij o povezanosti Krškega in kiparja Zajca 
zaključili z ogledom njegovih del na cerkvi sv. Janeza Evan-
gelista na Hočevarjevem trgu v Krškem, temu pa je sledil še 
koncert Rudolf Gas tria v mestnem parku.
 Bojana Mavsar

Krško in kipar Ivan Zajec

Kip, dva medaljona in dva reliefna 
timpanona na sprednji strani župnijske 
cerkve sv. Janeza Evangelista na 
Hočevarjevem trgu

KRŠKO - Gospa Mariana Mircea, županja romunske občine Cernavoda, ima vse odlike dobre (so)govorni-
ce. Govori počasi, razumljivo in svoje misli ves čas povezuje v jasno celoto. Temne oči dodajajo prepričlji-
ve poudarke, njen glas je miren in žametno obarvan, kratki stavki povedo ogromno. Pogovarjali sva se dan 
pred njihovo vrnitvijo v Romunijo. Čas pred odhodom se je izkazal kot ravno pravšnji trenutek za sintezo 
doživetega, oris življenja županje in njene občine ter primerjanje prijateljskih občin, Krško in Cernavoda.

Najbolj 
domač časopis za

43.000 
bralk in bralcev v 

422 
naseljih v Posavju

tel.: 07 49 05780 
marketing@posavje.info

 že od 15. decembra 1997
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Rojstni kraj Janeza Nanuta je 
Brdo pri Slovenskih Konjicah. 
V družini je bilo šest otrok, tri 
sestre in trije bratje. Sedaj sta 
poleg njega živi še dve sestri. 
Sestra Ivanka mu gospodinji in 
skrbi za vse, kar je treba po-
storiti. Očetov rod je izviral iz 
Starega Trga pri Rakeku, mati 
pa je bila domačinka. „Bili smo 
knapovska družina, saj je oče 
15 let delal v rudniku v Ameri-
ki. Osnovno šolo sem obiskoval 
v Slovenskih Konjicah, klasično 
gimnazijo v Mariboru. Med voj-
no pa sem prekinil šolanje, iz 
protesta nisem želel obiskova-
ti nemških šol, a sem zaosta-
nek takoj po osvoboditvi nado-
knadil. Včasih so me dražili, da 
sem priučen, ker sem šolo tako 
na hitro zaključil,“ pripovedu-
je ob spominu na mladostne 
čase. Bogoslovje je končal v 
Ljubljani in bil leta 1950 v do-
mačem kraju na praznik Kristu-
sa kralja 29. oktobra posvečen 
v duhovnika. Posvetil ga je ma-
riborski škof Maksimilijan Der-
žičnik. Ob tem se spominja: „Z 
mojim šolanjem so bile teža-
ve, pa ne zame, jaz sem že-
lel postati duhovnik, drugi pa 
so hoteli, da bi bil matematik, 
ker sem bil dober v matema-
tiki. Klicali so me Pitagora. Za 
študij matematike so mi ponu-
dili celo brezplačno šolanje, a 
jaz sem vztrajal pri svojem.“

Dva tedna po novi maši je mo-
ral k vojakom, poslali so ga v 
Mostar, kjer je bil leto dni v fi-
nančnem odseku. Tiste trenut-
ke opisuje takole: „Ko sem pri-
šel, so me poklicali v pisarno in 
so se med sabo pogovarjali – 
„uzmi popa, on če biti pošten“ 
–, tako so mi zaupali denar.“ 
Po koncu vojaškega služenja 
ni dobil prostega duhovniške-
ga mesta, zato je hodil po di-
rektivi konjiškega župnika po 
pohorskih župnijah pomagat, 
kjer je pridigal in učil otroke. 
Leta 1953 pa so ga vendarle 
namestili za kaplana v Priho-
vo. Priskrbel si je klavirsko har-
moniko, na kateri je bil samo-
uk, učil je peti otroke, pa tudi 
odrasli so radi prihajali k ver-
skim pobožnostim.

„Ko sem leta 1956 odšel za ka-
plana v Šoštanj, so farani jo-
kali, a tudi v novi župniji, kjer 
sem ostal tri leta, so me prav 
dobro sprejeli. Bil sem pre-
prost – knap med knapi. Spet 
sem uporabil harmoniko in pri-
vabljal ljudi v cerkev. S teda-
njimi oblastmi sem imel zara-
di tega kar veliko težav, saj so 
me klicali na zagovor. Pa sem 
jim rekel, naj se potolažijo, da 
je moja harmonika sveta har-

monika in da svete tete skrbi-
jo, da bo vse v redu in sporo-
čajo Bogu, kaj se dogaja,“ se 
ob spominu na tedanje čase ra-
hlo nasmehne. A zaslišanja so 
se vseeno nadaljevala, veliko-
krat so se zasliševalci nanj tudi 

razjezili, ker jim je precej gla-
sno odgovarjal, pa so ga opo-
mnili, da niso oni na zaslišanju, 
pač pa on. 

Po rahlem premisleku spravlji-
vo nadaljuje: „To so bili pač 
takšni časi. Takrat je bilo tudi 
veliko otrok. Ko sem 27. no-
vembra leta 1959 prišel v Bre-
stanico, sem bil prav zares ve-
sel, ker je bilo toliko mladine. 
Takratni župnik je bil Ivan Ko-
lenko. Jaz pa sem s sabo pri-
nesel harmoniko in ljudje so 
to radi poslušali in me takoj 
sprejeli v svojo sredino. Že-
lel sem ustanoviti tudi pev-
ski zbor in združiti mlade, pa 
ni uspelo. Spet so me posla-
li na obrobje župnije, na Se-
novo, tam pa sem lahko delo-
val v tem duhu, kjer smo peli 
in vse okoli mene je kar oži-
velo.“ Pripoveduje tudi o prvih 
začetkih razmišljanja, kako bi 
se brestaniška župnija delila, 
opisuje razna nesoglasja, ki so 
ob tem nastajala, pa tudi žu-
pnikovo razumevanje in vztra-
janje pri pogovorih s škofijo. 

1. januarja leta 1964 je ma-
riborska škofija ustanovila žu-
pnijo Senovo, kamor so ga 
postavili za župnika. V majh-
ni cerkvici sv. Janeza Krstni-
ka je ob bogoslužjih našel ve-
liko otrok, ki jih je bilo tedaj 
na Senovem več kot 700, odra-
sli pa niso hodili v cerkev. „Pri-
čel sem jih cukati za rokav in 
spraševati, zakaj ne hodijo k 
maši, pa so mi odgovorili, da v 
cerkvi ni prostora,“ se v spomi-

nih vrne v tiste čase. Nato pa  
še pove, kako so cerkev priče-
li dograjevati ter obenem pri-
pomni, da je bila to le začasna 
rešitev, zato je začel razmišlja-
ti o gradnji nove. Prve temelje 
so postavili leta 1972 in jo kon-

čali do leta 1975, 
ob njej pa posta-
vili tudi župnišče. 

„Takratna občin-
ska oblast je pri-
sluhnila našim že-
ljam. Hvaležen 
sem jim, da so mi 
zaupali gradnjo. 
Na gradbenem od-
seku na občini je 
bil takrat Filip Baj-
da. Pa so me tudi 
vprašali, kje bom 
dobil sredstva in 
sem odgovoril, naj 
mi zaupajo, pa so 
po premisleku od-
govorili, da mi za-
upajo. Ko se je 
gradnja začela, je 
bila oblast obzir-
na, niti niso terja-

li davkov niti niso ničesar spra-
ševali niti me niso ovirali pri 
zbiranju sredstev. Graditi sem 
začel brez denarja, ves denar 
sem porabil za načrte. Pa sem 
se v molitvi obrnil k Jezusu in 
rekel, bodi ti graditelj, Mari-
jo pa sem povabil za sogradi-
teljico.“ 

Cerkveni objekt je gradilo pod-
jetje Ingrad, ki je bilo v rde-
čih številkah, zato so želeli 
gradnjo prekiniti, a tega niso 
mogli storiti, ker jim je dajal 
denar sproti, zato so dela vi-
dno napredovala. „Kristus je 
bil res dober graditelj, sred-
stva sva pridobivala sproti, 
nekaj so mi jih dali domači-
ni, vendar ti niso bili ne vem 
kako bogati, pa sem se odpra-
vil okoli po župnijah, pridigal, 
spovedoval in s košarico hodil 
po cerkvi ter nabiral denar za 
gradnjo. Veliko so mi pomaga-
li tudi romarji, ki so si jo ho-
dili ogledovat, ker je res ne-
kaj posebnega. Tudi njim sem 
pridigoval. Pomoč od romarjev 
je bila res velika, so se pa na-
šle tudi duše, ki so kaj posla-
le po pošti,“ se spominja Na-
nut. Senovski cerkvi so nadeli 
ime cerkev Kristusovega vsta-
jenja. Pred dvema desetletje-
ma pa se je zavzel za zgradi-
tev cerkve tudi na pokopališču, 
kjer so pogrebne maše. 

„Senovo je kar močna župnija, 
res pa je, da se je število otrok 
v zadnjih letih zelo prepolovi-
lo. V letošnjem veroučnem ob-
dobju je bil 179 veroukarjev, 
od tega 21 prvobhajancev. V 
zadnjem času populacija pre-
bivalcev zelo niha, eni se pri-
seljujejo, drugi iz kraja odha-
jajo, ker ni več zaposlitve, saj 
so rudnik zaprli. A moramo biti 
optimistični, tudi glede vero-
vanja, obiskov maš in moramo 
upati, da bo vse dobro. Zato pa 

imamo Boga, ki bo vse uredil. 
To Bogu vsak dan dopovedu-
jem, naj tudi v teh časih prav 
suče krmilo. Po tolikih letih, ko 
sem pri njem v službi, mi bo že 
verjetno tudi malo prisluhnil. 
Včasih, ko je bila druga oblast, 
je bilo težko, vendar so ljudje 
bolj verovali, v svoji veri so bili 
bolj trdni. Sedaj pa je druga-
če, vse je bolj razpuščeno, ni 
več pravih vrednot, ljudje se 
pehajo le za materialnimi do-
brinami,“ z grenkobo v glasu še 
pomodruje Nanut, ob zaključ-
ku pogovora pa doda: „Kot du-
hovnik bi želel koristiti ljudem 
za ta svet in za večnost, vedno 
sem pripravljen delati dobro, 
zato me lahko vsak poišče, ka-
dar me potrebuje.“
 M. Kalčič M.

Pomembna 
odločitev 
za razvoj 
energetike

Nedavna potrditev loka-
cije odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih od-
padkov (NSRAO) s strani 
Občinskega sveta Občine 
Krško je po svoje majhen, 
vendar izjemno težaven 
in pomemben korak k na-
daljnjem razvoju energe-
tike v Sloveniji in Posavju. Lahko bi rekel, da je maj-
hen zato, ker so se v bližini potrjene lokacije in sicer v 
območju jedrske elektrarne (JEK) že doslej skladišči-
li NSRAO in gre v bistvu za trajno rešitev odlaganja 
NSRAO, namesto dosedanje začasne. Obstaja pa cela 
vrsta razlogov, zakaj je ta odločitev izjemno pomemb-
na v razvojnem smislu.

Prvič. Po dolgotrajnih prizadevanjih številnih stro-
kovnjakov in lokalnih skupnosti je Občini Krško 
uspelo pridobiti široko javno oziroma družbeno pod-
poro za umestitev na videz problematičnega novega 
jedrskega objekta v svoje okolje. S tem se je dokončno 
pokazalo spoznanje, da prebivalci občine Krško in Po-
savja sprejemamo jedrsko energijo in elektrarno, da 
smo pripravljeni reševati tudi probleme, ki so pove-
zani z njo in da so s tem odprte tudi možnosti za na-
daljnji razvoj jedrske opcije v tem delu Slovenije. Da 
je prišlo do tega spoznanja in odločitve, je pomembno 
botrovalo dolgoletno prizadevanje zaposlenih in vod-
stva v JEK po varnem, zanesljivem in učinkovitem 
upravljanju z elektrarno in odgovornem sodelovanju 
in sobivanju z lokalno skupnostjo. Veliko je za odobri-
tev lokacije storila Občina Krško in država (ARAO, 
nadomestila, podpisani investicijski protokoli).

Drugič. Razvoj energetike v Posavju je prešel v novo 
razvojno fazo, saj so z odobritvijo lokacije odlagali-
šča NSRAO uresničeni določeni predpogoji za inten-
zivnejša razmišljanja in priprave na odločitev o gra-
dnji novega, drugega bloka jedrske elektrarne. Z večjo 
uresničljivostjo tega projekta se v energetski in jedr-
ski stroki zopet čutita optimizem in razvojni impulz, 
vse skupaj pa generira večjo privlačnost Fakultete 
za energetiko v Krškem in večje možnosti za razvoj 
in zaposlitev domačih diplomantov. Če sestavimo in 
povežemo posamezne gradnike energetike v Posav-
ju (ustanovljen drugi energetski steber Gen-energi-
ja, ustanovljena Fakultete za energetiko, ustanovljen 
HESS - podjetje za gradnjo spodnje-savske verige hi-
droelektrarn, JEK in TEB) v celovito strukturo, bo 
(oziroma je že) le-ta največji generator razvoja in no-
vih kvalitetnih delovnih mest v Posavju.

Tretjič. V postopku sprejemanja državnega lokacij-
skega načrta za odlagališče NSRAO je bila v prej-
šnjem mandatu spremenjena tudi uredba Vlade, ki 
ureja nadomestila občinam. Poleg nadomestila ob-
čini Krško, ki ohranja dosedanjo višino nadomesti-
la, uredba prvič doslej trajno ureja tudi nadomestila 
drugim občinam v neposredni bližini jedrske elek-
trarne in odlagališča, in sicer Brežicam, Sevnici, Ko-
stanjevici na Krki in Kozjem. Prav in korektno je, da 
višina nadomestila ni odvisna le od občinskih mej, 
temveč tudi od poseljenosti in oddaljenosti od jedr-
skih objektov. Poleg nadomestila občinam, je obči-
na Krško podpisala s posameznimi ministrstvi nekaj 
protokolov, ki urejajo bodoče investicije ne le v obči-
ni Krško temveč širše. Naj omenim le en pomemben 
razvojni projekt. Z ministrstvom za promet je bil na-
mreč podpisan protokol, da bo do konca gradnje odla-
gališča NSRAO zgrajena tudi t.i. Vrbinska cesta. Vr-
binska cesta je nova regionalna medmestna povezava 
med Brežicami in Krškim in poteka od rondoja pri 
Tušu v Brežicah proti vzhodu v Vrbino, mimo jedrske 
elektrarne in do novega mostu pri Žadovinku, kjer bo 
povezana z južno vpadnico v Krško oziroma  poveza-
na z obvoznico, ki je sedaj v gradnji v Občini Krško 
in poteka med Savo in železnico. Ta nova medmestna 
povezava bo omogočila hitrejši tranzit med občinama 
in povečala varnost številnih, ki bivajo tik ob sedanji 
zelo prometni cesti. 

Upam, da bo Vlada odobreno lokacijo odlagališča 
NSRAO čim prej potrdila s sprejemom uredbe o dr-
žavnem lokacijskem načrtu, kar bo omogočilo zače-
tek gradnje odlagališča. S potrditvijo lokacije občini 
Krško in Brežice izgubita sredstva, ki jih Agencija za 
radioaktivne odpadke namenja za delovanje lokal-
nih partnerstev in ki so po višini v primerjavi z nado-
mestili, ki jih bodo poslej prejemale občine, simbolič-
na. Ker so (bodo) torej ugasnila sredstva za delovanje 
lokalnih partnerstev, je bilo tudi pričakovati, da se 
bodo nekateri člani lokalnih partnerstev oglasili in 
očitali Občini Krško prenaglo odločitev.  

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Senovski župnik Janez Nanut

Bilo je težko, a so takrat 
ljudje bolj verovali
SENOVO - Senovski župnik Janez Nanut je prišel kot kaplan v Brestanico pred pol stoletja in s harmoni-
ko privabljal ljudi v cerkev ter spravljal s svojim delovanjem tedanje oblastnike ob živce. Leta 1964 se 
je iz brestaniške župnije odcepila senovska župnija in mesto župnika je tedanji mariborski škof dode-
lil Nanutu, ki je počasi gradil župnijske temelje. Na letošnjo prvo julijsko nedeljo je bila v brestaniški 
baziliki posebna mašna slovesnost, ki jo je opravil slavljenec Nanut ter v pridigi popeljal prisotne v čas 
svojega prihoda v te kraje. Ob tej priložnosti sva se pogovarjala o njegovi prehojeni življenjski poti, 
zazrl se je tako v otroštvo, povedal veliko zanimivih vtisov ob prihodu v naše kraje, pomodroval pa je 
tudi o sedanjem vsakdanu, ki ga doživlja kot dušni pastir.

Janez Nanut

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika je prišlo v članku 
Srečanje invalidskih upokojencev do napake. Pravilen naziv 
društva je Društvo invalidov občine Brežice pododbor Deč-
no selo in ne Društvo invalidskih upokojencev Dečno selo, 
kot je navedeno v članku.  M. K. M.

Vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Aktiv kmečkih žena »Sv. Anton« in
prostovoljno gasilsko društvo Stranje

vabita na

TRADICIONALNO 
ANINO NEDELJO

26. julija ob 10. uri 
na slavnostno mašo in srečanje vseh, 

ki so obiskovali OŠ pri sv. Antonu

V nadaljevanju nedeljskega popoldneva bo poskrbljeno za jedačo in 
pijačo,  bogat srečolov in druženje ob glasbi.

Srečamo se pri Sv. Antonu!

Na razstavi z naslovom »Idej-
na urbanistična in krajinska 
zasnova občine Kostanjevi-
ca na Krki« razstavlja devet 
študentk 3. letnika krajinske 
arhitekture: Alenka Mihelj, 
Ana Herman, Barbara Do-
bič, Janja Ota, Katarina Is-
kra, Katja Fartek, Nika Jan-
ša, Pia Rižnar in Sara Čok. 
Kot je na otvoritvi poveda-
la njihova mentorica doc. dr. 
Tatjana Capuder, so študent-
ke ugotovile, da Kostanjevica 
nudi veliko razvojnih možno-
sti, urbanistično načrtovanje 
pa je zaradi številnih zaščite-
nih elementov naravne in kul-
turne dediščine dodobra ote-
ženo. Njihovo izhodišče je 
tako bilo čim bolj se oddalji-
ti od vrednot v prostoru, zato 
se s samim mestom niti niso 
veliko ukvarjale. Predlagajo 
le zapolnitev vrzeli, ki bo na-
stala po preselitvi klavnice 

PIŠECE – V središču Pišec stoji kozolec, ki so mu nadeli ime 
„vaški kozolec“ in je v zadnjih nekaj desetletjih menjal tako 
lastnike kakor tudi uporabnost, saj so ga namenjali reji ži-
vine, pa tudi za skladiščne prostore. Po besedah predsedni-
ce Turističnega društva Pišece Anice Butkovič in aktivnega 
vinogradnika Ivana Šelerja je bil v lasti Kmečke zadruge Pi-

šece, ob združitvi je prišel v lastništvo bizeljske Kmetijsko 
vinarske zadruge, zgodil se je denacionalizacijski postopek, 
leta 2007 pa je z odkupom prešel v lastništvo domačega turi-
stičnega društva. Zastavili so si cilj, da v njem uredijo sobe, 
ki jih bodo uporabljali člani turističnega in vinogradniškega 
društva, pa tudi mladi. Po besedah sogovornikov je obnova 
precej zahtevna, dela pa so se lotili na prostovoljni bazi in 
vanj vložili že preko 1000 prostovoljnih delovnih ur. Materi-
al uspevajo pridobivati sponzorsko, na otvoritev prenovlje-
nih prostorov pa računajo v jesenskem času.  M. K. M.

Pišeški vaški kozolec

Butkovičeva in Šeler pred domačim kozolcem

Prihodnost Kostanjevice 
v očeh bodočih urbanistk
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na mladih svet stoji in tega se zavedajo tudi v Kostanjevici na Krki, zato je 
tamkajšnja občina ob pripravah prostorskega načrta k sodelovanju povabila študentke krajinske arhi-
tekture na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Študentke so si občino temeljito ogledale, svoje zamisli 
prostorske ureditve občine pa predstavile na razstavi, ki so jo v Galeriji Božidar Jakac odprli 10. julija.

z otoka in izogibanje breži-
nam Krke. Pa še nekaj pre-
dlogov bodočih krajinskih ar-
hitektk: zgostitev in razširitev 
obeh Prekop, kjer vidijo naj-
več možnosti za širitev pose-

litve, strnitev razpršene po-
selitve in razvoj turizma po 
Gorjancih, preoblikovanje 
sadovnjaka v bližini samo-
stana, ki potrebuje prostor-
ski „monolog“, v ekološkega, 

ureditev rastlinjakov med 
Krakovskim gozdom in Krko, 
izkoriščanje termalnega vrel-
ca v Krakovskem gozdu bodi-
si za turistične namene bodisi 
za ogrevanje ter širitev lahke 
industrije proti severu in za-
hodu oz. proč od mesta. 

Zamisli so zanimive in vre-
dne širše razprave, nekatere 
izmed njih bodo predstavlje-
ne tudi na jesenski predsta-
vitvi občinskega prostorske-
ga načrta, je povedal župan 
Mojmir Pustoslemšek. Dr. 
Andrej Smrekar, ki je po-
vezal občino in fakulteto, pa 
je dodal, da so »ideje pre-
senetljive, a zelo na mestu« 
in, kar je zelo pomembno, 
varujejo največje bogastvo 
Kostanjevice na Krki – njeno 
krajinsko podobo in arhitek-
turno dediščino.
 P. Pavlovič

Številni Kostanjevičani so si na samostanskem hodniku 
z zanimanjem ogledali zamisli študentk krajinske 
arhitekture.

SEVNICA - Do 31. julija se je mogoče s posebnim obrazcem 
prijaviti v sprejemni pisarni Občine Sevnica na razpis za do-
delitev neprofitnega stanovanja v najem za nedoločen čas. 
Na voljo je osem stanovanj z različnimi kvadraturami (med 
njimi so tri mansarde) za eno do šestčlansko družino v stano-
vanjskem objektu na Planinski cesti 29 v Sevnici. Najemnina 
za povprečno stanovanje (55 m2) naj bi znašala 197,45 evrov. 
Če bo prosilcev več, kot je na voljo prostih stanovanj, bo 
oblikovana prednostna lista. Pri dodelitvi neprofitnega stano-
vanja bodo imele prednost mlade družine in mladi, družine 
z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim čla-
nom, družine z manjšim številom zaposlenih, žrtve nasilja v 
družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, državljani z 
daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podna-
jemniki. Posebna komisija lahko opravi ogled stanovanjskih 
razmer pri prosilcih za dodelitev neprofitnega stanovanja, o 
čemer pa bodo predhodno obveščeni.   S. R.

KRŠKO - V Upravni eno-
ti Krško je bila junija uspe-
šno opravljena redna preso-
ja standarda kakovosti ISO 
9001:2000. Med presojo sis-
tema vodenja kakovosti ni 
bilo ugotovljenih neskladno-
sti  pri poslovanju UE, poda-
na pa so bila priporočila, ki 
predstavljajo priložnosti za 
izboljšanje učinkovitosti sis-
tema vodenja kakovosti. 

Slednji je poudaril pomen 
spomina na „veličino narodno 
osvobodilne borbe, junaštvo 
borcev in aktivistov“ in ob-
sodil prikazovanje borbe slo-
venskih partizanov kot nekaj 
slabega. „Še naprej si bomo 
prizadevali za spravo, za pi-
etetno ureditev vseh grobišč, 
za skupni spomenik vsem pa-
dlim. Vendar nikdar in nikoli 
ne bomo pristali na izenače-
vanje borbe za svobodo s so-
delovanjem z okupatorjem,“ 
je zatrdil Gorenc. V nadalje-
vanju svojega govora je pou-
daril, da je bil eden bistvenih 
ciljev narodnoosvobodilnega 
boja družbena ureditev, ki bo 
zagotavljala enake pravice in 
dostojno življenje vsem drža-
vljanom. „Ostareli partizanski 
borci ugotavljajo, da se ena 

V Sevnici na voljo neprofitna 
stanovanja

Prestali 
presojo ISO 
standarda

Za spravo in ohranjanje 
vrednot NOB
LOŽCE – Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Senovo je 4. 
julija organizirala tradicionalno spominsko slovesnost pred spomenikom pa-
dlim borcem na Ložcah. Na njej se je zbralo okoli 400 ljudi, ki so prisluhni-
li kulturnemu programu Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo, recitatorski 
skupini omenjenega društva, pevkam Društva upokojencev Senovo ter slav-
nostnemu govoru Silva Gorenca. 

temeljnih vrednot, za kate-
ro so se v NOB borili, ne ure-
sničuje in da celo nazaduje. 
Imajo seveda prav. Vsi, ki so 
prej vodili in ki sedaj vodijo 
našo državo, formalno pa pri-
trjujejo ohranjanju vrednot 

NOB, so zavezani, da v trdih 
pogojih recesije vendarle za-
ščitijo tiste kategorije delov-
nih ljudi, ki so sedaj najbolj 
prizadeti in najbolj ranljivi,“ 
je ugotavljal slavnostni go-
vornik in izpostavil še delež 
Kozjancev v borbi za svobo-
do, saj jih je v boju sodelova-
lo preko 7000, od tega jih je 
1237 padlo, 419 je bilo ustre-
ljenih talcev, 572 izgnancev 
pa je umrlo v tujini.
 P. P. 

S proslave na Ložcah (foto: T. Petrovič)

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

POROČILI
SO SE

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

• Natalija Kelher, Žejno – 
deklico,

• Petra Orešnik, Krško – 
deklico,

• Katarina Oreškovič, 
Boštanj – dečka,

• Nataša Župevc, Radeče – 
dečka,

• Lidija Stadler, Gorjane – 
dečka, 

• Nataša Beuc, Osredek pri 
Podsredi – dečka, 

• Anita Možgan, Veniše – 
deklico,

• Nives Zupančič, Črešnjice 
– deklico,

• Jožica Pelko, Šentjanž – 
dečka,

• Helena Živič, Ravne pri 
Zdolah – deklico,

• Izidora Bergant, Marof – 
deklico,

• Barbara Pavlovič Plevanč, 
Gorenja vas – deklico,

• Urška Javornik, Sevnica – 
dečka,

• Mihaela Potočnik, Zgornja 
Pristava – dečka,

• Stanislava Zorko, 
Brezovska gora – deklico,

• Romana Zakšek, Sevnica – 
deklico,

• Jana Piltaver, Brežice – 
deklico,

• Martina Osojnik, Trebče – 
dečka,

• Janja Cerjak, Dečno selo 
– dečka, 

• Tjaša Hribar, Dolenji 
Boštanj – deklico.

ČESTITAMO!

• Aljaž Lipec, Močilno in 
Jerica Žibert, Radeče, 

• Slaviša Stajič, Srbija in 
Verica Kraner, Senovo,

• Roman Rejniak Wojciech, 
Poljska in Alenka Novak, 
Brežice,

• Jože Vovkin in Angelca 
Ocvirk, oba iz Sevnice.  

ČESTITAMO!

BREŽICE – V dvorani Glasbe-
ne šole je mogočno izzve-
nel recital Špele Troha, ki 
je na klavirju izvajala dela 
skladateljev D. Scarlattija, 
J.S. Bacha, L.van Beethov-
na. Fr. Chopina in L. M. Šker-
janca. Špela Troha je Krčan-
ka, ki je nižjo glasbeno šolo 
končala v brežiški Glasbeni 
šoli pri prof. Karolini Vegelj 
Stopar in je klavirski recital 
nekdanje učenke spremljala 
s ponosom, pri prof. Tatjani 
Bratuž Šporar pa mlada pia-
nistka končuje 3. letnik sre-
dnje GŠ v Ljubljani. Ravna-
telj Dragutin Križanić je v 
izraženih mislih ob sijajno 
izvedenem Špelinem recitalu izrazil tudi, da bo zapis o dogod-
ku ostal, žal pa iz njega ne bo mogoče slišati in doživeti mo-
gočnost izvedenih skladb svetovno znanih avtorjev, ki pa bodo 
vendarle, čeprav malo drugače, zvenele v spominu. N. J. S.

Recital Špele Troha

Špela Troha in prof. Dragutin 
Križanić (foto: Rožman)
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je iger udeležilo osem ekip, 
in sicer Veliki Obrež, Bizelj-
sko, Križe, Brežice in Skopi-
ce ter tri ekipe iz Hrvaške, 
iz pobratenih Hrašč ter še 
Otoka in Bregane. Vreme jim 
iger ni pokvarilo, je pa pre-
strašilo nekaj ekip, ki se za-

radi črnih oblakov niso udele-
žili prireditve. V nedeljskem 
dopoldnevu so odprli novo 
urejen del pokopališča in po 
sveti maši pripravili še kul-
turni program s KUD Slavček 

Valovanje...
…poletne simfonije, so-
zvočja, ki se me je prijelo, 
ko mi je skozi možgane 
začel valovati italijanski 
napev »for ever« Jaz, ti 
in rože, ko z dvokolesni-
kom drvim mimo zlatih 
pšeničnih površin, mimo 
rdečih makovih polj. Ti 
pejsaži niso za mojo dušo 
nikoli prav dolgo traja-
joči, ker neko novo jutro 
prenaglo ponudi sliko po-
žetih zlatih pšeničnih glavic, zvitih v bale, čutenje pa 
ublaži vonj pokošenih trav in sonce, ki že pošilja dru-
gačne sence. Vem, narava terja to sozvočje.

Komur koli kar koli pomeni poletje, je vendar čas za 
nek nov vdih. Dvesto, trinajst ali samo tri kilometre 
od domačega dvorišča. Prezračiš zasičena čutila, ne 
prebereš vseh besedi iz Industrije usnja Vrhnika, sko-
zi misli spuščaš Murekom sončne nitke, ne »požlem-
paš« vseh laških tekočin in verjameš, da se boš ognil 
Vzajemni in prašičji gripi, ko kihaš v dlani in si pe-
reš in drgneš roke. 

Si pa na silo kradem čas za gledanje starih filmov, 
ki jih to poletje »vrtijo« na televizijskih zaslonih. Do-
brodošel pobeg v minuli čas in srečanje z igralci, ki 
z upodobljenimi liki predstavljajo, kako lahko do-
bro zmelje zlo. John Wayne, legenda pozitivnih ve-
stern likov, Gene Hackman v Pozejdonovi avantu-
ri, Rock Hudson v vojni drami Tobruk, ko septembra 
1942 Rommel s svojimi četami napreduje proti Egip-
tu. Vsebine, ki govorijo staro-nove zgodbe, ki znova 
prepričajo o človeški brezmejno butasti, požrešni na-
ravi. Hudsona, ki je (bil) moj idol, je pokopal aids, 
imel je j…a povedati, da je homoseksualec, kot Oscar 
Wilde, angleški pisatelj, pesnik, dramatik. Brezpred-
metno bi jih bilo naštevati dalje. Wilde, rojen 1854 v 
Dublinu, je bil zaradi spolne usmerjenosti obsojen na 
dve leti ječe. 

Če pustim v čistem miru letošnjo poletno lezbično 
in gejevsko Parado ponosa, me ob tem vznemirja le, 
kako (ne)daleč je napredovalo človeštvo s sprejema-
njem različnosti. Ko vendar smo, nič krivi, nič zaslu-
žni, vsi tako različni. Narava naredi svoje. Ne da si 
ukazovati. Pa okoliščine, ki puščajo posledice in nas 
usmerjajo?! Morda bom naslednje poletje že toliko v 
sozvočju z duhom in z naravo, da bom nekako zna-
la pojasniti kakšnemu (otročku), zakaj ima eno dete 
dva očka, drugo dve mamici in tretje, očka in mami-
co.

In sploh ne mimogrede: Za prav posebno poletno sim-
fonijo so poskrbeli posavski policisti na dobovski že-
lezniški postaji, ki so preprečili bombni napad Josi-
pu Zagrajskemu. V kritičnem trenutku sta prisebnost 
in srčnost valovali v naravi policista Aleša Cesarja iz 
Sevnice, ki je opravil cesarski podvig in prestregel ka-
tastrofo. Kar je najbrž tudi dvig morale kolegom, dr-
žavljanom pa navodilo za upoštevanje in spoštova-
nje narave policijskega dela. Za dobro medsebojno 
valovanje, zlasti takrat, ko je prekomerno.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko 
omrežje v Občini Radeče

POSAVJE – Občinska turistična zveza Brežice, ki ji predsedu-
je Branka Stergar, je regijska koordinatorka projekta Moja 
dežela - lepa in gostoljubna. Projektni vodja Milena Vrane-
tič je s tričlansko ocenjevalno komisijo v sestavi predsedni-
ce Cvetke Jazbec iz TZO Sevnica in članov Marije Krušič iz 
OTZ Krško ter Jožeta Lovenjaka iz OTZ Brežice opravila re-
gijsko ocenjevanje najbolj urejenih in ekološko osveščenih 
krajev, vrtcev in šol v občinah Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica. Predhodno so turistične zveze po 
občinah opravile občinsko ocenjevanje in najbolje uvrščene 
predlagale v regijsko ocenjevanje. Točkovanje pri ocenjeva-
nju je potekalo po točkovniku Turistične zveze Slovenije. Vsi, 
ki so zasedli prvo mesto, bodo uvrščeni na državno tekmova-
nje, ki bo v septembru. 

V kategoriji Drugi kraji so se na prvo mesto uvrstile Sromlje, 
drugo mesto je zasedlo Tržišče, tretje pa sta si delila Do-
lenja vas in Hotemež. V kategoriji Izletniški kraji se bo na 
državnem tekmo-
vanju za čim višjo 
uvrstitev potego-
vala Kostanjevica 
na Krki, v katego-
riji Hribovski kra-
ji/vasi pa Svibno. 
V kategoriji Me-
sta so prvo mesto 
dosegle Brežice, 
v kategoriji Manj-
ša mesta pa Rade-
če, med Kampi se 
bo za laskavo prvo mesto potegoval Kamp Terme Čatež. V 
kategoriji Osnovne šole starejše gradnje je komisija dode-
lila prvo mesto OŠ Globoko, drugo mesto pa so si delile OŠ 
Senovo, Tržišče in Kostanjevica na Krki, v kategoriji Osnov-
ne šole novejše gradnje pa je prvo mesto zasedla OŠ Pišece, 
drugo mesto OŠ Podbočje in tretje mesto OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. V kategoriji Vrtci je bil po mnenju komisije najlep-
ši vrtec Mavrica Brežice, drugi vrtec pri OŠ Krmelj Storžek 
in tretji vrtec pri OŠ Kostanjevica na Krki, v kategoriji Sre-
dnje šole pa Ekonomska in trgovska šola Brežice.  M. K. M. 

Regijsko ocenjevanje krajev

Vse upravičence za vračilo vlaganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje (JTO) v Občini Radeče, ki so svoje zahtevke na 
Državno pravobranilstvo RS vložili preko lokalne skupnosti 
oz. krajevne skupnosti (gradbenega odbora) obveščamo, da 
je dne 7.7.2009 Državno pravobranilstvo RS pričelo s poši-
ljanjem predlogov poravnav. Občina Radeče je prve predlo-
ge poravnav v podpis pričela dobivati dne 8.7.2009, ostale 
pričakujemo v nadaljevanju. Občina Radeče bo vsak predlog 
poravnave poslala v pregled tudi predsedniku krajevne sku-
pnosti, na katero se poravnava nanaša. 

Skladno s 6. čl. ZVVJTO-UPB4 je Občina Radeče v roku 2 me-
secev po sklenitvi posamezne poravnave dolžna na krajev-
no običajen način objaviti seznam fizičnih in pravnih oseb, 
ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci. Poleg sezna-
ma dejanskih končnih upravičencev bo Občina Radeče na 
istem obvestilu podala tudi nadaljnja navodila za ravna-
nje dejanskih končnih upravičencev oz. njihovih pravnih 
naslednikov.

Skladno z 10. in 12. čl. ZVVJTO-UPB4 mora Državno pravo-
branilstvo RS pisno poravnavo v 30 dneh po njeni sklenitvi 
dostaviti Slovenski odškodninski družbi, d.d., ta pa mora po-
ravnati svojo obveznost upravičencu (v konkretnem prime-
ru Občini Radeče za KS Radeče/Vrhovo/Svibno/Jagnjenico 
oz. dejanske končne upravičence) v 60 dneh od prejema pi-
sne poravnave. Občina Radeče je dolžna pričeti s postopkom 
vračila prejetega zneska dejanskim končnim upravičencem 
v roku 30 dni od prejema vračila od Slovenske odškodnin-
ske družbe, d.d. 
 Občinska uprava

Pri ocenjevanju OŠ Globoko

JESENICE NA DOLENJSKEM - 
V Krajevni skupnosti Jeseni-
ce na Dolenjskem so minu-
li konec tedna s prireditvijo 
»Proščenje na Jesenicah« 
obeležili krajevni praznik. 
PGD Obrežje je v sobotnem 
popoldnevu pripravilo tradi-

cionalno vrtno veselico z an-
samblom Mladi odmev in pod 
večer izvedlo že 7. gasilske 
igre brez meja. Kot je pove-
dal predsednik tamkajšnjih 
gasilcev, Darko Leskovec, se 

Praznovale so tudi Jesenice 
na Dolenjskem 

in Ljudskimi pevkami Žejno. 
Ob otvoritvi novega dela po-
kopališča, ki je ena večjih in-
vesticij v letošnjem letu, je 
predsednik Krajevne skupno-
sti Venšeslav Kunštek dejal, 
da  so pridobili 14 dvojnih in 
11 enojnih ter 14 žarnih gro-

bišč. Jeseni bodo razširjeno 
pokopališče še dodatno zasa-
dili. Na razširitev so dolgo ča-
kali, saj so zemljišče kupili že 
leta 2004, pri izvedbi pa so se 

za projektiranje zahvalili čla-
nu domačega sveta krajevne 
skupnosti Zoranu Gajskemu 
in Lidiji Rus iz podjetja HPG, 
ki sta ob predsedniku Kunšte-
ku tudi prerezala trak. Raz-
širjeno pokopališče je v od-
sotnosti domačega župnika 

Andreja Rovška blagoslovil 
duhovnik Andrija iz Žum-
berka, ki je daroval tudi sve-
to mašo.
 S. V.

Razširjeni del pokopališča (več na www.posavje.info) Venčeslav Kunštek, Rajka Križanac, Zoran Gajski, 
Lidija Rus

PIŠECE - V Pišecah od 17. do 26. julija poteka 2. Pleteršni-
kovo srečanje ljubiteljev slovenščine iz slovenskih društev iz 
Srbije. Tamkajšnja učiteljica Rut Zlobec, ki v Srbiji že dru-
go leto poučuje slovenščino, je tokrat na svojo matično šolo 
pripeljala skupino enajstih udeležencev, starih od 27 do 72 
let, vsi pa prihajajo iz slovenskih društev iz Srbije, in sicer iz 
Beograda, Niša, Novega Sada, Subotice in Zrenjanina. Dne-

vi so pestri, polni aktivnosti in izletov ter družabnih veče-
rov, ki jih preživljajo tudi z domačini. Vsak dan pa ob branju 
časopisov spoznavajo slovenščino malo drugače. Na druže-
nju nastaja tudi glasilo, ki ga bodo izdali po končanem sre-
čanju, v glasilu pa bodo zbrali vtise vseh deset dni v Posav-
ju. Udeleženci so sodelovali še v mednarodnem projektu o 
sotočju Krke pod vodstvom Jerneja Agreža iz Mladinskega 
centra Brežice, na večeru z domačimi folkloristi. Spoznavali 
so Šmarješke Toplice, Kostanjevico na Krki, mesto Brežice, 
grad Podsreda in Olimje.  S. V.

Drugo srečanje ljubiteljev 
slovenščine

Udeleženci srečanja pred Pleteršnikovo domačijo

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 43.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(56)
Pred dnevi me je obiskala 
ljuba oseba. Dekle, ki ima 
tako otroško velike oči, da 
so v njih zaobjete vse naj-
manjše skrivnosti in širi-
ne njenih poti. Pogovarjali 
sva se o ljubezni. Obču-
tek imam, da je zdaj čas za-
njo.Vprašala me je, kako 
veš, da si pripravljen, kako veš, da je zveza, ki jo di-
haš, prava.

Če bi me to vprašala pred dvajsetimi leti, bi dobila 
drugačen odgovor. Takrat sem bila prepričana, da je 
ljubezen dovolj. Za vse. Da je brezmejno prevladujoče 
čustvo dovolj, da gre skozi. Da zdrsne, da se premika. 
Skozi življenje.

Danes čutim, da je ljubezen plezanje v dvoje, ko sta 
partnerja privezana skupaj z vrvjo in tam, kjer ene-
mu zmanjka, drugi priskoči na pomoč, ko zdrsne dru-
gemu, je tam zanj prvi. Je skodelica toplega čaja, ki 
ti jo prinese tvoj soplezalec, ko se ne počutiš dobro. 
Je krožnik juhe in prepečen kos kruha, ko te boli želo-
dec. Je prijazen objem, ko potožiš, kako ti je težko. So 
opravki, ki jih naredi namesto tebe in so nočne vožnje, 
ko greš domov iz zabave. So sporočila v žepu plašča. 
In je skupna skrb za bolnega otroka. Je žlička sirupa 
za zbijanje vročine in mlačne kopeli, ko ta ne pade. Je 
bela majica, ki ti je bila všeč, pa se ti ja zdela predra-
ga in se znajde kot darilo za rojstni dan. In so piškoti, 
ki jih ima rad, na vrhu nakupovalnega vozička.

In so odložena vsa dela, zaradi nečesa, kar se je zgodi-
lo tvojemu soplezalcu. Da mu lahko sedeš nasproti in 
ga poslušaš. In so ure čakanja v bolnišnici na zoprne 
preiskave, čeprav veš, da te čaka služba. In je dišeča 
kava, ki jo vsako jutro skuhaš, da diši po celem stano-
vanju in mu jo pripraviš tako, kot jo ima rad. Dan za 
dnem, leta za letom.

Vse to je ljubezen. Je spoštovanje in upoštevanje in je 
podpora. 

Strast spada poleg, kot desertna žlička ob praznič-
no pogrnjeni mizi. Je v različnih podobah in ima ne-
šteto vzgibov. Strast je tole moje nočno tipkanje in je 
načeta skutna torta v hladilniku. Je poljub skozi telo 
in oprani lasje na blazini. Vse to je. V navezi. V moč-
ni vrvi, ki vaju veže in polnemu nahrbtniku stvari za 
prvo pomoč. V varnih čevljih, ki ne drsijo in požirkih 
vode za vsak slučaj. 

Vse ostalo so slike in podobe iz filmov. So trenutki, ki 
se nam zgodijo in jih vrtimo po mislih in srcu še leta. 
So občutja, ki nas prežemajo tako močno, da nam 
kdaj zmanjka tal pod nogami in so besede, ki jih vrti-
mo po glavi. In jih potrebujemo, da lahko gremo skozi.

Vse ostalo je življenje. Je plačevanje računov in sku-
pna skrb za otroke. Je tovarištvo in navezanost. In je 
ljubezen.

Ni drugih vrat. Le ta so. Skozi katera lahko spustiš 
vse, ali pa jih zapahneš in podstaviš stol pod kljuko. 
Narediš črto in se odločiš. Da bodo za temi vrati vaji-
na oblačila in vajin prvi kavč.

Zase vem, kako sem se odločila in kako mi je bilo ob 
tem. In vem, kako močno sem zaprla vrata in kdo mi 
prinese moje piškote. In vem, kje imam planinske če-
vlje. In vem, da imam opravljen tečaj za prvo pomoč. 
Da sem opremljena, ko nama spodrsne.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

w w w . p o s a v j e . i n f o 

TELČE - V prijazni vasi Telče, skriti med dolenjskimi griči, je 
drugo nedeljo v juliju v organizaciji Kulturno-športnega dru-
štva Telče in Ljudskih pevk s Telč že po tradiciji potekalo 6. 
srečanje ljudskih pevk in pevcev z različnih koncev Sloveni-
je, ki so se predstavili na prireditvi Telška žetev. V bogatem 
glasbeno-kulturnem in zabavnem programu so poleg Ljud-
skih pevk s Telč nastopili še Ljudski pevci Ajda iz Dolenje 
vasi, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, Pevci in godci ljud-
skih pesmi Reber iz Janškovega sela – Vinska Gora pri Vele-
nju, Ljudske pevke Solzice iz Radeč, Ljudski pevci s Prevo-
ja na Kozjanskem, Podgorjanski prijatelji iz Novega mesta, 
Ljudski pevci in godci Stari prijatelji iz Kicarja pri Ptuju 
ter Ljudski godci Dej nam pit. Program sta z živahnimi hu-
morističnimi vložki popestrili domači  humoristki Martin in 
Micka. Sončno nedeljsko popoldne je privabilo na Telče ve-
liko število obiskovalcev, ki so z aplavzom nagradili nastope 
posameznih skupin ter se iz srca nasmejali obema humorist-
kama, preoblečenima v Martina in Micko. Mnoge je navdušil 
tudi prikaz žetve pšenice in ajde nekoč. Prijetna zanimivost 

Srečanje ljudskih pevk in pevcev na Telčah

Prireditev Telška žetev vsako leto privabi lepo število 
obiskovalcev.

KRAJNA BRDA PRI BLANCI - Med vinorodnimi griči, travniki in 
polji, med redko posejanimi kmečkimi hišami, med čebel-
njaki in zidanicami leži vas Krajna Brda, ki je dobila ob leto-
šnjem krajevnem prazniku KS Blanca asfaltirano cesto. »Ta 
občinska lokalna cesta se je uredila v zelo dobrem sodelova-
nju med Občino Sevnica in Krajevno skupnostjo Blanca, pri 
čemer se je kot uspešen koordinator pokazal Jožko Žvar,« so 
bile pohvalne besede sevniškega župana Srečka Ocvirka ob 

asfaltiranju še zadnjega odseka ceste v KS Blanca, na odse-
ku Polutka v dolžini 970 metrov. Svoje zadovoljstvo nad novo 
pridobitvijo v krajevni skupnosti je izrazil tudi predsednik KS 
Blanca  Jože Županc, ki se je ob tem zahvalil Žvaru, zaposle-
nemu na Občini Sevnica kot višji svetovalec za cestno infra-
strukturo in naravne nesreče, za vsa njegova prizadevanja, 
da je vas dobila to pomembno povezavo. Z rekonstrukcijo 
in asfaltno prevleko, za kar je poskrbelo podjetje CGP Novo 
mesto, vrednost 72.628 evrov pa je v celoti poravnala Občina 
Sevnica, se bo izboljšala dostopnost ter prevoznost med na-
selji.  Priložnostni kulturni program ob otvoritvi so oblikova-
li učenci OŠ Blanca, trak sta prerezala župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in predsednik KS Blanca Jože Županc.
 S. R., foto: P. B. 

V popoldanskem času je v vasi 
Krajna Brda potekala otvoritev 
modernizirane ceste Blanca – 
Krajna Brda na odseku Polut-
ka. Na gasilskem tekmovanju 
so se pomerila prostovoljna 
gasilska društva, ki delujejo v 
okviru Gasilske zveze Sevnica. 
Na šolskem igrišču pri OŠ Blan-
ca je potekalo tekmovanje v 
malem nogometu za pokal KS 
Blanca, na parkirišču pred ga-
silskim domom na Blanci pa 
koncert Godbe Blanški vino-
gradniki z glasbeno gostjo, 
pevko Ireno Tratnik. Predsta-
vil se je tudi Klub harmonikar-
jev Povše, ki ga vodi Boštjan 
Povše. Vse najlepše ob kra-
jevnem prazniku ter še veli-
ko uspešnega medsebojnega 
sodelovanja sta številnim obi-
skovalcem zaželela župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk 
ter predsednik KS Blanca Jože 
Županc, nov zagon pa bo sku-

Krajevna skupnost Blanca 
je praznovala
BLANCA – Krajevna skupnost Blanca je ena izmed desetih krajevnih skupnosti v sevniški občini, ki  pra-
znuje svoj krajevni praznik 9. julija. Letos ga je obeležila 11. julija s pestrim in živahnim programom.

šal dati godbi Blanški vinogra-
dniki predsednik Peter Mirt, ki 
je na tem mestu v letošnjem 
letu zamenjal Romana Kragla. 
Koncertnemu delu je sledila še 
tradicionalna gasilska veseli-
ca z narodnozabavnim ansam-
blom Jerneja Kolarja.

Sicer pa lahko v zapisih sta-
re šolske kronike preberemo o 
Blanci, ki je del sevniške obči-
ne, marsikaj zanimivega, med 
drugim tudi to, da je ime-
la leta 1902 po ljudskem šte-
tju 3100 prebivalcev, na kar so 
krajani še danes ponosni. Zgo-

dovina Blance pa sega še dlje, 
v nemirne čase preseljevanja, 
saj na bi bili na njenem obmo-
čju naseljeni celo Kelti, o če-
mer pričajo izkopanine. Kelti 
so se nato umaknili pred Ri-
mljani, ki so na levem bregu 
Save ustvarili svoje naselbine 
in utrdbe. Med domačini kroži-
jo govorice, da je stala ne me-
stu, kjer leži danes vas Kladje, 
rimska naselbina Claudia Ro-
manorum. Za Rimljani so prišli 
Slovani in ti so dali naselbinam 
slovanska imena, ki so se ohra-
nila do današnjih dni.                                        
Kraj se razvija in čaka ga lepa 
prihodnost, kar pa prebivalci 
pričakujejo tudi ob dokonča-
nju izgradnje HE Blanca, saj 
bo potem skozi kraj vozila šir-
ša cesta, most pri HE Blanca 
pa je tudi ena od razvojnih pri-
ložnosti, zato nanj že nestrpno 
čakajo.
 Smilja Radi 

Koncert godbe Blanški vinogradniki ter gasilske veselice 
so se udeležili številni obiskovalci

Otvoritev modernizirane ceste  
Blanca – Krajna Brda

V vasi Krajna Brda sta župan Srečko Ocvirk in 
predsednik KS Blanca Jože Županc prerezala trak na 
novem asfaltiranem odseku ceste Blanca – Krajna Brda.

Sevnica, Metni vrh: 
Hiša, 130m2, 1.414m2 zemljišča, l.1980. 
Cena: 70.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana Tel: 041 860 387

Sevnica, Razbor: 
Posest 16.300m2 z hišo v velikosti 
210m2, l.1982. Cena: 120.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana Tel: 041 860 387

BRUNK NAD ŠENTJANŽEM - 
V vasi Brunk nad Šentjan-
žem, ki leži na zadnjem 
grebenu, preden se dolenj-
sko gričevje spusti k Rade-
čam in k strugi reke Save, 
je načrtovano žetev pšeni-
ce, ki jo je 18. julija orga-
niziralo Turistično društvo 
Šentjanž na njivi ob cerkvi 
sv. Treh kraljev na Brunku, 
zmotil dež. Njivo so v to-
plejših sončnih dneh pože-
le članice Aktiva kmečkih 
žena Budna vas, pri čemer 
so jim z brušenjem srpov 
pomagali člani Društva upo-
kojencev Šentjanž in vaški 
otroci s pobiranjem zrelih 
pšeničnih klasov. Med obi-
skovalci prireditve sta bila 
poleg številnih domačinov, 
članov turističnih društev 
in obiskovalcev tudi leto-
šnja cvičkova princesa Ve-
sna Perko in župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk. Slednji je pomagal pri sejanju v  lan-
ski jeseni  gospodarju njive Milanu Zavrlu in predsedniku KS 
Šentjanž Ivanu Orešniku. Osrednji namen prireditve »Že-
tev 2000 zlatih zrn«, katere temelje so postavili leta 1999 
v pomurski vasi Babince in so se ji nato počasi priključeva-
la nova turistična društva (med njimi tudi Turistično društvo 
Šentjanž), je obujanje in ohranjanje starih šeg in navad ter 
povezovanje turističnih društev Slovenije.
 S. R., foto: L. M.

Žetev pšenice na Brunku 
zmotil dež 

Načrtovano žetev pšenice s 
srpi na njivi v bližini cerkve 
sv. Treh kraljev na Brunku je 
letos zmotil dež. 

na »Telški žetvi« na Telčah je bil prikaz starih ljudskih obrti, 
ki, kot vse kaže, v tej dolenjski vasici ne bodo izumrle, saj 
jih znajo negovati in prenašati iz roda v rod. S. R.
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Po pridobljenih podatkih že 
vse od leta 2007 z vednostjo 
vlade oz. nekaterih vladnih 
služb intenzivno poteka-
jo priprave za načrtovanje 
gradnje NEK 2. Vrtine, ki se 
izvajajo na območju krške 

Vrbine pod krinko dodatnih 
terenskih raziskav za od-
lagališče NSRAO, financira 
GEN energija, ne pa ARAO, 
ki je pristojen za izgradnjo 
odlagališča. O tem formal-
no nihče od tistih, ki sode-
lujemo v lokalnem partner-
stvu v Krškem in Brežicah ni 
bil obveščen. 

V Lokalnem partnerstvu 
Brežice smo prepričani, da 
naše okolje že sedaj plaču-
je prevelik davek slovenski 
elektroenergetiki. Ob načr-
tih, ki jih ima slovenska dr-
žava na našem področju, pa 
je žal evidentno, da bomo 
kot jug države, z okoljske-
ga vidika kmalu postali traj-
no ogrožena regija. 
Na področju površine 5x8 
km, torej 40 km2, država 
načrtuje:
• odlagališče jedrskih od-

padkov, 
• dve jedrski elektrarni, 
• vojaško in civilno letali-

šče, 
• dve hidroelektrarni z veli-

kim retenzijskim (poplav-
nim) področjem, 

• za nameček po sredini po-
lja poteka glavni prome-
tni koridor, ki povezuje 

Na ta način je država s po-
močjo lokalnih interesno-
političnih struktur tudi for-
malno izločila prebivalce 
Brežiško-krškega polja iz 
postopka. Ne spuščamo se v 
legitimnost odločanja sve-

tnikov OS Krško o zadevah, 
ki se tičejo njihove občine, 
ne moremo pa mimo tega, 
da so brez da bi počakali na 
končni sodni razplet tožb, ki 
so v postopku in mimo jasno 
izraženih zahtev lokalnega 
prebivalstva, sprejeli odlo-
čitev, ki z vplivi bistveno po-
sega tudi v sosednje občine.
 
Na drugi strani se je z ume-
stitvijo odlagališča odprla 
formalna možnost za priče-
tek postopka umeščanja dru-
ge Nuklearne elektrarne ob 
bok obstoječi. Ekskluzivno 
pravico do odločanja v ime-
nu lokalnega prebivalstva 
ima krška politično-intere-
sna struktura, ki ima na vo-
ljo praktično neomejena dr-
žavna sredstva za kupovanje 
družbene sprejemljivosti.
 
S sprejetjem odredbe gle-
de delitve jedrske rente, 
ki je na eni strani omeje-
na s koncentričnimi krogi, 
na drugi pa z občinsko mejo 
občine Krško, je tudi drža-
va Slovenija jasno pokazala 
svoj diskriminatoren odnos 
do lokalnega prebivalstva 
in zelo nizko razumevanje 
problema. 

LOKALNO PARTNERSTVO BREŽICE ARAO

Brežiško-krško polje - 
kloaka Slovenije?

zahodno Evropo z Balka-
nom. 

Poleg tega pa bosta v bliži-
ni še dve kemični tovarni, 
plinska elektrarna s plino-
hrami, o visoko radioaktiv-
nih odpadkih pa sploh ne 
želi nihče razpravljati. 

Z nekaterimi obstoječimi 
objekti smo se prebivalci 
regije sprijaznili in jih spre-
jeli v svoje okolje, vendar 
od države upravičeno priča-
kujemo: 
• Da nam na osnovi obsto-

ječih objektov in vplivov, 
ki jih povzročajo, pravič-
no kompenzira poslabša-
nje kvalitete življenja. 
Pri tem vsekakor niso po-
membne občinske meje.

• Da pri umeščanju novih 
objektov upošteva re-
snične strokovne kriteri-
je. Politično motivirane 
študije v primeru tako po-
membnih odločitev sodi-
jo na smetišče zgodovine. 

• Da država preko pristoj-
nih agencij zagotovi mo-
žnost dialoga lokalne, 
strokovne, naravovar-
stvene in druge javnosti 
z investitorji in načrto-
valci ter spoštuje načela 
Aarhurške konvencije pri 
umestitvah takih objek-
tov v prostor. Pri dokonč-
nih odločitvah o umestitvi 
naj ima odločujočo vlogo 
lokalna skup nost.

Absolutno se ne strinjamo 
z zagovorniki izgradnje 
velikih novih objektov na 
Brežiško-krškem polju, ki 
bodo z nespametnim na-
črtovanjem katastrofalno 
obremenili naš življenjski 
prostor in nam dolgoroč-
no odvzeli ustavno zago-
tovljeno pravico do biva-
nja v zdravem okolju.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice

Stane Preskar, Stane Radanovič in Matjaž Pegam na 
novinarski konferenci

Državni prostorski načrt za umestitev odlagališča 
jedrskih odpadkov je bil končno potrjen s strani 
Občinskega sveta Občine Krško. 

Na podlagi Predprimerjal-
ne študije, strokovnih pod-
lag za študijo variant, grad-
beno- tehničnih elaboratov, 
ekonomskega elaborata, 
razvojno urbanističnega 
elaborata, Posebne varno-
stne analize za umestitev 

odlagališča, Dokumenta 
identifikacje investicijske-
ga projekta, idejnih zasnov 
odlagališča NSRAO Vrbina, 
raziskav geosfere in hidros-
fere ter skladno z zakono-
dajo ter priporočili je bila 
kot najprimernejša izbrana 
varianta odlaganja v vkopa-
ne silose.

Namen izdelanega idejnega 
projekta je podrobno defi-
niranje vseh delovnih in 
tehnoloških procesov od-
lagališča, načrtovanje od-
lagalnih in neodlagalnih 
objektov s strojnimi in ele-
ktričnimi instalacijami ter 
pripadajočo opremo, zu-
nanje in krajinske ureditve 
območja odlagališča ter 
vseh potrebnih komunalno 
infrastrukturnih objektov. 

Širše območje odlagališča 
bo obsegalo uvoz in jav-
no zgradbo informacijske-
ga centra odlagališča, ožje 
območje pa odlagalni del 
z modularnimi odlagalnimi 
enotami ter druge objekte, 
ki so potrebni za sprejem, 
obdelavo in začasno skla-
diščenje odpadkov ter za-
gotavljanje fizične varnosti 
odlagališča. 

Objekt Informacijski center 
bo namenjen informativno 
izobraževalni dejavnosti 
ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki ter drugim dejav-
nostim odlagališča in lokal-
ne skupnosti. Informacijsko 
središče obsega poleg splo-
šnih prostorov še predaval-
nico, knjižnico ter media-
teko, razstavni prostor in 
sejno sobo. Neposredno ob 
objektu bodo urejena par-
kirišča za obiskovalce in 
zaposlene. Proste površine 
bodo posajene s travo, gr-
movnicami in drevesi.

V zvezi z na tem mestu objavljenim člankom v zakupljenem prostoru za Lokal-
no partnerstvo (LP) Brežice z naslovom Brežiško-krško polje - kloaka Sloveni-
je, sporočamo, da se Agencija ARAO kot eden od partnerjev v LP Brežice ogra-
jujemo od navedenih sporočil vodstvenega odbora LP Brežice. 

ARAO ni sodelovala pri pripravi novinarske konference LP Brežice 15.7. in tudi 
ne pri pripravi sporočila za javnost, ki je vsebina omenjenega članka. LP Brežice 
je bilo ustanovljeno z namenom sodelovanja Občine Brežice, lokalne javnosti in 
Agencije v postopku umeščanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov v prostor občine Brežice. Agencija kot eden od partnerjev svoja stališča ome-
jujemo na ta vsebinski okvir.
 ARAO

ARAO se ograjuje od sporočil 
Lokalnega partnerstva Brežice 

Izdelan je idejni 
projekt odlagališča 
NSRAO

V upravno servisni del od-
lagališča bodo umeščeni 
objekti varnostno-nadzor-
nega centra odlagališča, 
upravno administrativ-
ni objekt ter ostali infra-
strukturni, energetski in 
servisni objekti odlagali-

šča. Na območju za pripra-
vo odpadkov na odlaganje 
je predviden glavni teh-
nološki objekt, namenjen 
izvajanju vseh postopkov 
priprave odpadkov na od-
laganje, laboratorijskim 
raziskavam, nadzoru nad 
tehnološkimi postopki ter 
preostalim potrebnim funk-
cijam odlagališča. Na ob-
močju za odlaganje odpad-
kov se umestita odlagalna 
objekta – dva vkopana silo-
sa z začasnima nadstrešni-
cama, dostopni jašek in re-
vizijski hodnik.

Umestitev silosov je pred-
videna na skrajnem JZ 
robu odlagališča. Zasnova-
ni so kot cilindrična armi-
ranobetonska konstrukcija 
debeline 100 cm ter obda-
ni z ustreznimi hidroizola-
cijskimi oblogami. Statični 
in dinamični izračuni pod-
zemnih silosov obravnavajo 
tako geološke, hidrogeolo-
ške kot seizmične obreme-
nitve.

Vsi odpadki bodo pred od-
laganjem vstavljeni v od-
lagalne zabojnike, s čimer 
bo omejen sevalni vpliv 
v času predelave in tran-
sporta na odlagališče, po-
večana bo izolativnost in 
zagotovljena zadostna tr-
dnost odloženih odpadkov 
ter s tem stabilnost odla-
galnih enot.

Odlagalni zabojniki bodo 
odloženi v odlagalna silo-
sa, od katerih ima vsak ko-
ristno prostornino pribli-
žnih dimenzij 27 x 34 m in 
dno na predvideni globini 
55 m. Nad površinami za 
manipulacijo posameznega 
silosa se za čas obratova-
nja postavi montažna nad-
strešnica.

Odlagališče bo grajeno po-
stopno-etapno. V prvi eta-
pi bodo zgrajeni neodla-
galni objekti, prvi silos in 
revizijski jašek; urejeno bo 
priključevanje na gospo-
darsko javno infrastruktu-
ro, platoji in pripadajoče 

odprte površine ter izve-
dena preostala zemeljska 
dela. V drugi etapi bo zgra-
jen še drugi silos.

Varnost odlagališča v času 
obratovanja bo zagotovlje-
na s tehničnimi in organi-
zacijskimi ukrepi jedrske in 
sevalne varnosti, s katerimi 
bo doseženo varno obrato-
vanje odlagališča in prepre-
čeni izredni dogodki, kate-
ri bi lahko z ionizirajočimi 
sevanji vplivali na izposta-
vljene delavce, prebival-
stvo in okolje.

Za izvajanje obratovalnega 
monitoringa bodo na odla-
gališču poleg naprav, vgra-
jenih v objekte in sisteme, 
zgrajeni tudi samostojni 
objekti za zagotavljanje 
radiološke varnosti in mo-
nitoringa okolja. Predvide-
ni so kontrolni bazeni, kon-
trolne vrtine, meteorološka 
postaja in ostali sistemi za 
izvajanje stalnega nadzora 
nad podzemnimi vodami, 
atmosferskimi in tekočin-
skimi izpusti. Za izvajanje 
radiološkega nadzora emi-
sij in delovnega okolja bo 
vzpostavljena mreža meril-
nih postaj.

Pri zagotovitvi odlaganja 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov so upošteva-
na splošno sprejeta načela, 
da je treba z radioaktivni-
mi odpadki ravnati na na-
čin, ki zagotavlja varova-
nje človekovega zdravja in 
okolja, ki v nobenem pogle-
du ne obremenjuje bodočih 
generacij in pri katerem je, 
z ustrezno vključitvijo ne-
odvisnih upravnih organov, 
zagotovljen nadzor nad 
varnostjo objektov in de-
javnostmi v zvezi z radio-
aktivnimi odpadki.

Julija 2009 je bila zaključena izdelava idejnega projekta za odlagališče nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji Vrbina v občini Krško, 
vključno z recenzijo. Odlagališče je načrtovano za odložitev 9.400 m3 kratko-
živih NSRAO, kar pomeni za polovico odpadkov iz jedrske elektrarne v Krškem 
(NEK), ter za odpadke, ki nastajajo v medicini, znanosti in industriji pri nas. 
Zasnova odlagališča po potrebi omogoča tudi širitev odlagalnih zmogljivosti.
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PROIZVODNJA – JUNIJ 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2009

KOEL - kurilno olje ekstra lahko
ZP - zemeljski plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 4 KOEL 16,5 350 77,5 400 15,8 100 0 2

PB 4 ZP 18 - 94,5 300 29,7 100 - -

PB 5 KOEL 40 350 104 400 14 100 - 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

803.190 17 11

Tretji vikend v juniju je Zavod za podjetništvo in turi-
zem skupaj z Mladinskim centrom Brežice organiziral 
zdaj že tradicionalno prireditev »Brežice-moje mesto«. 
Prireditev je v treh dneh obiskalo cca. 5.500 ljudi. 
Petkov program se je začel ob 17. uri po-
poldne z nastopi osnovnih in srednjih šol 
Občine Brežice. V večernem delu sta na 
odru blesteli skupini Soulfood in Big Foot 
Mama. V soboto smo morali zaradi ekstre-
mnih vremenskih razmer (padec tempe-
ratur za 20 stopinj z močnim deževjem) 
odpovedati dopoldanski del programa: 
stojnice z rokodelci iz cele Slovenije, po-
vorka z Godbo na pihala Loče, mažoreta-
mi, povorko vozov vinogradniških društev 
Občine Brežice, nastop folklornih skupin 
KUD Oton Župančič iz Artič in Duplo iz Pi-
šec in pevskega zbora Viva.

V sobotnem večernem delu sta nastopi-
li skupini: Peter Dirnbek & Vox Populi in 
Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Oba dne-
va so se v grajskih kaščah predstavljala z 
degustacijami vin vinogradniška društva 
Občine Brežice. Na CPB v smeri od občin-
ske zgradbe proti cerkvi sv. Lovrenca so 
bila postavljena napihljiva igrala in maj-
hen otroški vlakec. Žal smo zaradi slabih 
vremenskih razmer morali odpovedati v 
soboto plezalni stolp.

V nedeljo smo prireditev zaključili s pred-
stavo »Čefurji raus« v sodelovanju z agen-
cijo Ad Astra. Predstava avtorja Gorana 
Vojnovića je potrdila kvaliteto teksta in 
interpretacije in je bila izjemno dobro 
obiskana.

Zadovoljni smo z izvedenim programom in 
žal nam je, da smo morali del sobotnega 
programa zaradi vremenskih razmer od-
povedati.

Prireditev smo uspešno zaključili in se že 
veselimo naslednjega leta!

»Brežice-moje mesto«, 
19.  –  21.06.2009

Po nedavni potrditvi lokacije odlagališča nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov je pred 
Skladom za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 
(Sklad NEK) v vlogi dobrega gospodarja, ki 
bo bedel nad veliko in pomembno investicijo, 
nov izziv. »Sklad NEK je pripravljen in bo svojo 
vlogo v postopku izgradnje odlagališča izpeljal 
strokovno, dosledno in kakovostno,« zagotavlja 
direktor Sklada NEK Janko Strašek. 

Med najpomembnejše cilje delovanja Sklada 
NEK sodita pravočasno zagotavljanje potrebnih 
sredstev in nadzor nad njihovo namensko porabo. 
Sklad NEK, ki predstavlja primer dobre prakse tudi 
v mednarodnem merilu, se zaveda odgovornosti, 
povezane z velikimi projekti. Tak projekt je tudi 
zagotovitev odlagališča in s tem izpolnitev zaveze, da 
bo Slovenija odgovorno poskrbela za radioaktivne 
odpadke, ki jih proizvaja. Ključno je, da se s sredstvi, 
ki se stekajo v Sklad NEK, ravna preudarno, da sta na 
prvem mestu varnost in dolgoročno zagotavljanje 
potrebne donosnosti. Sklad NEK to uspešno izvaja 
že vse od svoje ustanovitve.

Uspešno ohranjanje vrednosti v 
težkih razmerah
Lansko leto je bilo za vse finančne institucije, 
tudi za Sklad NEK, zelo zahtevno, saj so se morale 
soočiti z največjo finančno in gospodarsko krizo v 

zadnjem obdobju. V naši neposredni okolici in prek 
medijev smo lahko zasledili, da so poslovni rezultati 
dosegali tudi 70-, 80- in več odstotno zmanjšanje 
vrednosti. Ker investicijska politika Sklada NEK 
na prvo mesto postavlja doseganje primerne 
varnosti, donosnosti in likvidnosti, na Skladu NEK o 
tolikšnem zmanjšanju vrednosti ni govora. Dosegli 
smo pomemben presežek prihodkov nad odhodki; 
donosnosti za leto 2008, ki smo jo letos prvič 
računali na drugačen, nov način, pa zaradi tega ne 
moremo primerjati z dosedanjimi.

Usmerjenost k doseganju ciljev 
Pri ocenjevanju uspešnosti poslovanja Sklada 
NEK moramo vedeti, da gre za dolgoročno 

Za nami zahtevno leto, pred nami novi izzivi

Sklad NEK je investitor, za katerega je 
najpomembnejše doseganje minimalnega 
dolgoročnega cilja poslovanja. Ta cilj 
je letna donosnost 4,29 odstotka, ki po 
trenutnih izračunih zagotavlja izpolnitev 
poslanstva Sklada NEK. Da Sklad NEK 
dolgoročno posluje uspešno, dokazuje 
povprečna stopnja donosnosti zadnjih 
desetih let (1998-2008), ki znaša 6,05 
odstotka in tako krepko presega minimalno 
določeno donosnost. 

PoSlovaNjE SKlada NEK 
v ZadNjih dESEtih lEtih

• bilančna vrednost portfelja Sklada NEK 
je zadnji dan leta 2008 znašala 136,2 
milijonov  evrov;

• Sklad NEK je leta 2008 dosegel presežek 
prihodkov nad odhodki, ki je znašal 8,4 
milijona evrov;

• tržna donosnost Sklada NEK je bila 
-11,83 odstotka, kar je posledica izrazito 
neugodnih razmer na kapitalskih trgih in 
rabe novega načina obravnave podatkov. 
Ker smo ta način uporabili prvič, dosežena 
donosnost ni primerljiva z dosedanjimi.

Na KratKo o SKladU NEK v lEtU 2008:

namensko zbiranje sredstev. Tudi zato nihanja 
in padci vrednosti nimajo nujno tako hudih in 
negativnih posledic, kot za druge vlagatelje. 
Odzivnost omogoča doseganje zastavljenih ciljev, 
»strokovne službe se odzivajo na tržne razmere, da 
bi Skladu NEK zagotovile konsistentnost dobrega 
poslovanja. Njihova uspešnost se kaže v pregledu 
rezultatov delovanja vse od ustanovitve Sklada 
NEK. Da bi z uspešnim delovanjem nadaljevali, 
je nujno, da vlada čim prej potrdi pripravljeno 
naložbeno politiko, po kateri bo Sklad NEK deloval 
naprej,« poudarja predsednica upravnega odbora 
Sklada NEK dr. romana jordan Cizelj. »Partnersko 
sodelovanje vseh, vpetih v kreiranje naložbene 
politike Sklada NEK, je nujno,« še dodaja. Vlada mora 
namreč vsako leto dati soglasje k naložbeni politiki 
Sklada NEK ter jo s tem potrditi, poslovanje pa se 
nato odvija po zastavljenih smernicah.

NEK PR 260x188 22majl.indd   1 20.7.2009   11:05:32
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vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

Drage bralke in bralci!
Razveseljujejo nas spet nove prijave v izbor za Najlepši 
vrt in balkon Posavja 2009! Že s pogledom na slike lah-
ko ugotovimo, da vaši vrtovi in balkoni ostajajo lepi, ne 
glede na vremenske razmere in letne čase. In ravno to 
je glavni namen tega izbora: da se boste radi ozrli nao-
krog, z veseljem načrtovali gredice in znali občudovati 
vsako bilko posebej. 

Odločili smo se, da bomo prijavnico tokrat objavili še 
enkrat, zadnjič, da bo imela komisija v juliju in začet-
ku avgusta še dovolj časa za obiske na terenu. In kateri 
vrtovi in balkon bodo razveseljevali vaše poglede v tej 
številki? V zadnjih 14 dneh je komisija prejela naslednje 
pravilno izpolnjene prijave:
Vida Femec iz Krškega je zelenečo in cvetočo okolico 
hiše poimenovala „Poletna idila“; Boris Štrukelj iz Vr-
hovske vasi je prijavil v izbor svoj vrt, ki ga je poime-
noval „Raj na zemlji“; Ivanka Hanaček iz Orehovega 
je svoj prijavljeni vrt, odet v hortenzije, poimenovala 
„Najlepši vrt“. Naslednja prijava je z Bizeljskega in si-
cer je Marija Gašperin prijavila v izbor svoj balkon, ki 
mu je nadela ime „Balkon v rožicah“; Franc Germovšek 
iz Krške vasi je svoj cvetoči balkon prijavil pod imenom  
„Pri nas vse cveti“. Tudi Zdole so v cvetju – svoj balkon 
je v izbor prijavila Dragica Špiler iz Pleterij in ga po-
imenovala „Rože imam rada“; Terezija Žveglič Rudolf 
iz Stranja je prijavila svoj balkon pod imenom „Balkon 
v naravi Bohorja“; Justina Barbič z Gorice pri Leskov-
cu prijavlja v izbor  vrt z imenom „Sprostitev“ ter bal-
kon, poimenovan „Veselje“. Štefka Kržan z Bojsnega je 
v izbor za najlepši vrt prijavila vrt z imenom „Zasanjan 
vrt“ ter balkon, poln barv, z imenom „Cvetoč balkon“;
Kot  rečeno, bomo prijavnico objavili še zadnjič – zato 
kar pogum, svinčnik v roke, izpolnite prijavnico in do-
dajte fotografije svojega balkona ali vrta in nam jih 
pošljite po spodnjih navodilih. Vsak košček v tem posa-
vskem mozaiku prelepih barv in najrazličnejših zelenih 
odtenkov je pomemben! 

Na desni poglejte nekaj utrinkov omenjenih vrtov in bal-
konov, naj vam rože polepšajo dan!

Vse lepo do naslednjič,
 Uredništvo

KAKO 
SODELOVATI?

Prijavite se lahko samo s pri-
javnico iz Posavskega obzor-
nika, ki jo izrežite in izpolni-
te, potem pa z najmanj eno 
fotografijo vašega vrta oziro-
ma 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 pošljete preko elektron-
ske pošte na e-naslov: redakci-
ja@posavje.info, s pripisom »Za 
izbor za Najlepši vrt in balkon« 
in opredelite, katera prijavnica 
(ime, priimek) sodi zraven.

● krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov
● hidro, termo in zvočne izolacije
● izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut
● suhomontaža

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

GSM: 041/323-003
hribsek.pis@siol.net

PE VRTNARSTVO 
IN HORTIKULTURA

Smrečnikova 45, 8000 Novo mesto

Cvetličarne vam nudijo:
- aranžmaje iz rezanega, suhega in umetnega cvetja,
- pestro izbiro lončnic,
- žalne aranžmaje,
- svileno cvetje,
- sveče,
- zavijanje daril,
- načrtovanje in zasajanje vrtov.

N O V O

Cvetličarna Brežice, 
PC Rondo (poleg Tuša)
tel.: 07 49 65 111

Vrtni center Novo mesto  Cvetličarna Straža
Cvetličarna Srebrniče  Cvetličarna Šmarješke Toplice

delovni čas:
ponedeljek – petek 8-19
sobota 8-15
nedelja 8-12

Pri nas vse cveti

Zasanjan vrt

Balkon v naravi Bohorja

Balkon v rožicah

Raj na zemlji

Rože imam rada

Poletna idila Najlepši vrt
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Marija K. Mirtič Polona Brenčič Ljudmila Šribar Silvo Mavsar Robert RožmanUroš Sadek

Živko Šebek Maruša Mavsar Urška Jekler Slavica Jarkovič Franci Tomažič

Dosedanji 
avtorji 
založbe 
Neviodunum

Knjige iz založbe 
Neviodunum

Založništvo oziroma izdajateljstvo je poglavitna dejavnost ne-
profitnega Zavoda Neviodunum v Krškem. Že ob ustanovitvi 
poleti 2001 smo si v okviru založniške dejavnosti poleg izda-
janja medijev (časopisa oz. takrat še revije Posavski obzor-
nik) v programu dela kot pomembno poslanstvo zastavili tudi 
izdajanje knjig, kar smo počasi, a vztrajno iz leta v leto tudi 
uresničevali.
Najpomembnejši cilji knjižnega programa Založbe Neviodu-
num so naslednji:
• vzpodbujanje domače literarne ustvarjalnosti z uredniškim 

delom, izdajanjem in promocijo najkvalitetnejših del posa-
vskih avtorjev,

• afirmacija posavskih piscev, ilustratorjev, oblikovalcev in 
drugih avtorjev ter njihovih del v širši javnosti,

• ohranjanje in promocija kulturno-zgodovinskih vrednosti 
in naravnih posebnosti s prostora Posavja skozi publicira-
nje različnih tiskanih in elektronskih medijev,

• ohranjanje in posredovanje zanimivih del iz preteklosti, ka-
terih avtorji so bili s prostora Posavja, zlasti s ponatisi knji-
žnih izdaj in drugih publikacij,

• pomoč in sodelovanje pri zahtevnejših založniških projek-
tih drugih izdajateljev iz Posavja, s tem pa dviganje knji-
žno-založniške kulture v regiji.

Iz navedenega je razvidno, da si je zavod zadal pomembne iz-
zive na področju, ki ga organizirano ne pokriva noben drug ne 
javni ne zasebni izvajalec, pač pa je ta dejavnost zelo razpr-
šena med različnimi organizacijami ali posamezniki. V Zavo-
du Neviodunum smo prepričani, da je organizirana založniška 
dejavnost nepogrešljiv element v graditvi ter afirmaciji kul-
turne in splošne identitete vsake regije oziroma pokrajine in 
tako tudi Posavja.
Pri publiciranju literarnih del pa so razmere podobne kot pri 
slikarstvu oziroma likovni dejavnosti, saj se je tudi ta ljubi-
teljska dejavnost razširila kot popularen hobi. To samo po sebi 
ni narobe, saj so tisti ljudje, ki se sami ukvarjajo z neko kul-
turno dejavnostjo, hkrati tudi najbolj zanesljiva publika. Ne 
sodim med tiste, ki menijo, da akademski naziv v umetnosti 
sam po sebi zagotavlja kvaliteto, sploh velja v literaturi, da 
se je mogoče usposobiti ob solidnem talentu z veliko branja 
kvalitetnih del, vendar pa se vse bolj kaže potreba, da bi tudi 
na tem oz. teh področjih morali zahtevati določen kakovo-
stni nivo. Vsesplošna nekritičnost namreč omogoča povpreč-
nežem, da jemljejo prostor tistim, ki bi si objavo veliko bolj 
in prej zaslužili, a pogosto ostajajo v ozadju.
Hiter razvoj različnih, predvsem elektronskih tehnik priprave 
besedila za tisk, predvsem pa njihova cenovna dostopnost, se 
odraža v že skoraj nepregledni množici publikacij, ki jih izda-
jajo različne organizacije, društva, klubi, krajevne skupnosti 
in tudi posamezniki v samozaložbi. Te so včasih zelo razko-
šne z barvami, dragim papirjem, razmetavajo s prostorom, po 
drugi strani pa take izvedbe ni niti približno mogoče zagoto-
viti za kvalitena strokovna besedila ali izvirna literarna dela, 
ki bi si zaslužila predstavitve javnosti in njihovi avtorji vča-
sih čakajo na objavo tudi več let ali celo desetletij. Žal ugota-

vljamo, da k temu veliko prispevajo tudi nekritični sponzorji, 
ki take izdaje omogočajo, ne da bi se prepričali, kakšen izde-
lek bodo podprli.
Zavod Neviodunum ima že od samega začetka ambicijo, da bi 
nekako povezal posavsko založniško dejavnost in knjigam iz 
Posavja pomagal najti pot do širšega kroga bralcev, saj si mno-
ge izmed njih to tudi zaslužijo. To bi lahko dosegli npr. s sku-
pnim nastopom na vsakoletnem slovenskem knjižnem sejmu, 
pripravo in objavo skupnega kataloga vseh pomembnejših del, 
s pripravo posebnih rubrik v tiskanih medijih ali tematskih od-
daj in prispevkov na radiu, televiziji ali na internetu. Žal smo 

bili doslej v teh prizadevanjih osamljeni, smiselnosti takega 
sodelovanja niso prepoznale (razen svetlih izjem) niti kultur-
ne institucije, niti občinske kulturne politike in tudi ne sami 
izdajatelji knjižnih del. Takih ciljev tudi ni zaslediti v razvoj-
nih in programskih dokumentih regije ali posameznih občin.
Kljub temu v Zavodu Neviodunum vztrajamo na svoji poti in 
po svojih močeh uresničujemo zastavljene cilje, v dokaz pa 
vam tokrat ponujamo kratko predstavitev nekaterih novej-
ših izdaj naše založbe ter vas seveda lepo vabimo k nakupu 
– knjig iz Posavja.
 Silvester Mavsar
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Poezija Slavice Jarkovič spremljevalcem literarne dejavnosti 
v Posavju še zdaleč ni neznana. Svojo literarno pot je avto-
rica namreč začela že v osemdesetih letih prejšnjega stole-
tja kot članica takrat zelo dejavnega in odmevnega Literar-
nega kluba Beno Zupančič Krško. Znana slovenska pesnica 
Marjanca Kočevar je o prvencu Jarkovičeve med drugim za-
pisala: „Zajtrk smehljajev je pesničina subjektivna in sub-
tilna izpoved, kjer je narava angel miru in zavetja, saj tam 
najde zatočišče in kolizijo v sebi, ko se ta iznenada poja-
vi na pragu med hrepenenjem in do konca izživeto erotiko, 
umiri in nadomesti s simboli iz narave, ali spet izzveni v sa-
njarjenje o svojem ljubem. Šele proti koncu knjige postane 
nekoliko drznejša, kot bi tako kot ženska a tudi pesnica do-
zorevala skozi svojo izpoved. Zbirko je z vinjetami in moti-
vom za naslovnico opremila NATAŠA PIBERNIK, uredil pa SIL-
VESTER MAVSAR.

Podatki o knjigi: 64 strani, format 170 x 200 mm, trda vezava. 
CENA posameznega izvoda z 8,5 % DDV je 14 evrov.

V začetku lanskega decembra je naša založba prvič predsta-
vila tudi knjižne novosti na področju literature za otroke, 
in sicer je bila to serija treh slikanice z naslovom BRINOVE 
ZGODBE, ki sta jih ustvarili mladi posavski avtorici Maruša 
Mavsar in Urška Jekler. 
V slikanicah, ki so namenjene tako najmlajšim kot malo sta-
rejšim otrokom, lahko sledimo dogodivščinam malega Brina, 
simpatičnega, prebrisanega in tudi malce nagajivega deč-
ka, ki kot mnogi njegovi vrstniki živi v stanovanjskem bloku, 
hodi v vrtec in na zanimiv način spoznava svet okoli sebe.
V knjigi z naslovom BRIN IN ALEKS AFRIKA se sreča s sneže-
nim možem in njegovo največjo željo – obiskati Afriko, ta se 
na koncu tudi uresniči s pomočjo dedka Mraza. V knjigi z na-
slovom BRIN IN ZAJEC KAROL se Brin s svojim kosmatim in 
strahopetnim prijateljem zajčkom Karolom odpravi na pu-
stolovščino – iz teme pod posteljo rešita nekaj nekdaj naj-
ljubših Brinovih igrač. V tretji knjigi BRIN IN POSKOČNI JAN 
pa se deček odpravi z mamico v mesto, kjer pa se v vrvežu 
izgubi, reši pa ga brezdomni ulični glasbenik Poskočni Jan, 
ki postane njegov novi prijatelj.
MARUŠA MAVSAR iz Krškega je absolventka francoskega jezi-
ka in književnosti ter sociologije kulture na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani. Leta 2007 je bila kot štipendistka francoske 
vlade na študijskem izpopolnjevanju v Grenoblu, od septem-
bra 2007 do februarja 2008 pa tudi v francoskem Dijonu. Na 
področju dela z mladimi je med drugim vodila dva medna-
rodna tabora nadarjenih mladih iz vse Evrope v Dolenjskih 
Toplicah leta 2003 ter v Piranu leta 2005. Znana je kot sode-
lavka časopisov in revij ter soustvarjalka TV oddaj, pri svo-
jih 16 letih pa je objavila svoj prvi roman z naslovom Melisa.
Mag. URŠKA JEKLER, po rodu z Jesenic na Gorenjskem, z dru-
žino živi na Malem Kamnnu pri Brestanici, magistrirala pa je 
na umetniški smeri Oddelka za tekstilstvo na Naravoslovno- 
tehniški fakulteti v Ljubljani. V Posavju smo jo že lahko spo-
znali na nekaj samostojnih razstavah, predvsem kot avtorico 
grafik in knjižnih oprem, z izzivom ilustriranja knjig za otro-
ke pa se je tokrat srečala prvič. Sicer pa dela kot učiteljica 
ali mentorica likovnega pouka in ustvarjalnih programov na 
nekaj posavskih šolah.

Slikanice so velikega formata (210 x 297 mm), trdo vezane 
in tiskane v barvnem tisku na kvalitetnem papirju. CENA po-
samezne slikanice z 8,5 % DDV je 15 evrov, cena komple-
ta treh slikanic pa samo 36 evrov. Za večje nakupe je mo-
žno dogovoriti še dodaten količinski popust. Za naročila in 
dodatne informacije pokličite na 07 4905 780 ali pišite na 
marketing@posavje.info.
Na vašo željo vas tudi obiščemo in vam slikanice pobliže 
predstavimo.

Maruša Mavsar, Urška Jekler

BRINOVE ZGODBE
(serija slikanic za otroke)

Slavica Jarkovič

ZAJTRK SMEHLJAJEV
 (pesniška zbirka)

ALMANAH OBČINE KRŠKO 2008

ALMANAHI OBČINE KRŠKO 
2003 - 2007

Almanahi, letopisi ali letni zborniki so publikacije ( v novej-
šem času pa se uveljavljajo tudi v elektronski obliki), ki pri-
našajo kroniko najpomembnejšega dogajanja neke skupnosti 
ali organizacije za obdobje enega leta. Čeprav zaradi svoje 
časovne in vsebinske omejenosti sčasoma izgubljajo aktual-
nost, predstavljajo trajno ohranitev vsakokratnega obdobja 
in dejanj tistih posameznikov, ki so to obdobje bolj ali manj 
obeležili. Zaradi trendov vse večjega zanimanja za polpre-
teklo in tudi starejše dogajanje in zaradi vse večjega števila 
raziskav, diplomskih in seminarskih nalog pomenijo tovrstne 
izdaje dragoceno domoznansko gradivo, ki je zanimivo tudi  
rojakom po svetu, občanom prijateljskih krajev, poslovnim 
in drugim partnerjem.
Almanah občine Krško je postal že tradicionalna edicija me-
dijske in založniške hiše Neviodunum. V njem poskušajo av-
torji zajeti kratka poročila, po možnosti tudi fotografije, z 
večine javnih dogodkov v občini Krško, pa tudi v širšem po-
savskem prostoru, od politike, gospodarstva, družabnega in 
društvenega življenja, do kulture, športa in tudi črne kro-
nike.

Posameznih letnikov je na voljo še različno število, za 
zbirko petih almanahov od leta 2003 do 2007, ki jih ima-
mo na zalogi le še majhno število, pa boste plačali samo 
33,40 evra.

Almanah smo pripravili že šesto leto zapored.  Posebno po-
zornost namenjamo prireditvam ob prazniku občine Krško. 
Tokrat je v almanahu zabeleženih kar 530 dogodkov, od tega 
preko 400 tudi s črnobelimi fotografijami. Poleg kronike do-
godkov, ki predstavlja največji del almanaha, smo letos ob-
javili dva zanimiva prispevka Irene Fürst in Mirka Avsenaka 
s kolokvija o gradu Rajhenburg in trapistih. Zabeležili smo 
tudi rezultate državnozborskih volitev ter nekaj osnovnih in 
koristnih podatkov o vodstvu občine Krško in občinski upra-
vi. Čeprav je almanah že sedaj edinstven pregled dogajanja 
na območju krške občine, bo z leti in desetletji pridobil vre-
dnost, saj bo lahko služil kot priročen dokument preteklega 
časa. To izdajo je uredil Peter Pavlovič, sicer glavni urednik 
medijev Zavoda Neviodunum.

Podatki o knjigi: 228 strani, format 190 x 220 mm, broširano, 
šivano. CENA posameznega izvoda z 8,5 % DDV je 11 evrov.

ALMANAH OBČINE KRŠKO

49

ALMANAH OBČINE KRŠKOkronika februar

Bizjak in podžupan občine Krško Cveto Sršen. V projektu 
bodo izdali štiri številke dvojezičnega časopisa, prva, ki 
bo izšla v kratkem, bo namenjena spoznavanju različnih 
kultur. Leskovška šola je sicer prva osnovna šola iz občine 
Krško v projektu Commenius, ki bo trajal do naslednjega 
leta, projekt pa vodi Bojana Abram. 

Otroško pustno rajanje v Krškem 

Na pustno soboto popoldne je v organizaciji Zveze prijate-
ljev mladine Krško v krškem hotelu potekalo tradicionalno 
pustovanje za najmlajše maškare. Letos so med fantovskimi 
pustnimi šemami prevladovale razne ninje, deklice so bile v 

večjem številu odete v princese in dobre vile, prostovoljci 
ZPM Krško, ki vsako leto poskrbijo za pester šaljiv in glasbeno 
plesni program, pa so nosili podobe smrkcev in smrket, manj-
kal pa ni niti Gargamel. 

Počitniški utrip v Krškem

V ustanovah, ki se ukvarjajo z mladimi, so v času zimskih po-
čitnic zanje znova pripravili kar pestro ponudbo počitniških 
aktivnosti. Na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 
Krško so skupaj s krško enoto JSKD za najmlajše počitnikarje 
pripravili ustvarjalne delavnice pod mentorskim vodstvom 

Katje Rožman in pravljične urice. V Mladinskem centru Krško 
so počitnice šolarjem popestrili z ustvarjalnimi delavnicami 
pod vodstvom Špele Čepin ter z malo šolo računalništva za 
otroke, ki jo je vodil Andrej Stopar. Počitniške delavnice z na-
slovom „Odpravimo stereotipe“ so ob popoldnevih potekale 
tudi na sedežu ZPM Krško, ki je otroke popeljala tudi na izle-
te z vlakom v Ljubljano ter na pohod po Grabnu in Vidovi poti 
do Kostanjka. Društvo DZMP je pripravilo celotedensko video 
delavnico, v Kulturnem domu Krško štiri filmske predstave za 
počitnikarje, Društvo Izvir pa v krškem gasilskem domu „ga-
silsko-športne“ in ustvarjalne aktivnosti za otroke. 

Srečanje starejših na Zdolah

Turistično hortikulturno 
društvo Zdole je 24. fe-
bruarja v sodelovanju s 
KS Zdole organiziralo že 
tretje srečanje starejših 
krajanov. Po pozdravnem 
nagovoru predsednika in 
podpredsednika so nada-
ljevali s pogostitvijo in s 
prijetnim klepetom. Med 
najstarejšimi udeleženci 
sta bila Angela Černoga 

Sodelujoči v projektu na uvodnem srečanju v Dvorani 
v parku

Maškare v krškem hotelu

Počitnikarji v krški knjižnici

Najstarejša udeleženca 
srečanja 
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Z učbenikom „Temeljna zna-
nja iz jedrske tehnike«, ki 
je delo ravnatelja krške sre-
dnje šole Roberta Rožmana, 
je maja letos založba Nevi-
odunum razširila dosedanjo 
knjižno ponudbo, saj je se-
gla tudi na področje izobra-
ževalnega založništva. Rož-
manovo delo je bilo najprej 
načrtovano kot skripta za 
interno uporabo, nato pa je 
preraslo v učbenik, katere-
ga namen je tudi obvešča-
nje širše javnosti o jedrski 
tehnologiji, o kateri vedno 
premalo vemo. Knjiga je 
razdeljena na pet vsebin-
skih sklopov ter opremlje-
na s preko 50 fotografijami, 
grafi in tabelami, izšla pa je 
v nakladi 500 izvodov. Ure-
dila jo je dr. Metka Kralj z 
Agencije za radioaktivne od-
padke, med recenzenti pa so 
poleg nje še Vinko Planinc, 
Matjaž Žvar in Rudi Erman. 
Učbenik je naprodaj po ceni 
16 evrov, vendar je na raz-
polago le še nekaj izvodov, 
zato za jesen že razmišlja-
mo o morebitnem ponatisu.

Krško

78

Po drugi svetovni vojni je bila njegova največja nosil-
nost do osem ton in je lahko prepeljal naenkrat več 
vprežnih voz in celo manjši tovornjak. Na obeh obalah 
je imel po dva pristajalna mostiča, prilagojena višji in 
nižji rečni gladini. Nekaj let je bil sestavljen iz štirih 
kovinskih čolnov (po dva in dva sta bila med seboj 
»speta«), ob koncu pa zopet samo iz dveh. Njegovih 
uporabnikov je bilo namreč vse manj, zato ga lastniki 
niso redno vzdrževali in so ga smeli obremeniti le še z 
dvema tonama. Ponoči in ob najvišji savski gladini ni 
vozil, ob izredno nizki pa so ga med bregovoma morali 
potiskati s koli. 

Brod »pod krškim mestom« (današnja umestitev bi 
bila pod jezom nuklearne elektrarne), ki je zapisan že 
v urbarju krškega zemljiškega gospostva (1569-1574), 
je savska bregova povezoval še po drugi svetovni voj-
ni. Tudi takrat je bil namenjen predvsem prevozom 
kmetovalcev iz vasi Žadovinek, Drnovo, Mrtvice in 
Vihre, ki so imeli travnike in polja na levi savski obali. 
Sestavljala sta ga dva lesena čolna s prečno polože-
nimi deskami, na katere so lahko hkrati naložili celo 
štiri vozove s senom oziroma okoli 10 ton tovora. Na 
obeh obalah sta bila urejena vstopna mostiča, plo-
vilo pa je bilo opremljeno še z lento za usmerjanje, 

sidrom in manjšo leseno kočo. Zadnje leseno je od-
nesla narasla Sava, a so ga takoj nadomestili s kovin-
skim pontonskim čolnom. Ob desni obali so postavili 
manjšo kolibo, v kateri je v sezoni kmečkih opravil 
prenočeval brodnik. Na vožnje se je moral pripravlja-
ti že od druge jutranje ure, saj so ga kosci potrebovali 
že ob prvi svetlobi. Med ohranjenimi imeni brodni-
kov naj zapišemo Martina Šolarja, Miho Bukovca in 
Franca Rihtarja ter zadnjega, Jožeta Štefaniča. Redni 
uporabniki so za prevoze plačali po 30 kilogramov 
koruze na leto, drugi pa le dokaj simbolično denarno 
brodnino. Z vožnjami je prenehal tudi zato, ker je ze-
mlja na levi savski obali iz zasebne prešla v zadružno 
last. 

Vožnje naštetih brodov niso potekale nemoteno. Več-
krat jih je prekinila previsoka in zato prehitra reka in 
manjkrat zaledenela struga. Tako je bilo leta 1709, ko 
je bila Sava med Radečami in Brežicami tri tedne v ja-
nuarju povsem zamrznjena; leta 1812 je bilo na njej 12 
tednov tako debelo ledovje, da je bilo moč preko nje 
hoditi in voziti. Reka je bila prekrita z ledeno skorjo 
še leta 1858 in 1880; leta 1893 je zopet zdržala nekaj 
tednov, po tem pa je tajajoči se led rajhenburški brod 
dobesedno raztrgal, a so ga obnovili.

Nekdanji »brod pod krškim mestom«, 20. marec 1957 (Fotografijo hrani Osnovna šola Leskovec pri Krškem)

Knjiga je bogata 
s slikovnim gradivom,

obsega 128 strani velikega formata 
(230 x 270 mm), trda vezava, ščitni ovitek.

CENA izvoda z 8,5 % DDV je 28 evrov.
Knjigo lahko kupite na sedežu založbe: 

Trg M. Gubca 3 (Hotel City), Krško,ali po telefonu 07 49 05 780 

Dolgo pričakovana knjiga Živka Šebeka prinaša vpogled v življenje ob Savi, ko 
je bila ta še plovna reka in vse do današnjega časa, ko njena dolina zaradi iz-
rabe v energetske namene dobiva povsem drugačno podobo. Knjiga je gotovo 
zelo dragocena priča zanimive preteklosti, ki je morda tudi del spominov vas 
ali vaših staršev, zato jo morate imeti na svoji knjižni polici.

Ladijska plovba v Krško od Rimljanov do konca 19. stoletja – splavarstvo – 
zgodovina krških brodov, plavajočih mlinov, mostov in urejanja rečnega toka 
– o mestnem kopališču in načrtih za gradnjo elektrarn, o ribolovu…
Vse to in še več na 120 straneh, z več kot 100 prilogami…
V knjigi Živka Šebeka »Krško – Življenje z reko Savo«

Prodajalna informacij in daril v hotelu city
Od septembra dalje bodo knjige založbe Neviodunum in drugi predmeti iz našega daril-
nega programa še bolj dostopni zainteresiranim kupcem, saj bomo v pritličju hotela City 
v Krškem uredili posebno informacijsko in prodajno točko z imenom POSAVJE.INFO. Ta bo 
odprta tudi ob sobotah dopoldne, v njej pa bo poleg naročila oglasov, malih oglasov, za-
hval in podobnih storitev naših medijev mogoče kupiti tudi knjige, razglednice in nekate-
re druge predmete. Več o tem bomo zapisali v naslednjih številkah Posavskega obzornika.

Obiščite nas na knjižnem sejmu!
Letos bo v Ljubljani v Cankarjevem domu od 25. do 29. novembra potekal jubilejni, že 25. 
knjižni sejem, na katerem se bo prvič predstavila tudi posavska založba Neviodunum. Na 
samostojnem razstavnem prostoru bomo predstavili tako letošnje novosti kot tudi nekate-
re naslove iz našega knjižnega programa minulih let. Poleg lastnih izdaj nameravamo pred-
staviti tudi tista dela, ki bodo izšla v sodelovanju z drugimi založniki in izdajatelji iz Posav-
ja, saj menimo, da je osrednja knjižna prireditev prava priložnost za to, da na zemljevidu 
slovenskega založništva izbrišemo belo liso.

kOlumne alenke mirt
Med najbolj brane in odmevne prispevke Posavskega obzornika gotovo sodijo kolumne naše 
sodelavke in krške rojakinje Alenke Mirt, ki je znana novinarka in TV voditeljica ter ure-
dnica oddaje Vizita na POP TV. Številni komentarji, pisma avtorici in pohvale obetajo, da 
bo tudi njena knjiga, v kateri bo zbranih preko 50 kolumn, lepo sprejeta med slovenski-
mi bralkami in bralci.
Ta svojevrsten dnevnik avtorice, ki svoje osebne izkušnje družinskega in službenega življe-
nja zelo neposredno deli z bralci, bo izšla v drugi polovici oktobra.

Zbirka stOletje na raZglednicah se nadaljuje
Že leta 2003 smo zasnovali edinstveno zbirko Stoletje na razglednicah, v kateri naj bi sko-
zi slike in sporočila s starih razglednic bolje spoznali naše kraje v obdobju od konca 19. 
do konca 20. stoletja, t.j. v času, ko je bila ta oblika komuniciranja med ljudmi najbolj v 
uporabi. Po izidu že razprodane prve knjige Krško – stoletje na razglednicah je nastal kar 
predolg premor, vendar tačas z veseljem najavljamo izid druge knjige Sevnica – stoletje na 
razglednicah, ki nastaja v sodelovanju z Zoranom Zeličem in Ljubom Motoretom in naj bi 
izšla v začetku novembra. Opravljen je že tudi izbor razglednic za knjigo Brežice – stoletje 
na razglednicah, katere izid načrtujemo za prihodnje leto, medtem ko naj bi prva knjiga s 
krškimi razglednicami doživela drugo, dopolnjeno izdajo.

Robert Rožman
TEMELJNA ZNANJA IZ JEDRSKE TEHNIKE
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N A R O Č I L N I C A
za knjige iz založbe Neviodunum

Priimek in ime /podjetje  ___________________________________________________
naslov  ___________________________________________________________________
davčna številka (za pravne osebe) ______________________ tel.:  ________________
nepreklicno naročam(o) naslednje knjige Založbe Neviodunum:

___ izvod(ov) knjige Šebek Ž. - KRŠKO - ŽIVLJENJE Z REKO SAVO po ceni 28,00 €
___ izvod(ov) učbenika Rožman R. - TEMELJNA ZNANJA IZ JEDRSKE TEHNIKE 16,00 €
___ komplet(ov) slikanic BRINOVE ZGODBE  36,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ALEKS AFRIKA po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ZAJEC KAROL po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN POSKOČNI JAN po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Jarkovič S. - ZAJTRK SMEHLJAJEV po ceni  14,00 €
___ izvod(ov) zbornika ALMANAH OBČINE KRŠKO 2008 po ceni  11,00 €
___ komplet(ov) ALMANAHI OBČINE KRŠKO 2003 – 2007  33,40 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Kalčič M. M. - ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI  13,58 €
___ izvod(ov) knjige kratke proze Sadek U. - VRTILJAK po ceni  16,30 €
___ izvod(ov) Tomažič F. - JUGOSLOVANSKI DIRT TRACK IN SPEEDWAY  25,00 €
___ izvod (ov) Mavsar S. - SPEEDWAY V KRŠKEM (dvojezično) po ceni  27,17 €
___ izvod(ov) knjige Počkar I. - DVE GASI, DVA POLICAJA, STO OBRTNIKOV 25,50 €

Knjige KRŠKO in KRČANI, KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH in FANFARE so razprodane!

Knjige bom(o) plačal(i):  a) v 15 dneh po prejemu računa (pravne osebe) 
 b) po povzetju (fizične osebe)
Datum:  ________________________  Podpis  ______________________________
Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, ali po faxu: 07 49 05 781. Knjige lahko naročite po elektronski pošti na na-
slov marketing@posavje.info. Prevzamete ali kupite jih lahko tudi osebno, na sedežu 
Zavoda Neviodunum v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City).

Ideja za darilo!

Knjige iz založbe 
Neviodunum

Posavska založba NEVIODUNUM nadaljuje s svojim kulturnim poslanstvom, 
v katerem je na pomembnem mestu afirmacija izvirnih literarnih del in nji-
hovih avtorjev iz Posavja, saj si tudi knjige iz Posavja zaslužijo pot do šir-
šega kroga bralcev. 

Bilo je lani poleti. Eden izmed posavskih ro-
jakov, ki živi v Kanadi, se je srečal z enim 

izmed posavskih županov, ki mu je hitel raz-
lagati, kaj vse so zadnja leta postorili v obči-
ni in kakšne načrte imajo za prihodnost. Ro-
jak pa je župana kmalu ustavil in dejal, da je 
vse to zelo pohvalno, a da je o vsem tem kar 
precej na tekočem. Kako pa to, je začudeno 
vprašal župan. Ja, saj dobivam Posavski obzor-
nik in vse od prve do zadnje strani prečitam, 
se je glasil odgovor.

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________ ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 15 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 30 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 8 dneh po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Kr-
ško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

 tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga 
podarite svojim rojakom in prijateljem!

Tudi časopis je lahko darilo
In res, vse več naših rojakov v tujini, pa tudi so-

rodnikov in znancev, ki so po rodu iz Posavja, 
prejema Posavski obzornik, ki jim pomeni dra-
goceno vez z rodnimi kraji. Časopis je sicer brez-
plačen, zato je potrebno zanj plačati le stroške 
pošiljanja. Če bi želeli, da prejemate najbolj 
brani časopis v Posavju vsak drugi četrtek, iz-
polnite priloženo naročilnico in nam jo pošljite 
po faxu ali pošti. Dovolj je tudi, če nas pokliče-
te po telefonu in sporočite naslov prejemnika 
časopisa in naslov naročnika.

»Brežice so važno trgovsko 
in obrtno središče spodnje-
ga Posavja«, lahko prebe-
remo v Krajevnem leksi-
kon dravske banovine iz leta 
1937. Podobne oznake sre-
čamo v skoraj vseh podob-
nih predstavitvah mesta, ki 
je zraslo na brežcu nad iz-
livom Krke v Savo. Po pred-
stavitvi mestnega obrtništva 
v drugi knjigi Brežiških štu-
dij se zdi tako skoraj samo-
umevna odločitev uredništva 
zbirke, da bo naslednja šte-
vilka posvečena vlogi trgovi-
ne in trgovcev v razvoju in 
življenju kraja ter njegove 
bližnje okolice. 

Enajst recenziranih prispev-
kov trinajstih avtorjev ne 
opisuje le vpetosti Brežic v 
trgovske poti, pač pa odgri-
nja tančico z življenj posa-
meznikov, ki jim je trgovi-
na predstavljala temeljni ali 
dopolnilni vir zaslužka. Avtor-
ji pa v svojih razpravah ne 
spregledajo tudi pomena do-
hodkov iz trgovine za celotno 
skupnost. Uvodni študiji Mihe 
Kosija in Matevža Koširja 
tako predstavljata pomen tr-
govskih poti, ki so se stikale 

Založba Neviodunum pripravlja

Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat
(Brežice – trgovsko mesto)

ob tromeji Štajerske, Kranj-
ske in Hrvaške v srednjem in 
novem veku ter dohodke de-
želnega kneza na mitnicah, 
ki so stale ob njih. Uroš Ba-
vec in Slobodan Olić razkri-
vata materialno dediščino, ki 
so jo odkrile najnovejše ar-
heološke raziskave ožjega 
mestnega jedra, ki pričajo o 
trgovanju Brežičanov s pre-
bivalci oddaljenejših krajev. 
Obdobje od konca 18. stole-
tja do druge svetovne vojne 
osvetljujejo razprave Bojana 
Cvelfarja, Mitje Sunčiča, Bo-
ruta Batagelja in Metke Bu-
košek. Avtorji v njih opisuje-
jo življenje nekaterih članov 
najpomembnejše brežiške tr-
govske družine Del Cott, nji-
hove številne bolj in manj 
vplivne stanovske sodobnike, 
ter spore med njimi in tuji-
mi trgovci. 

Poseben prispevek je posve-
čen živinskim sejmom, ki jih 
v Brežicah prirejajo že vr-
sto stoletij. Študija Mateje 
Habinc o cerkvenih procesi-
jah na glavni mestni oz. tržni 
ulici povezuje obdobje med 
obema svetovnima vojnama 
s tistim po letu 1945 in osve-

tljuje prehod v novo dobo, v 
kateri se je zasebna trgovina 
umikala tisti v družbeni la-
sti. To je mogoče opazovati 
tudi na področju šolanja tr-
govcev, kjer je bila v povoj-
nem obdobju ustanovljena 
trgovska šola, ki pa temelji 
na tradiciji šole obrtniške in 
trgovske stroke iz časa med 
obema vojnama. Brežiškim 
šolam za trgovce je posve-
čena razprava Alenke Čer-
nelič Krošelj in Anite Rad-
kovič. 

Prispevek Karla Filipčiča pa 
je več kot zgolj pregled ur-
banističnega razvoja me-
sta v drugi polovici 20. sto-
letja. Avtor v njem opisuje 
postopno premeščanje tr-
govske, ene od vitalnih me-
stnih funkcij, iz starega me-
stnega jedra na območja 
bližja stanovanjskim delom 
naselja in glavnim prome-
tnim tokovom. Zbornik raz-
prav zaključuje študija Ivan-
ke Počkar o kolnarjih. To ni 
le hommage že skoraj poza-
bljenim možem in fantom 
iz vasi na obeh strani Save 
od Čateža do hrvaške meje, 
ki so s trdim delom iztrga-

li reki boljše življenje zase 
in svoje družine, pač pa po-
udarja temeljne značilnosti 
trgovine v Brežicah in bli-
žnjih krajih. Te se kažejo v 
menjavi naravnih dobrin za 
izdelke obrti in sodobnejših 
oblik proizvodnje, bližini Za-
greba, kamor so v največji 
meri stekali presežki proi-
zvodnje v mestu in okolici, 
ter Savi, dolga stoletja glav-
ni prometni žili, ki je vodila 
mimo Brežic. 

Zbornik razprav Gospa, če ni 
dobro, ni treba nič plačat; 
Brežice – trgovsko mesto, ki 
je tretja knjiga v zbirki Bre-
žiške študije, predstavlja 
celovit in večplasten pogled 
na trgovino v Brežicah. Ta 
je namreč sploh omogoči-
la rast in napredek naselja 
ter ključno prispevala k nje-
govemu razvoju v mesto in 
središče spodnjega Posavja. 
Ugodna zemljepisna lega, ki 
je predvsem brežiškim tr-
govcem omogočila vključi-
tev v regionalne in medna-
rodne trgovske tokove, pa 
je prispevala ne le h gmotni 
pač ampak tudi kulturni in 
duhovni bogatitvi meščanov.

Na sedežu Založbe Neviodunum v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 v hotelu City (prej Sremič) pa lahko še vedno 
kupite drugi zvezek Brežiških študij z naslovom DVE 
GASI, DVA POLICAJA, STO OBRTNIKOV avtorice Ivanke 
Počkar. Knjigo lahko naročite tudi po telefonu 0749 
05780 ali e-pošti: marketing@posavje.info. Cena za iz-
vod je 25,50 EUR.

V jeseni, predvidoma ob brežiškem občinskem prazniku, bo izšla tretja knjiga iz zbirke Brežiške študije. Iz-
dajanje zbirke, katere pobudnik je bilo Društvo za oživljanje mesta Brežice, je z letošnjim letom prevzela 
založba Neviodunum, s čimer se tudi praktično uresničuje zamisel o sodelovanju različnih izdajateljev zno-
traj domače, posavske založbe. Tokrat objavljamo uvod urednika zbirke JOŽETA ŠKOFLJANCA o novi knjigi.
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BREŽICE – Trideset lepo odigranih točk ansamblov in solistov, 
ki so jih pripravili profesorji z varovanci Glasbene šole Breži-
ce na zaključnem koncertu šolskega leta 2008-2009, je zdr-
snilo v prijetnem poslušanju, čas pa je neopazno minil.Do-

živet koncertni dogodek potrjuje izrečene misli ravnatelja 
Dragutina Križanića, da je čas tudi zaveznik, ne le sovra-
žnik, ko se potrdijo tudi vrednote, lepota in plemenitost, ki 
jo je skozi čas gradila in dograjevala Glasbena šola Brežice 
z zavzetim delom učencev in profesorskim ansamblom, po-
slušalcem in spremljevalcem pa na koncu vsakega dejanja  
ponudi še en glasbeni privilegij. N. J. S.

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova so se v Kavarni pri Občini Brežice predstavili na do-
bro obiskanem literarnem večeru, ki so ga v prvem delu po-
svetili literatki, publicistki in prevajalki Mimi Malenšek ob 

njeni 90-letnici rojstva (roj. 8. februarja 1919); zavzeto ga je 
oblikovala članica Besede Antica Marijanac. Drugi del veče-
ra je bil namenjen življenju in literarnemu ustvarjanju Anti-
ce Marijanac, oboje je povzel Rudi Stopar. Dela Malenškove 
in Marijančeve so brali člani sekcije, k oblikovanju bogate-
ga besednega večera pa je v izvrstni zvočni meri pripomo-
gla Komorna skupina Glasbene šole Brežice, ki jo vodi Anita 
Veršec. N. J. S.

Čas kot zaveznik

Nastop Nike Povšič (foto: Boštjan Barbič)

Še en literarni večer Besede

Z ozadjem portreta Mimi Malenškove - Drago Pirman, 
Zinka Žnideršič, Antica Marijanac in Rudi Stopar

V sklopu ekskurzije so se geo-
grafi ustavili v Brežicah, kjer 
jih je sprejela Anica Hribar, 
vodja Oddelka za družbeni 
dejavnosti. Tuje strokovnjake 
je zanimala organiziranost ob-
čine, poučili pa so se tudi o iz-
obraževalnih ustanovah v ob-
čini, še posebej o nastajajoči 
Fakulteti za turizem Univer-
ze v Mariboru. Pod vodstvom 
direktorja Posavskega muzeja 
Brežice, dr. Tomaža Teropši-
ča, so si gostje ogledali Vite-
ško dvorano, ki so jo števil-
ni že prej poznali po slovesu 
ene najlepših dvoran s freska-
mi v Evropi.  Grajsko okolje so 
geografi zamenjali za zelenje 
ob reki Savi, vožnjo s splavom 
in osvežitvijo pred nadaljeva-
njem poti v Ljubljano. Navdu-
šeni nad zelenim in urejenim 
podeželjem ter hrano bodo 
Slovenjo ohranili v lepem spo-
minu, nekateri pa se bodo v 
kratkem vrnili v Slovenijo na 
počitnice. 

Slovenija je bila izbrana za 
gostiteljico 17. mednarodne 
konference Komisije za traj-
nostni razvoj podeželja pri 
Mednarodni geografski zvezi. 
Program letošnje konferen-
ce, ki jo vsako leto organizira 

Predstavitev Fakultete za turizem 
udeležencem mednarodne konference 
o trajnostnem razvoju podeželja
Brežice, 16. julij – Občino Brežice so v sklopu ekskurzije po Sloveniji obiskali tuji strokovnjaki geografi 
iz 23 držav in 6 kontinentov. Anica Hribar, vodja Oddelka za družbeni dejavnosti Občine Brežice, je na 
grajskem dvorišču pozdravila udeležence konference Komisije za trajnostni razvoj podeželja in jim za-
želela dobrodošlico v Brežicah. Predstavila jim je občino in nastajajočo Fakulteto za turizem, kjer pri-
čakujejo tudi mednarodne študente in predavatelje. 

druga država, je letos pote-
kal pod naslovom »Novi izzivi 
trajnostnega razvoja podeže-
lja v 21. stoletju«. Na konfe-
renci so govorili tudi o spre-
menjeni vlogi kmetijstva, ki 
danes ne pomeni samo pro-
izvodnjo hrane, temveč iz-
polnjuje tudi  ekonomske, 
družbene in okoljske funk-
cije, ki so dobra podlaga za 
vitalno podeželsko okolje in 
razvoj. Namen konference 
je bil iskanje novih smernic 
za zagotavljanje trajnostne-
ga razvoja podeželja in pri-
merjanje izkušenj (več na: 
http://events.ff.uni-mb.si/
igu2009/).

Barbara Špiler, lani četrta na 
mlajšemladinskem svetovnem 
prvenstvu, je že v kvalifikaci-
jah v omenjenem južnotirol-
skem mestu dosegla najbolj-
ši rezultat (58,94 m), v finalu 
pa ga je še izboljšala na 59,33 
m. Druga je bila Turkinja Ki-
vilcim Kaya (57,91 m), tre-
tja pa Romunka Bianca Lazar 

Fazecas (56,41 m). Špilerje-
va je sicer veljala za favori-
tinjo, po tekmi pa je pove-
dala, da je bilo zaradi dežja 
težko tekmovati, velik pa je 
bil tudi pritisk zaradi vloge fa-
voritinje. „Pa sem ga zmogla 
preseči in že v drugi seriji sem 
vedela, da me bo težko kate-
ra izmed tekmic premagala. 
Zelo sem zadovoljna, da mu 
je uspelo poseči po zlatu,“ je 
žarela od zadovoljstva. 

Nova šampionka brežiške atletike
BREŽICE – Po Primožu Kozmusa ima brežiški atletski klub Fit očitno novo šampionko v metu kladiva – to je 
17-letna Barbara Špiler iz Cundrovca, tako kot Kozmus varovanka trenerja Vlada Keva, ki je 9. julija zmagala 
na 6. svetovnem atletskem prvenstvu za mlajše mladince v italijanskem Bressanoneju. Dva dni zatem so ji do-
mačini skupaj z Občino Brežice pri gasilskem domu v bližnjem Bukošku pripravili velik in prisrčen sprejem. 

Barbara je imela na tekmo-
vanju tudi močno navijaško 
podporo, saj so jo spodbu-
jali njeni domači, sosedje in 
prijatelji, pa tudi župan Ivan 
Molan, ki so se z avtobusom 
odpravili na tekmo. Domačini 
so se izkazali tudi z bučnim 
sprejemom, ki se ga je ude-
ležilo blizu 300 ljudi. Čestit-
ke ganjeni Barbari so se kar 
vrstile, poleg župana Mola-
na so jih izrekli tudi direk-
tor Atletske zveze Slovenije 
Boris Mikuž, predsednik KS 
Šentlenart Stane Radano-
vič ter predstavnik vaščanov 
Cundrovca, med udeleženci 
sprejema pa sta bila tudi zla-
ti olimpijec Primož Kozmus 
in naš rekorder v metu kro-
gle Miran Vodovnik. Zabava 
po sprejemu je ob zvokih do-
bovskih Mariachi La Paloma 
trajala še dolgo v noč.

Barbara, dijakinja brežiške 
ekonomske šole, je prva slo-
venska atletinja s svetovnim 
naslovom v tej kategoriji, 
med starejšimi mladinci pa 
je bil leta 1994 svetovni pr-
vak v skoku v daljino Gregor 
Cankar. Kot je na sprejemu 
povedal trener Vlado Kevo, 
ki Barbaro trenira že osem 
let, sta odkrito ciljala na 
zlato medaljo, saj je imela 
letos najboljši rezultat v tej 
kategoriji – 64,90 m, kar je 
tudi slovenski članski rekord. 
Visoke cilje imata tudi v ka-
tegoriji starejših mladink (do 
19 let), kjer je letos celo tre-
tja na svetu. Kevo kot Bar-
barino konkurenčno pred-
nost navaja predvsem njeno 
višino (185 cm), rezerve pa 
ima še tako pri tehniki kot 
pri fizični moči. Barbara si 
želi že uvrstitve na olimpija-
do v Londonu 2012 (norma je 

67,50 m), kjer naj predvsem 
nabirala izkušnje, cilj karie-
re pa so olimpijske igre leta 
2016 ter rezultat čim bližje 
80 metrom (svetovni rekord 
znaša 77,80 m).

Kot pravi Kevo, ima Barbara 
trenutno povsem zadovoljive 
pogoje za vadbo in finančno 
podporo, za nadaljnji razvoj 
in preboj v članski svetovni 
vrh pa bo potrebno več. Bre-
žiške atlete še naprej najbolj 
pestijo pogoji za zimsko vad-
bo. Po besedah župana Mo-
lana bodo imeli dvorano pri 
atletskem štadionu na voljo 
že to zimo, kar naj bi dalo 
nov zamah že tako zelo uspe-
šni brežiški atletiki. 

 P. Pavlovič

Barbara med tekmovanjem 
v italijanskem mestu 
Bressanone

Barbara Špiler in Vlado Kevo ob prihodu na sprejem
Med številnimi, si so 
čestitali Barbari, sta bila 
tudi župan Ivan Molan in 
olimpijski prvak Primož 
Kozmus. 

Občina Brežice naznanja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta Trnje,

ki bo potekala od 3.8.2009 do vključno 1.9.2009 na Od-
delku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Breži-
ce in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Tr-
nje, kjer bosta tudi knjigi pripomb.
Predmet akta se nanaša na določitev pogojev za ume-
ščanje garažnega objekta ob obstoječem stanovanjskem 
objektu na naslovu Murnova ulica 1 ter ureditev pločni-
ka za pešce ob tej ulici.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lah-
ko udeležite dne 19.8.2008 ob 15.30 uri v sejni sobi na 
Občini Brežice.
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrni-
tve podajo v knjigi pripomb, na javni obravnavi ali posre-
dujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor-
sko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice.

Župan Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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šolstvo in šport skoraj v celoti 
financirala Občina Krško. 

Občina Krško bo obnovila tudi 
enoto vrtca Kekec, ki spada pod 
okrilje vrtca Krško, ki ga je po 
dolgoletnem najemu Občina 

Svetnik stranke Nova Slovenija Martin Kodrič je na 28. seji Ob-
činskega sveta občine Krško predlagal preimenovanje naselja Brod v 
Podbočju v Brod pri Podbočju. Oddelek za urejanje prostora in var-
stvo okolja na Občini Krško je pojasnil, da je v primeru preimeno-
vanja, kljub temu da gre za manjšo spremembo, potrebno izpeljati 
celoten postopek, ki ga predvideva Zakon o določanju  območij ter 
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb.

Svetnik Liste za razvoj mojega kraja Jože Habinc je na 29. seji 
Občinskega sveta opozoril na odpadanje ometa z »Bonove hiše«, ki 
ogrožajo mimoidoče na pločniku. Občina Krško je lastnike nemu-
doma opozorila, da objekt ustrezno zavarujejo in uredijo oziroma 
opravijo potrebna vzdrževalna dela, tako da objekt ne bo ogrožal 
krajanov in okolice. 

Svetnik Liberalne demokracije Slovenije Janez Nečemer je pre-
dlagal spremembo obratovalnega časa v določenih enotah vrtcev. 
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Krško pojasnjuje, da je do-
ločanje obratovalnega časa vrtca v pristojnosti vrtca, pri čemer le-
ta upošteva tudi želje staršev. Spremembe delovnega časa vrtca so 
povezane s stroški oz. višjo ceno programa, ki jo krijejo Občina Kr-
ško in starši. Daljši obratovalni čas vrtca bi tako pomenil obremeni-
tev tako za občinski proračun kot tudi za starše, ki živijo v različnih 
ekonomskih razmerah in si nekateri  lahko »privoščijo« dražji vrtec 
na račun daljšega delovnega časa, medtem, ko družinski proračun 
ekonomsko šibkejših dviga cene ne bi prenesel. Svoje želje mora-
jo starši sporočiti vodstvu vrtca, ki skuša le te čim bolj upoštevati, 
kar pa ne pomeni, da se lahko obratovalni čas spremeni na podla-
gi samo ene želje. Vrtci se poskušajo čim bolj prilagoditi potrebam 
staršev. Pri tem je potrebno upoštevati, da Zakon o vrtcih določa, 
da je otrok lahko v vrtcu največ 9 ur na dan. 

Svetnik Slovenske nacionalne stranke Dušan Šiško je želel po-
jasnitev, kako teče postopek prodaje gradu Raka. Oddelek za go-
spodarske dejavnosti je pojasnil, da je Občina Krško na podlagi iz-
kazanega interesa pravnih in fizičnih oseb ter sprejetega sklepa o 
prodaji nepremičnega premoženja – grad Raka s strani Občinskega 
sveta Občine Krško izvedla javno zbiranje ponudb za njegovo od-
prodajo. Javno zbiranje ponudb je potekalo do 10.02.2009, vendar 
Občina Krško ni prejela nobene ponudbe. Glede na spremenjene 
razmere na trgu nepremičnin in posledično nerealizirane prodaje 
nepremičnine občinska uprava preučuje možnost, da zaradi omeji-
tvenega faktorja pri predmetni prodaji, to je privatna posest ceste, 
ki vodi do gradu, najprej pridobi lastninsko pravico ali služnost za 
dostop do dvorca. Komisija za prodajo občinskega premoženja bo, 
pred ponovnim zbiranjem ponudb pod enakimi pogoji, z namero o 
javnem razpisu seznanila Odbor za finance. V primeru spremembe 
posamičnega programa prodaje pa bo tega podala v ponovno odlo-
čanje Občinskemu svetu.
            
Dušan Šiško je zahteval tudi terminski plan, ki opredeljuje aktivno-
sti v zvezi z izgradnjo nove knjižnice v Krškem.  Oddelek za družbene 
dejavnosti Občine Krško pojasnjuje, da je Občinski svet že večkrat 
obravnaval projekt izgradnje nove knjižnice v Krškem. Najpomemb-
nejši odločitvi sta bili sklep o umestitvi nove knjižnice v prostor na 
podlagi posebne študije in sklep o potrditvi predloga investicijske-
ga projekta »Izgradnja nove knjižnice v Krškem«, ki ga je Občinski 
svet sprejel v novembru 2007. OS je investicijo potrdil in določil, da 
se vsako leto s proračunom in načrtom razvojnih programov določi-
jo aktivnosti na projektu in potrebna finančna sredstva za njegovo 
izvedbo. V letu 2009 Občina Krško načrtuje izdelavo projektne do-
kumentacije, ki bo osnova za izdelavo investicijskega programa, v 
tem mesecu sledijo geomehanske raziskave, avgusta letos izdelava 
idejnega projekta, v jeseni sprejem občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za staro jedro, konec leta dokončni odkupi potrebnih 
parcel, v prvem tromesečju prihodnjega leta pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, nato izbira izvajalca, v drugi polovici leta 2010 pa 
začetek izgradnje. Zaključek izgradnje se predvideva v letu 2012. 

V preteklem času je bila večkrat omenjena pobuda o odprtju od-
delka Valvasorjeve knjižnice na Osnovni šoli Podbočje. Na podlagi 
pobud Osnovne šole Podbočje, Krajevne skupnosti Podbočje in sve-
tnika občinskega sveta Martina Kodriča (NSi) je Občina Krško pri-
dobila podatke glede stroškov vzpostavitve in delovanja oddelka 
knjižnice na OŠ Podbočje s strani Valvasorjeve knjižnice Krško. Od-
delek za družbene dejavnosti ugotavlja, da je strošek, ki bi padel 
na Občino, precejšen in bi na letni ravni po sedanjih podatkih pred-
stavljal 38.500 EUR poleg stroška ureditve prostora pred odprtjem 
izposojevališča. Ker smo v obdobju gospodarske krize, bo ta vpliva-
la tudi na znižane prihodke občine v tem in prihodnjem letu. Tre-
nutno ocenjujemo, da ni najbolj primerno, da bi v tem času odprli 
novo izposojevališče ob vseh planiranih investicijah, ki se nanaša-
jo na organizacijo knjižničarske dejavnosti v občini Krško. Občinska 
uprava ob tem poudarja, da gre za trenutno odločitev, ki ne pome-
ni, da bi oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško na Osnovni šoli Pod-
bočje lahko odprli morda v prihodnosti.

Odgovori na pobude in 
vprašanja svetnikov OS

Z novim igriščem pri OŠ Juri-
ja Dalmatina bo občina prido-
bila nove kakovostne površi-
ne za izvajanje pouka športne 
vzgoje in možnost za ostale 
prostočasne športne dejavno-
sti ostalih uporabnikov, kot so 
različni klubi, društva in rekre-
ativci. Izpolnjeni bodo pogoji 
za izvajanje malega nogome-
ta, rokometa, košarke, odboj-
ke, odbojke na mivki, atletike: 
tek, met krogle, skok v daljino, 
skok v višino…
V tem mesecu bodo stekla tudi 
dela na igrišču pri centralnem 
vrtcu Ciciban, kjer bo sodob-
no urejeno igrišče opremljeno 
tudi z novimi igrali ter uredi-
tvijo t.i. čutne poti. Ocenje-
na vrednost investicije, ta bo 
zaključena do jeseni, zna-
ša 540.000 evrov in jo bo ob 
manjšem deležu Ministrstva za 

Sodelovanje med občino Cer-
navoda in občino Krško se je 
začelo na osnovi srečanj, ki 
potekajo v organizaciji Zdru-
ženja evropskih občin, ki po-
vezuje mesta z nuklearnim 
objektom. V nekaj nadalj-
njih obiskih je prišlo do iz-
menjave dobre prakse na 

gospodarskem in družbenem 
področju, v lanskem letu pa 
tudi do podpisa Listine o pri-
jateljstvu in sodelovanju v 
Romuniji. 
Tokratnega podpisa v Krškem 
se je udeležila tudi velepo-
slanica Romunije v republi-
ki Sloveniji Dana Manuela 
Constatinescu. Z navduše-
njem je pozdravila tovrstno 
širjenje dobre prakse med 
državami oz. pobratenimi 

Listino o prijateljstvu 
podpisali tudi v Krškem
V začetku tedna se je zaključil obisk skoraj 50 članske delegacije iz romunske občine Cernavoda, ki jo 
je občina Krško gostila pet dni. Osrednji dogodek je bil podpis Listine o prijateljstvu in sodelovanju, s 
katerim sta županja Cernevode Mariana Mircea in župan občine Krško Franc Bogovič poskrbela za še te-
snejše vezi, ki sicer obe mesti povezujejo že od leta 2006.

občinami in medsebojne od-
nose izpostavila kot zelo po-
membne za krepitev razvoja 
in sodelovanja med narodi. 
Občina Krško je tudi edina v 
Sloveniji, ki z eno od romun-
skih občin goji take prijatelj-
ske odnose. Veleposlanica je 
dejala, da bi zgledu občin Kr-

ško in Cernavoda moralo sle-
diti še več občin, ki bi lahko 
utrdile prijateljske in gospo-
darske vezi med državama. 

Sodelovanje med Krškim in 
Cernovodo poteka na podro-
čju športa, kjer se družijo 
mladi, pri izmenjavi izkušenj 
sodelujeta tudi obe občinski 
upravi, kot izpostavlja žu-
pan občine Krško Franc Bo-
govič pa je kreativno tudi so-

delovanje gospodarstvenikov, 
predvsem na področju ener-
getike in na področju komu-
nale. Ob tem nadaljuje, da je 
to področje novih priložnosti 
in izzivov za prihodnost, kaj-
ti marsikaj kar smo pri nas že 
naredili bo potrebno v njiho-
vih mestih še postoriti. 

Občino Krško je tokrat obi-
skalo 24 predstavnikov tam-
kajšnje občinske uprave, 
sodelavcev nuklearne in go-
spodarstvenikov ter 22 mla-
dih športnikov, ki so se na fi-
nalni tekmi v soboto v košarki 
in rokometu pomerili s špor-
tniki iz Krškega. Tekma je 
prinesla zmago članom Roko-
metnega kluba Krško, med-
tem, ko so v košarki zmagali 
otroci iz pobratenega me-
sta. Ob različnih družabnih 
in športnih aktivnostih pa si 

je uradna delegacije ogle-
dala turistične zanimivosti 
naše občine, pa tudi sloven-
sko prestolnico in Postojn-
sko jamo. V času obiska pa 
je Občina Krško zanje orga-
nizirala tudi nekaj gospodar-
skih ogledov in obiskov, med 
njimi v Nuklearni elektrar-

ni Krško in Splošni bolnišni-
ci Brežice. 

Srečanje se je zaključilio z 
narodnim večerom, na kate-
rem smo na stojnicah pred-
stavili kulinarične in ostale 
posebnosti obeh držav, še po-
sebej pa si bodo gostje iz Ro-
munije zapomnili nastop Fol-
klorne skupine Senovo, ki je 
pod vodstvom Antona Pe-
troviča poskrbela za zanimi-
vo predstavitev naše kultur-
ne dediščine. 

Rokovanje ob podpisu listine

Podelitev pokalov ekipi košarke in rokometa

Folklorna skupina Senovo

Ogled Kapucinske knjižnice

Na Vidmu Občina Krško začenja z izgradnjo zunanjega, 7.331 m2 velikega, športnega osvetljenega igrišča 
pri OŠ Jurija Dalmatina. V neposredni bližini šole bo stekla tudi ureditev igrišča pri centralnem vrtcu Cici-
ban, medtem pa bo Občina Krško zaradi slabega stanja objekta v celoti obnovila tudi enoto vrtca Kekec.

Krško v začetku letošnjega leta 
tudi odkupila. Zaradi slabega 
stanja objekta, kakor tudi zu-
nanjih igralnih površin sledi ob-
nova objekta in ureditev zuna-
njih površin. Izvajalec, Begrad 
d.d. Novo mesto bo z deli za-

čel v naslednjih dneh in jih za-
ključil do konca avgusta, saj je 
sedaj vrtec preseljen v central-
ni vrtec. V Kekcu bo potekala 
preureditev celotnega objekta 
in opreme, kakor tudi zuna-
nje ureditve z igriščem in igra-
li ter ureditvijo parkirišč. Vre-
dnost investicije znaša 230.195 
evrov. Občina Krško investicijo 
financira v celoti. 

Obnova enote Kekec, kjer bo 
prostor za dve skupni otrok s 
pripadajočimi igralnimi povr-
šinami bo po končani izvedbi 
adaptacije doprinesla k bolj-
šim pogojem bivanja za pred-
šolske otroke kakor tudi za 
zaposlene. Prostori bodo z no-
tranjimi preureditvami prosto-
rov preurejeni tako, da bodo 
zadostili potrebam v skladu z 
veljavnim pravilnikov za vrtce.

Gradnja igrišč in obnovitev vrtca

Po telovadnici pride na vrsto igrišče
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Tudi cesta v Krajnih Brdih 
obnovljena
Občina Sevnica v letošnjem proračunu za rekonstrukcije in 
obnove lokalnih cest zagotavlja veliko sredstev tako iz na-
slova sanacije in odpravo posledic škode na lokalni infra-
strukturi zaradi neurja v letu 2005, kot tudi iz svojih rednih 
proračunskih sredstev investicijskega vzdrževanja. Koncem 
meseca junija se je zaključila obnova lokalne ceste Blanca 
– Bezele – Krajna Brda (odsek Polutka) v dolžini 970 metrov. 

Z rekonstrukcijo in položitvijo asfaltne prevleke se je vzpo-
stavila povezanost med naselji in izboljšala dostopnost ter 
prevoznost v ta hribovita območja. Lastniki zemljišč in sta-
novanjskih objektov so si uredili svoje cestne priključke in 
tako sedaj cesta daje videz urejenega okolja. Z obnovo ceste 
se je povečala tudi vrednost nepremičnin. Izvajalec gradbe-
nih del je bilo podjetje CGP d.o.o. Novo mesto, ki je svoje 
delo izvedlo strokovno in kvalitetno. Končna vrednost izve-
denih del je 72.628,66 EUR. Slovesna otvoritev navedenega 
cestnega odseka je bila v sklopu dogodkov ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Blanca.

Obnovljena cesta je izboljšala dostopnost v Krajna 
Brda. (vir: arhiv Občine Sevnica)

Strokovni tehnični pregled 
razbremenilnih bazenov
V sklopu izgradnje Čistilne naprave Sevnica in kanalizacijskega 
sistema Sevnica so končana elektroinštalacijska dela na objek-
tu razbremenilni bazen dežnih voda L1 s črpališčem in L2, kakor 
tudi elektro priključki na distribucijsko omrežje čistilne napra-
ve Sevnica. Za zgoraj navedene objekte je bil 10. julija 2009 
izveden interni strokovni tehnični pregled. Komisija v sestavi 
Marko Jesih, Marko Kotnik, Miran Jankovič, je ugotovila, da 
na osnovi pregleda projektne in tehnične dokumentacije, do-
kazne dokumentacije in vseh ostalih predloženih dokumentov 
ter ogleda izvršenih del na terenu, ni pomanjkljivosti, tako 
da bodo navedene naprave začele s poskusnim obratovanjem.

Namakanje na poljih Dolnjega 
Brezovega in Arta
V sejni sobi Občine Sevnica je potekal sestanek na temo na-
makanja na poljih Dolnjega Brezovega, Arta ter območjih 
sadovnjaka Sadjarstva Blanca. Na sestanku so bili prisotni 
župan Srečko Ocvirk s sodelavci, Anton Vetrih iz podjetja In-

fra d.o.o., predstavniki Sadjarstva Blanca ter krajani Dolnje-
ga Brezovega. Razpravljali so o prijavi Dolnjega Brezovega v 
projekt namakanja, kjer so že vključena območja Sadjarstva 
Blanca ter Arško polje. Prisotni so se odločili, da se območje 
Dolnjega Brezovega ne izloči iz namakalnega območja, tem-
več se ta del projekta zadrži do zaključka gradnje Hidroelek-
trarne Blanca in se potem, če bo interes krajanov, nadaljuje s 
projektom. Vsekakor pa se nadaljuje s projektom na območju 
Sadjarstva Blanca in Arškega polja, kjer so lastniki zemljišč 
tudi že podpisali izjave, da se strinjajo z uvedbo namakanja 
na svojih zemljiščih. Občina bo pripravila dokumentacijo in 
na Upravno enoto podala vlogo za izdajo odločbe za uvedbo 
namakanja ter se prijavila na ukrep iz Programa razvoja po-
deželja, ki ga izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter pridobila sredstva za izgradnjo tega sistema.

Dolnjebrezovško in Arško polje (vir: arhiv Občine 
Sevnica)

Turizem v zidanicah
Občine Sevnica, Krško in Kostanjevica na Krški so pristopi-
le k razvojnemu projektu Centra za podjetništvo in turizem 
Krško Turizem v zidanicah. V preteklem mesecu  je Center 
skupaj z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica izvedel sedem animacijskih delavnic. V 
sklopu izvajanja projekta nudijo strokovno podporo in gradi-
jo infrastrukturo za promocijo in trženje ter pomagajo lastni-
kom zidanic pri uvajanju tega novega turističnega proizvoda. 
Predstavitev se je udeležilo 176 interesentov, pristopno izja-
vo za vključitev v konzorcij interesentov v Posavju, ki name-
ravajo registrirati dejavnost sobodajalstva v zidanicah, pa je 
podpisalo že 42 lastnikov zidanic. Dnevno pa se potencial-
ni ponudniki zanimajo za različne informacije, ki zadevajo 
postopke vključitve zidanic v turistične namene. Interesenti 
so iz Občin Sevnice, Krškega, Kostanjevice na Krki in Brežic. 
Projekt podpirata tudi Ministrstvo za gospodarstvo, Direkto-
rat za turizem in Slovenska turistična organizacija. Sodelu-
jejo pa tudi s konzorcijem interesentov z Dolenjske in Bele 
krajine, kjer imajo že 70 interesentov, projekt pa se že širi 
tudi na Obsotelje in Kozjansko. Interesente za vključitev v 
proizvod turizma v zidanicah še naprej vabijo k sodelova-
nju. Oglasijo se lahko na sedežu Centra za podjetništvo in 
turizem Krško ali v Turistični agenciji Doživljaj Sevnica, kjer 
boste dobili informacije in pristopno izjavo. V bližnji priho-
dnosti bo sklican konzorcij interesentov z namenom sezna-
nitve o postopkih priprave potrebne dokumentacije in dovo-
ljenj za oddajo zidanic v turistične namene. 

Fitnes v športnem domu bo
Na 28. redni seji so se sestali člani sveta Zavoda za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Uprava zavoda 
je pripravila uradno prečiščeno besedilo statuta, v katerem 
je spremenjen 12. člen, ki je dopolnjen z veljavno standar-
dno klasifikacijo in dodano novo osnovno dejavnost 93.130 
- Obratovanje fitnes objektov; ostali členi statuta so osta-
li nespremenjeni. Po obravnavi statuta na junijski seji ob-
činskega sveta, ki je nanj podal soglasje, ga je svet zavoda 
sprejel z dvotretjinsko večino. KŠTM Sevnica mora v nasle-
dnjih dneh opraviti postopke za pridobitev opreme in tehni-
čen pregled le te, ter opraviti manjša dela v prostoru, saj bo 
fitnes v Športnem domu Sevnica pričel z obratovanjem 1. 9.  
2009. Uprava KŠTM Sevnica bo v avgustu razpolagala z vse-
mi informacijami v zvezi z obratovanjem, saj želi to obliko 
vadbe ponuditi posameznikom, športnim klubom in društvom 
ter drugim zainteresiranim skupinam. 

Bazen HE Blanca dosegel polno 
obratovalno koto
V preteklem tednu je akumulacijski bazen hidroelektrarne 
Blanca dosegel polno obratovalno koto. Šlo je za poskusno 
polnitev akumulacijskega bazena HE Blanca, s katerim sta 
investitorja izgradnje HE Blanca podjetji HESS d.o.o. in In-
fra d.o.o., preverili akumulacijski bazen pred tehničnim pre-

gledom. Do tehničnega pregleda, ki je predviden v mesecu 
septembru, bodo tako izvajali le še meritve in opazovali de-
lovanje akumulacijskega bazena. Večje padavine, ki so po-
večale vodotoke, predvsem Drožanjski in Florjanski potok, v 
starem delu mesta Sevnice, pa so preverile projektirano in 
izgrajeno poplavno varnost mesta Sevnica. Potoka, ki sta v 
sklopu izgradnje HE Blanca dobila novo podobo, saj sta pred 
izlivom v reko Savo ujeta v zaprti kineti dimenzij 2 x 3 me-
tre v dolžini 250 in 800 metrov, nista povzročala nobenih pre-
glavic, kar je razveselilo lokalno skupnost, najbolj pa lastni-
ke hiš ob potokih, ki so bili v preteklosti večkrat poplavljeni.

Akumulacijski bazen Hidroelektrarne Blanca (vir: arhiv 
Občine Sevnica)

Ureditve v obrtni coni Boštanj
V sklopu izgradnje kanalizacije in Centralne čistilne napra-
ve Sevnica so dela v obrtni coni Boštanj zaključena. Po pro-
jektu je bila izvedena položitev kanalizacije pod cesto obr-

tne cone Boštanj ter preplastitev ceste v obrtni coni Boštanj. 
Za rešitev problema stoječe vode v ulici po vsakem dežev-
ju, je izvajalec v oziroma ob cesti izvedel tri dodatne jaške 
za meteorne vode, urejene pa so tudi rešetke in mulde ter 
priključki oziroma dostopi do hiš in objektov ob cesti, prav 
tako tudi bankine.

Ureditve v sklopu gradnje kanalizacije in centralne 
čistilne naprave v obrtni coni Boštanj (vir: arhiv Občine 
Sevnica)

Občina Sevnica vsako leto objavi razpis za sofinanciranje pro-
jektov za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lo-
kalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica. Na razpis se 
lahko prijavijo lastniki ali upravitelji kulturnih spomenikov, 
ki so bili z odlokom razglašeni za kulturni spomenik lokal-

nega pomena. Letošnji razpis je že zaključen, rezultati pa 
bodo znani prihodnji teden. Po zaključenih investicijah mo-
rajo investitorji na Občino Sevnica dostaviti poročila o izve-
deni investiciji. V preteklem tednu sta predstavnici oddelka 
za družbene dejavnosti izvedli ogled vseh opravljenih inve-
sticij, prijavljenih na razpis v letu 2008 in ugotovili, da so 
dela po večini že zaključena. Iz občinskega proračuna so v 
letu 2008 sredstva za obnovo kulturnih spomenikov pridobili: 
župnija Sevnica za obnovo podružnične cerkve na Žigrskem 
vrhu, župnija Boštanj za obnovo poslikav v cerkvi sv. Križa v 
Boštanju, župnija Tržišče za obnovo ometov v cerkvi sv. Urha 
na Slančjem vrhu in postavitev zaščitnega zidu pri cerkvi Ma-
rijinega Vnebovzetja v Tržišču, župnija Razbor za cerkev sv. 
Lovrenca na Gori ter župnija Loka pri Zidanem Mostu za ob-
novo cerkve sv. Helene.

Ohranjanje in vzdrževanje 
kulturnih spomenikov v 2008

Vhodni portal pri cerkvi sv. Helene v Loki pri Zidanem 
Mostu (vir: arhiv Občine Sevnica)

Slovenska mladinska reprezentanca (na fotografiji) v amaterskem 
radiogoniometriranju pod vodstvom Janija Kuslja iz sevniške-
ga Radiokluba Amater je na evropskem mladinskem prvenstvu 

v češkem mestu Telc-Ceska v lovu na skrite oddajnike postavila 
nove mejnike pri delovanju mladih v tej športni disciplini. Dose-
gli so doslej najboljše rezultate na tem področju, saj je v kate-
goriji deklet do 15 let Maja Koštrun v evropski konkurenci dose-
gla odlično 9. mesto, v kategoriji fantov do 15 let pa sta se zelo 
dobro odrezala Matic Kuselj in Luka Stegne, vsi iz sevniškega 
kluba. Ekipno je Slovenija dosegla v kategoriji deklet 6., v ka-
tegoriji fantov pa 9. mesto. Ekipa po vrnitvi domov že nestrpno 
pričakuje novo sezono 2009/10, ko bo evropsko prvenstvo gosti-
la Slovaška.  foto: Radioklub Amater Sevnica

Turistično društvo Šentjanž je pripravilo žetev pšenice iz 2528 
posejanih  zlatih zrn, ki so jih prejeli od TD Babinci in jih po-
sejali oktobra lani pri cerkvi Sv. Treh Kraljev na Brunku. Pše-
nica je lepo dozorela, klasje je po zaslugi gospodarja Milana 
Zavrla vse do prireditve ostalo suho in klepci Društva upoko-
jencev Šentjanž so že pridno pripravljali srpe. Tudi žanjice so 
v svojih opravah, tako kot nekoč, nestrpno čakale na žetev. 
Vse je bilo pripravljeno, številna društva so se predstavila na 
stojnicah s svojimi izdelki, ki so navdihovali z domačnostjo. 
Prireditve, ki jo je spremljal bogat kulturni program, in se 
je je  poleg ostalih gostov udeležil tudi župan Srečko Ocvirk, 
pa žal zaradi dežja niso uspeli pripeljati do konca. Izbrali so 
najlepši klas in prešteli zrna, pšenico prepustili vremenu in 
del kulturnega programa izpeljali v cerkvi na Brunku. Tako 
bodo številki 2528 prišteli še 67 zrn, ki jih je obrodil najlep-
ši klas na Brunku. Igre, ki so bile načrtovane za društva, ter 
predajo pokala pa bodo organizirali na Setvi 2000 zlatih zrn, 
ki bo tokrat potekala v Tišini.

Žetev 2000 zlatih zrn

Radioklub amater uspešno na 
evropskem prvenstvu
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VELIKA DOLINA - 19. junija so se učenci in spremljevalci iz 
OŠ Velika Dolina odpeljali proti Franciji, kjer so se srečali z 
francoskimi vrstniki, s katerimi so navezali stik preko interne-
tnega projekta E-TWINING. Kot je sporočila učenka 8. razre-
da Amadeja Novosel, je bilo vzdušje med potjo prijetno, pa 

tudi sprejem v vasi Sollies Pont, kjer stoji šola, jim je ostal v 
nepozabnem spominu. „Kasneje so nam postregli s svojo do-
mačo hrano. Kar hitro smo se pomešali, vsak od nas je spre-
govoril nekaj besed s svojim francoskim prijateljem, pri ka-
terem bo stanoval. Dan je minil hitro, začelo se je mračiti in 
vsak je s svojo »novo družino« odšel domov. Opazili smo, da 
ima večina francoskih hiš zunaj na terasi bazene. To nam je 
bilo zelo všeč, saj so nekateri v teh bazenih preizkusili svo-
je plavalno znanje. Z gostitelji smo se pogovarjali večinoma 
angleško, nekateri pa smo se sporazumevali tudi z nekateri-
mi deli telesa, kot so roke in noge. Zjutraj, ko smo se zbudi-
li, smo opazili, da Francozi vedno zajtrkujejo topel zajtrk, 
kar nam je bilo zelo všeč,“ je še napisala Novoselova. „Do-
poldan smo preživeli na plaži, popoldan pa smo odšli v sen-
co, kjer so nam matere naših novih francoskih prijateljev 
pripravile majhen piknik. Po malici smo še enkrat vsi skupaj 
odšli na plažo, se malo okopali in kasneje odpeljali z ladjico 
nazaj v Toulon, kjer smo imeli nekaj prostega časa za nakup 
spominkov.“  Za zaključek pa je še napisala, da so se v do-
mač kraj vrnili po 13 urah vožnje, kjer so jih pričakali star-
ši, bratci in sestrice, s katerimi so nato klepetali do zgodnjih 
ponedeljkovih ur.  M. K. M. 

Obiskali so vrstnike v Franciji

Spominska fotografija

BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice je v spomla-
danskem roku opravljalo poklicno maturo v celoti ali delno 
117 kandidatov, uspešnih pa jih je bilo 100. Odličen uspeh so 
dosegli Andreja Androjna, Vesna Bobar, Sabrina Ferlin, Moj-

ca Kerin, Anja Kržan, Katarina Kumar, Marjanca Miklavčič, 
Silvija Pavlovič, Nives Pejanović, Jan Petelinc, Nataša Po-
znič, Kaja Seničar, Matej Stitić-Tadić in Katarina Žičkar, ob 
delu pa Mojca Koretič in Teja Furar. Zaključni izpit v progra-
mu trgovec je opravljalo 22 kandidatov, od tega 19 uspešno. 
Odličen uspeh je dosegla Urška Žibret. Ob zaključku štirile-
tnega šolanja so podelili kristalni piramidi, najvišje priznanje 
šole za izjemne dosežke na večih področjih hkrati. Dobili sta 
ju Vesna Krapež in Ana Marija Duhanič.  M. K. M. 

Na brežiški ETrŠ 16 odličnih 
maturantov

S podelitve spričeval - s tajnico poklicne mature 
Jadranko Roguljič in ravnateljem Martinom Šoškom 
(foto: M. Privršek) 

PLANINA PRI SEVNICI - Pri cerkvi Sveti križ nad Planino pri Sev-
nici se je prvi vikend v mesecu juliju odvijal tradicionalni glas-
beno-športni dogodek, znan pod imenom Klumpanje, ki ga je 
že deseto leto organiziral Klub mladih Planine. Le-ta se je iz 
enodnevne glasbene prireditve razvil v eno bolj prepoznavnih 
dvodnevnih športno-glasbenih prireditev, ki iz leta v leto priva-
bi večje število obiskovalcev. Letošnje dvodnevno dogajanje so 

v petkovem večernem koncertnem delu popestrili: Vlado Kre-
slin, Elvis Jackson, Demolition Group, Last Day Here, Car-
pe Diem in Radiostorm, v sobotnem pa Mi2, Orlek, Bohem, 
6Pack Čukur, I.C.E., Alibi in Abbey’s Road. Dogajanje ob de-
setletnici Klumpanja je v soboto opolnoči polepšal še ognje-
met, ki so ga občudovali tudi vaščani okoliških vasi na Koz-
janskem. Na šolskem igrišču na Planini pri Sevnici je v soboto 
potekal tudi turnir v malem nogometu ter  nekatere druge de-
javnosti, ki so popestrile začetne počitniške in dopustniške dni 
predvsem zabave željne mladine. S. R.

Klumpanje na Planini pri 
Sevnici

Na prizorišče koncerta so vozili brezplačni avtobusi s 
postajališča na Planini.

BREŽICE, KRŠKO – 13. julija so bili znani rezultati opravljanja 
mature v spomladanskem roku za gimnazijske dijake. Na Šol-
skem centru Krško-Sevnica je splošno maturo opravljalo 42 
dijakov. Uspešnih jih je bilo 33, kar je 78,6 odstotkov. S 33 
doseženimi točkami je zlati maturant postal Boris Mitrović. 

Brežiška gimnazija je svojim maturantom podelila spričeva-
la na posebni slovesnosti v Termah Čatež, ki so jo kulturno 
obarvali, zbrane pa je nagovoril ravnatelj Uroš Škof. V izo-
braževalnih programih splošna in ekonomska gimnazija ter 
maturitetni tečaj, pa tudi tisti, ki so opravljali maturo kot 
peti predmet, kot zunanji kandidati, je skupaj opravljalo 
216 dijakov. V programu splošne gimnazije je bilo uspešnih 
110 dijakov od 119 prijavljenih ali 92,4 odstotka. V progra-
mu ekonomske gimnazije je k maturi pristopilo 46 dijakov, 
uspešnih jih je bilo 33 ali 71,7 odstotkov. Skupno povprečje 
je 86,7 odstotkov. Najboljši uspeh je s 34 točkami dosegla 
Vida Šet, ki se je na Japonskem udeležila olimpijskih iger v 
znanju iz biologije. Nika Anžiček je dosegla 33 točk in se bo 
konec julija v Veliki Britaniji pomerila na olimpijadi iz ke-
mije. Tudi Ana Sotošek je dosegla 33 točk, najvišje število 
točk pri geografiji med vsemi slovenskimi dijaki pa je osvo-
jila Andreja Hlastan.  M. K. M. 

Brežiški gimnazijci 86,7, krški 
78,6-odstotni

S podelitve maturitetnih spričeval brežiškim 
gimnazijcem

SEVNICA - »Rezultati poklicne mature v zaključnem letniku iz-
obraževalne smeri turistični tehnik na Srednji šoli Sevnica so 
stoodstotni,« je dejala ravnateljica Alenka Žuraj, ki je skupaj 
s sodelavci nad uspehom dijakinj in dijakov zadovoljna. Pode-
litev spričeval je potekala 6. julija na sevniškem gradu. »Zlata 

maturanta« sta postala Tomo Maćešić in Samantha Koritnik, 
ki sta prejela maturitetno spričevalo s pohvalo s podpisom mi-
nistra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča.  S. R.

Na sevniški srednji šoli 
maturanti stoodstotni

Podelitev spričeval je potekala na sevniškem gradu.

V mesecu juniju, takoj po po-
čitnicah je pripravila počitni-
ško popotovanje do Lošinja s 
predhodnim ogledom otoka in 
mesta Krk ter otoka in mesta 
Cres. Udeleženci so bili nasta-
njeni v Otroškem naselju ZPM 
V Nerezinah in šest dni uživa-
li v lepotah flore in favne Lo-
šinja in sosednjih otokov. Or-
ganizatorji so pripravili tudi 
dvodnevno srečanje z znanim 
slovenskim pisateljem Tone-
tom Partljičem ter druga pre-
senečenja, kot so bila srečanja 
z otočani na Susku. V mesecu 
juliju in avgustu pa bodo iz-
vajali program zdravstveno le-
tovanje otrok in mladostnikov 
ter družinska letovanja za so-

cialno šibkejše družine z več 
otroki. V ZPM Krško so prepri-
čani, da je otok Lošinj in Otro-
ško naselje v Bučanju pri Ne-
rezinah najboljša izbira za 
organizirana letovanja otrok, 
mladostnikov in tudi družin – 
posebej z majhnimi otroki. 

V mesecu avgustu bo ZPM Kr-
ško ob finančni pomoči občine 
Krško izvajala družinsko leto-
vanje s šolo za starše in pro-
grami za otroke ter v okviru 
projekta Sožitje generacij or-
ganizirala šolo zdravega življe-
nja s Stanetom Iskro. V Otro-
škem naselju ZPM V Nerezinah 
so letos ponovno nekatere šole 
iz Slovenije že v mesecu juni-

ju izvajale šolo v naravi, 18. 
julija pa je odšlo v Nerezine 
87 otrok iz Krškega, Sevnice 
in Radeč na letovanje v pro-
gram zdravstvenega letova-
nja. Otroke bodo varovali in 
zabavali mladi mentorji pro-
stovoljci. Pedagoško vodenje 
1. izmene letovanja je ZPM 
zaupala športnemu pedagogu 
Andreju Škafarju, zdravstve-
no varstvo pa zdravnici pro-
stovoljki Nadi Jensterle. Svo-
je moči za naslednje obdobje 
pa bodo po končanih letova-
njih v organizaciji ZPM Krško 

v drugi polovici avgusta v na-
šem otroškem naselju v Buča-
nju nabirali na intenzivnih pri-
pravah tudi člani Simfoničnega 
orkestra Krško. 

ZPM Krško vsem organizator-
jem obljublja korektno po-
moč in sodelovanje pri izva-
janju programov na Lošinju in 
poziva šole, društva in organi-
zirane skupine, da se vključi-
jo in zasedejo še proste kapa-
citete prenovljenega naselja 
v tej sezoni in tudi v bodoče.
 V. B., S. M.

V prvi izmeni 87 otrok iz Krškega, 
Sevnice in Radeč

Prostovoljci ZPM Krško po uspešno opravljenem 
sestanku s starši 87 otrok, ki so na letovanju od 18. 
julija in se vračajo v Krško 28. julija.

KRŠKO - Zveza prijateljev mladine Krško je to po-
letje pripravila vrsto programov letovanj in ponu-
ja proste kapacitete tudi drugim organizatorjem 
iz Posavja in širše.

Zveza 
Prijateljev 
Mladine 

Krško 
obvešča:

• Za socialno šibke druži-
ne omogočamo družin-
sko letovanje v Nerezi-
nah. Pokličite nas!

• Še vedno je prostor 
tudi za letovanje vaše-
ga otroka ali mladostni-
ka v Otroškem naselju 
Nerezine v naslednji 
terminih: 28.7. do 7.8., 
7.8. do 17.8. in 17.8. do 
27.8. 2009.

Informacije: 
telefon 07 488 03 66 ali 
mobitel 051 382 095.

BRESTANICA - 16. julija so pod okriljem Mladinskega centra 
Krško izvedli poletni jam session in ga iz Čebeln’aka preselili 
za letni čas primernejšo lokacijo - bazen Brestanica. Števil-
ni poslušalci so lahko prisluhnili veščim in tistim malo manj 
veščim improvizatorjem. Omenjeni nastopajoči so nam sko-

zi petje, zvoke kitar, bobnov, klavirja, saksofona… predsta-
vili improvizirane glasbene izdelke ter preigravanje znanih 
glasbenih uspešnic v t.i. unplugged oz. akustični izvedbi. Gle-
de na število nastopajočih glasbenikov in pester izbor glas-
benih zvrsti prireditev pod imenom Jam Session by the pool 
daje slutiti, da se za letošnjo poletno glasbeno kreativnost 
v Posavju niti najmanj ni potrebno bati.  S. Uršič

Poletne improvizacije v 
akustični izvedbi 

Jam Session by the pool je postregel z improvizacijo 
različnih glasbenih zvrsti
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SEVNICA - Šahovski klub Milan Majcen  Sevnica je 5. julija v 
šahovskih prostorih v Športnem domu nad bazenom v Sevnici 
organiziral že 18. poletno srečanje vseh generacij sevniških 
šahistov. V dosedanjih srečanjih so 16-krat zmagali mladi, 
lansko leto po novem načinu pa ekipa B. Posamično so zma-
gali: šestkrat Zvonko Mesojedec, ki je osvojil že dva pre-

hodna pokala v trajno last, trikrat Andrej Grilc, po dvakrat 
Ivan Levičar, Toni Kranjec in Martin Povše, po enkrat pa 
Bojan Smerdel in lanski zmagovalec Boris Mitrovič. Tekmu-
jeta kombinirani ekipi A in B, sestavljeni iz mladih in starej-
ših  igralcev sedanjih in nekdanjih šahistov iz našega okolja. 
Kapetana ekip sta pred pričetkom srečanja izmenično izbra-
la izmed prisotnih igralcev po 8 tekmovalcev in tekmovalk v 
svojo ekipo. Zmagala je ekipa A, ki je osvojila 33 točk, eki-
pa B pa 31 točk. Za ekipo A so igrali: Martin Povše (7,5 + 6), 
Jelena Topič (5,5 +5,5), Bojan Blažič (5+5,5),  Janez Blas 
(4 + 4), Martin Mirt (3 + 3), Matija Krajnc (3,5 +1), Anej Ku-
kec (1+ 0) in Jože Blas (3,5  +3): za ekipo B pa: Andrej Grilc 
(7 +5,5), Mojca Grilc (5,5 +5), Franc Derstvenšek (6 + 5), 
Janko Keše (6,5 + 4), Martin Žan Povše (1 + 4), Tim Povše (0 
+1), Franc Špiler (2,5  + 2) in Ludvik Cvirn (2,5 +1,5). Sku-
pni  zmagovalec 18. srečanja je bil Martin Povše (13,5 točk), 
drugi je bil Andrej Grilc (12,5 točk), tretji pa Franc Derstven-
šek (11 točk). Med mladimi je bila najboljša Jelena Topič (11 
točk), med starimi pa Janko Keše (10,5 točk).
 J. B.

Že 18. šahovsko srečanje 
„mladi – stari“

Desno letošnji zmagovalec, mojstrski kandidat Martin 
Povše s prehodnim pokalom in manjšim pokalom, ki 
ga je prejel v trajno last, levo Franc Derstvenšek z 
bronasto medaljo za tretje mesto

KRŠKO - Trener Karate kluba Termotehnika Krško Franjo Horn 
se je udeležil uradnega članskega svetovnega prvenstva v ka-
rateju v WUKF federaciji, ki je od 19. do 21. 6. potekalo v 
Odessi v Ukrajini. Tekmoval je v kategoriji veteranov od 36 

do 45 let in v močni konkurenci znanih imen iz sveta karate-
ja znova dokazal svojo kvaliteto in sposobnosti, saj je kljub 
poškodbam hrbta in kolena, ki so ga spremljale tako na tre-
ningih kot na samem tekmovanju, obenem pa še ob nesreč-
nih sodniških odločitvah, zasedel odlično 2. mesto in znova 
postal svetovni podprvak v karateju. Franjo Horn je v za-
dnjih štirih letih osvojil kar štiri odličja s svetovnih in evrop-
skih prvenstev. 

PODBOČJE - V OŠ Podbočje je v organizaciji ŠD Tim 1 ter ko-
šarkarskih klubov Podbočje, Krško in Brežice od 3. do 7. ju-
lija potekal petdnevni košarkarski tabor, ki se ga je udeležilo 
30 mladih nadebudnih košarkarjev, med njimi tudi tri dekle-
ta, večinoma starih od 10 do 14 let. Prišli so iz vseh koncev 

Posavja: Podbočja, Rake, Krškega, Brežic, Blance in Sevni-
ce. Pod vodstvom pedagoške vodje tabora Metke Rozman 
ter trenerjev Franca Rozmana, Davorja Vlaškega in Marja-
na Božiča so se učili košarkarskih osnov, čeprav so nekateri 
v tej igri že kar domači, saj sodelujejo v šolskih košarkarskih 
krožkih. V petih dneh, ki so jih preživeli v podboški telova-
dnici, so jim pripravili še razne druge aktivnosti, obiskala sta 
jih košarkarja novomeške Krke Simon Petrov in Jure Bala-
žič ter igralci članske ekipe KK Podbočje, s katerimi so mla-
di košarkarji tudi odigrali tekmo. Tabor so zaključili z „all-
star“ tekmo ter tekmovanjem v metanju prostih metov in 
trojk, kar so spremljali tudi številni starši.
 P. P.  

Franjo Horn svetovni 
podprvak v karateju

Franjo Horn (desno) s tekmecem

Košarkarski tabor v Podbočju

Udeleženci tabora skupaj s trenerji

OREHOVO - V organizaciji Ribiške družine Sevnica je poteka-
lo na urejeni trasi na Orehovem 12. julija ribiško tekmova-
nje Zveze ribiških družin Bele krajine, Dolenjske in Posavja 
v lovu rib s plovcem. Tekmovanja se je udeležilo devet ekip 
s po petimi člani. Predsednik tekmovalne komisije je bil Ju-
lij Glavan, člana sta bila Ernest Šumej in Stane Plazar. Sle-
dnji je bil tudi vodja RD Sevnica, za katero so še tekmovali: 
Viki Košar, Toni Stritar, Boris Krajnc, Ludvik Korak in Ju-
lij Glavan. Triurno ribiško tekmovanje je bilo precej izena-

čeno, a na koncu je slavila ekipa Črnomlja s 14 negativnimi 
točkami, Sevničani so zasedli drugo mesto s 17 negativnimi 
točkami, tretje mesto pa novomeška ekipa z 18 negativnimi 
točkami. Najboljši ulov je imel Aleks Weiss iz RD Črnomelj, 
in sicer 5.170 gramov, njegov ribiški kolega Milan Fabjan je 
s 4.450 grami pristal na drugem mestu in na tretjem mestu s 
4.410 grami Toni Sitar iz RD Sevnica. Skupna teža vseh ulo-
vljenih rib v lovu s plovcem je bila 113.820 gramov. Najbolj 
so v reki Savi »prijemale« zelenika, platnička, nosek, klen-
ček, babuška in podust. Tekmovalci so bili z organizacijo in 
izvedbo tekmovanja ter tekmovalno traso zelo zadovoljni, 
prav tako pa z ulovom. Toni Sitar, član RD Sevnica, je ob tem 
dejal: »Zahvala gre tekmovalni komisiji, sodnikom in tehtal-
ni ekipi ter dobrim tekmovalcem.« S. R.

Najbolj so »prijemale« zelenike

Viki Košar in Toni Stritar

Ker v Nogometnem klubu Kr-
ško pred leti ni dobil prave 
priložnosti, je Dejan Vogrinc 
igral tako rekoč samo še za 
rekreacijo v brežiškem nogo-
metnem klubu v 5. ligi. Nato 
ga je podjetnik Franc Abram 
poklical, če bi se želel pre-
izkusiti na Švedskem in mu 
priskrbel enotedensko preiz-
kušnjo v mesto Nässjö v bli-
žini Jönköpinga na jugu Šved-
ske. Uspešno jo je prestal in 
postal prvi vratar tretjeliga-
škega moštva, ki pa se je že 
v njegovi prvi sezoni z Deja-
nom med vratnicama iz tre-
tje prebilo v drugo ligo, Ka-
pelec pa je bil razglašen za 
najboljšega vratarja lige. 
Tudi letos jim gre kar solidno, 
saj so po prvem delu prven-
stva deveti med 12 ekipami, 

»Tiger« iz Kapel uspel na 
Švedskem
KAPELE – Dejan Vogrinc je 25-letni nogometni vratar iz Kapel, ki je svojo športno priložnost namesto v 
domačih klubih dočakal – na Švedskem. Že dve leti je namreč prvi vratar nogometnega moštva Nässjö 
FF, ki trenutno igra v drugi švedski ligi. Z Dejanom smo se srečali med njegovim obiskom doma ob pole-
tnem premoru švedske lige, medtem pa je že odpotoval nazaj na sever.

njihov osnovni cilj pa je ob-
stanek v ligi. Nenazadnje eki-
pa že celo desetletje ni igrala 
na tako visokem nivoju.

Z razmerami na severu je 
zelo zadovoljen, vključno s 
financami. Najpomembneje 
je, da je redno v prvi posta-
vi, pa tudi v relativno mlad 
kolektiv se je dobro vklopil. 
Komunicira predvsem v an-
gleščini, čeprav precej razu-
me tudi švedsko, s soigralce-
ma, ki sta po rodu iz Bosne 
in Hercegovine, pa kakšno 
spregovori tudi bolj „po do-
mače“, čeprav Švedi menda 
ne vidijo radi, da se v druž-
bi pogovarjajo v  svojih je-
zikih. Nogomet je v mestu 
po popularnosti takoj za ho-
kejem in na tekmah se zbe-
re med 1000 in 1500 gledal-
cev (mesto Nässjö ima po 
podatkih spletne enciklope-
dije 16.000 prebivalcev). V 
primerjavi z našim je šved-

ski nogomet manj tehničen, 
vendar bolj borben, igralci 
pa so bolje fizično pripravlje-
ni ter disciplinirani. Kot svoj 
adut ob pomanjkanju višine 
navaja predvsem agresivnost 
in hitrost, zato so v lokalnem 
časopisu o njem zapisali, da 
brani „kot tiger“.

Zaradi precejšnje razdalje se 
med sezono le redko vrne do-
mov, a k sreči ga domotožje 
ne muči pretirano. Severnja-
ška disciplina sicer zahteva 
popolno odpoved nočnemu 
življenju in uživaštvu, nekaj 
časa pa mu vendarle ostane 
tudi za sprostitev. In švedska 
dekleta so menda bolj spro-
ščena kot naša, pravi De-
jan...
 P. Pavlovič

Dejan Vogrinc (foto: Jure 
Urek)

LUKSEMBURG – V mestu Ech-
ternach v Luksemburgu se je 
na evropskem mladinskem 
pokalu v sprint triatlonu 
odlično odrezala Nina Mandl 
(na fotografiji), tekmovalka 
Multisport kluba iz Krškega, 
in s časom 1:15:08 osvojila 
6. mesto.

KRŠKO - Na dirki za Zlati znak Občine 
Krško, ki je bila pred nekaj več kot me-
secem dni na domačem stadionu Mati-
je Gubca je s fair play potezo presene-
til domači tekmovalec Samo Kukovica 
(na fotografiji), ki je bil sicer na tekmi 
rezerva, svoj motor pa je ponudil zna-
nemu spidvejistu Mateju Ferjanu, nek-
danjemu slovenskemu prvaku, ki mu je 
v četrtem krogu odpovedal motor. Tako 
je lahko dirko nadaljeval in si z nje-
govim motorjem privozil 3. in 5. me-
sto. Komisija za izbor Športne poteze je tako mlademu krške-
mu spidvejistu podelila priznanje za športno potezo meseca. 
„Priznanja sem zelo vesel, zato se zahvaljujem Zavodu za fair 
play in strpnost v športu, ki mi je podelil to nagrado oziroma 
priznanje. Verjetno si vsak športnik želi takega priznanja, tudi 
meni veliko pomeni. Vesel sem, da se opazijo take malenkosti 
in ne štejejo le zmage ali porazi. Prav je, da se takšne poteze 
nagradijo,“ je za naš časopis dejal Kukavica.  M. K. M.

Dobroto nagradili 

Nina Mandl 6. v Luksemburgu 
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Članek gospe Špilerjeve me je spodbudil, da se oglasim kot 
navadna občanka Krškega zaradi počasne priprave k gradnji 
bazena. Mnogo Krčanov je takih, da se v oddaljeno Brestani-
ci ne bomo vozili ali pa v drage Čateške toplice. Zato naj go-
spodje brez birokratskega zaviranja najdejo primerno lokaci-
jo in začnejao priprave za gradnjo bazena. Od leta 2006 do 
danes bi se pa že kaj našlo. To je res dolga doba za iskanje. 
Bivši plavalci so v tem bazenu dosegali lepe uspehe. Tudi va-
terpolisti so trenirali v pomladanskih mesecih v krškem ba-
zenu. Toliko v vednost tistim, ki so prišli delat in živet v Kr-
škem, kako pomemben je bil za nas bazen.
Ljudje, ki smo živeli z in ob bazenu, vemo, kako je prijetno, 
če imaš bazen v domačem kraju. Poskrbite za sedanje pla-
valce, da bodo trenirali doma. Zdajšnje treniranje v tujih ba-
zenih je naporno in drago. Moramo skrbeti za zdravje obča-
nov. Obljubo je treba izpolniti, ne pa odlagati.
 Ivana Zagožan, Krško

Četrtinski pločnik - 
neprijetno presenečenje 
pri rekonstrukciji ceste in 
pločnika v Stari vasi
Ob zaključku del pri rekonstrukciji ceste in pločnika pri go-
stilni Buršič v Stari vasi smo na terenu opazili dejstva, ki nas 
predstavnike društva Zeleni krog spravljajo v slabo voljo. 
Na tem primeru ne bomo protestirali, ker na omenjenem od-
seku ni kolesarske steze, pa bi po našem mnenju tudi mora-
la biti. Gre za izvedbo pločnika, ki je nevaren in v posmeh 
vsem prizadevanjem, da bi se Krško cestno infrastrukturno 
uredilo, kot se za mesto v 21. stoletju spodobi.
Zaradi ozkega in zato nevarnega pločnika, tik ob stavbi Bur-
šič (Cesta 4. julija 96), je Občina Krško pristopila k presta-
vitvi ceste, za kar so bili s podrtjem hiše na nasprotni stra-
ni ceste  zagotovljeni prostorski pogoji. Pričakovali smo, da 
bo nevarno preozek pločnik nadomeščen z novim, ki bo do-
volj širok oz., ki bo ustrezal standardom o merah pločnika, 
ali pa vsaj presoji zdrave pameti vsakogar, ki je že kdaj hodil 
po pločniku, v kolikor je republiški standard o merah pločni-
kov skregan z zdravo pametjo, kar pa nas konec koncev tudi 
ne bi presenetilo.
Na žalost ugotavljamo, da je nov pločnik širok pičlih 40 cm, 
kar po našem mnenju ne ustreza varnosti pešcev, in vseka-
kor ni korak naprej k urejanju kritičnih, nevarnih prometnih 
točk v mestu. In kdo lahko varno uporablja 40 cm širok ploč-
nik? Mama z otroškim vozičkom, invalid na vozičku, starej-
ši občan z berglo? Nihče. Še za enega pešca je neprimeren. 
In čemu služi izvedena klančina, tik pred pločniško nakazo?
Verjetno temu, da bo mama z otroškim vozičkom lahko ele-
gantno zapeljala na cesto,  saj naprej po pločniku ne more. 
Kar se tiče varnosti, je bolje, da takšnega pločnika sploh ni.
Ker  v društvu Zeleni krog že dve leti intenzivno opazujemo 
prometno situacijo v mestu, se trudimo z opozarjanjem in 
podajanjem predlogov, nam situacija okrog te rekonstruk-
cije ni jasna.
Če se še trudimo razumeti, ko v primeru nedavnih in bodo-
čih rekonstrukcij cest in pločnikov (Valvasorjevo nabrežje, 
Leskovec, Spodnji Stari Grad, Zdolska cesta) projektant ni 
umestil kolesarskih površin, ker so omenjeni projekti po in-
formacijah Občine KK starejšega datuma in zato niso upo-
števane smernice  nove študije o izgradnji kolesarskih pove-
zav v občini Krško, pa izgradnje preozkega pločnika ki smo 
mu priča danes, nikakor ne razumemo.
Ali se je na tem primeru vnovič pokazalo, da so pešci in kole-
sarji drugorazredna, neenakopravna kategorija udeležencev 
v prometu v primerjavi z vozniki motornih vozil?
Kdaj se bo končno zgodilo, da se bo na račun večje varnosti 
pešcev in kolesarjev, zožilo cestišče, da bi se lahko naredil 
pločnik, ki ustreza standardni širini? 
Ker se tovrstni gradbeni posegi finančno merijo v pet ali šest 
mestnih evrskih številkah, je res velika škoda, da smo za to 
zajetno vsoto občani dobili četrtinski, neuporaben in neva-
ren pločnik, ki bo naslednjih nekaj desetletij označeval črno 
točko prometne varnosti v Krškem.
Sprašujem se, zakaj so, glede na navedena dejstva, sploh 
pristopili k rekonstrukciji ceste, če glavna pomanjkljivost ni 
bila odpravljena?
Moje nadaljnje razmišljanje gre v smer, da se v primeru, v 
kolikor bi bil jaz projektant omenjene rekonstrukcije, za no-
beno ceno ne bi podpisal pod takšen polovični izdelek; če bi 
bil investitor, nikoli ne bi plačal tako slabega projekta; če pa 
bi bil nadzorni inšpektor, potem takšni rekonstrukciji nikoli 
ne bi dal uporabnega prometnega  dovoljenja.
Člani društva Zeleni krog zahtevamo, da se pomanjkljivosti 
odpravijo, dokler je še projekt v fazi izgradnje. Če pločnik 
ostane v tej obliki, je nujno potrebno z znakom zmanjša-
ti hitrost prometa, namestiti ležeče talne ovire ali semafor.
 Aleš Suša, Zeleni krog Krško                                                                      

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

PREJELI SMO Predvolilna obljuba kot veter 
z juga

V mesecu juliju sem z groznim zobobolom in oteklino odšla 
k svojemu zobozdravniku dr. Skoku v krški Zdravstveni dom, 
vendar mi je bilo rečeno, da je na dopustu. Zamenjava zanj 
oz. dežurna služba pa naj bi bila na Senovem, zato so me na-
potili tja. Ker nisem imela prevoza, sem prosila, naj me vsaj 
nekdo pregleda in mi pove, kaj naj storim. Dobila sem doda-
tna pojasnila, da so na vrsti za zobozdravstveno dežurstvo 
prihodnji teden, v lekarni pa si naj kupim antibiotike. Nisem 
mogla verjeti, kar se mi je zgodilo, še bolj pa sem bila raz-
očarana, ko sem prišla v lekarno, pa sem izvedela, da brez 
recepta ne morem dobiti zdravil. Protibolečinske tablete mi 
pa niso pomagale, vedno bolj sem zatekala in nisem vedela, 
kaj naj storim. Osebni zdravnik je delal popoldan, tako sem 
morala v takšnem stanju čakati nanj. Zares ne razumem na-
šega zdravstvenega sistema, ki pacientu ni naklonjen, niti ne 
razumem takšnega delovnega razporeda za nujne primere, 
ko je urgenca oddaljena celo več kilometrov.  A.P., Krško
 (naslov v uredništvu)

Iz Krškega so me poslali na 
Senovo

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ
V rubriki objavljamo zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, 
beležimo pomembnejše prireditve ob verskih praznikih in slove-
sne dogodke. Vabimo vas k sodelovanju!

Zvon svetega Ahaca blagoslovil škof Stres
Druga julijska ne-
delja je bila še 
posebej slovesna 
pri cerkvici svete-
ga Ahaca v Stra-
nju, kjer je celj-
ski škof msgr. dr. 
Anton Stres da-
roval sveto mašo 
(na fotografiji, 
foto: J. Macur). Namen škofovega obiska v brestaniški žu-
pniji je bil blagoslov zvona v tej podružnični cerkvi, ki je do-
bila tudi svežo zunanjo podobo, saj so poleg zvona, na kate-
rega so napisali Blaženi Anton Martin Slomšek prosi za nas, 
pobarvali tudi cerkveno fasado. Zvonjenje so elektrificirali, 
postavili pa so še električno uro. Pri mašni slovesnosti so pri-
sostvovali poleg domačega župnika Jožeta Špesa še nekate-
ri duhovniki iz brestaniške dekanije. Zbranim so zapeli do-
mači pevci in pevke, domačini pa so poskrbeli ob prijetnem 
druženju tudi za pogostitev. 

100-letnica gabrske kapelice
Odbor vaške skupnosti Gabrje je sklenil, da 100 let stara 
kapelica zasluži temeljito obnovo. Leta 1909 jo je zgradila 
takratna Občina Gabrje, nadeli pa so ji ime Na čast Svete-
mu Jožefu. Pri obnovi, ki so jo pričeli v mesecu februarju, 
so imeli precej dela zidarji, 
pleskarji ter ključavničar-
ji, ob njej so obžagali tudi 
stare kostanje. Dela so na-
meravali zaključiti na god 
svetega Jožefa, vendar vre-
menske razmere in pomanj-
kanje finančnih sredstev ni 
dovoljevalo, da bi se obno-
va izvedla do tega roka, zato so jo blagoslovili ob prazniku 
dobovske Krajevne skupnosti v sredini junija (foto: zasebni 
arhiv). Blagoslov je opravil dobovski župnik Matej Dečman, 
zbrane sta nagovorila brežiški župan Ivan Molan in predse-
dnik KS Dobova Mihael Boranič, zaigrali so ločki godbeniki, 
zapel je še cerkveni pevski zbor. Gabrske gospodinje pa so 
pripravile pogostitev z domačim pecivom. 

Oratorij poln najrazličnejših dogodivščin
Po osmih letih so tudi v Cerkljah ob Krki od 6. do 12. juli-
ja pripravili oratorij, ki je dva dni potekal celo v Krški vasi. 
Udeležilo se ga je 88 otrok od pet do 15 let, zanje pa je skr-
belo 28 animatorjev (na fotografiji, foto: zasebni arhiv). V 
13 delavnicah so izdelovali zapestnice iz usnja, lutke, nakit 
iz perlic, sončnice, izdelke iz blaga in semen, poleg tega pa 
so tudi slikali, peli, pekli ter bili udeleženi v športni, frizer-

ski, filatelistični ter novinarski delavnici, preizkušali so se v 
igrah z žogo, igrah brez meja in kvizu. Kar precej je pona-
gajalo tudi vreme, zato so morali animatorji prilagajati pro-
gram. Odpeljali so se tudi v Olimje, kjer je bila v baročni 
cerkvi sveta maša, kasneje pa so spoznali red in življenje mi-
noritov, druženje pa zaključili s kopanjem v Termah Olimia. 
Na zaključku oratorija so se udeležencem pridružili tudi star-
ši ter si z zanimanjem ogledali razstavo izdelkov. 

Pestri oratorijski dnevi

Dnevi med 6. in 12. julijem so bili za 42 otrok in 15 animatorjev 
iz podboške župnije (na fotografiji, foto: zasebni arhiv) nekaj po-
sebnega, saj so se zbirali na oratoriju, ki so ga pripravili peto leto 
zapored. Spoznavali so življenjsko pot in značaj sv. Frančiška Asi-
škega. Dan pa so pričeli s  petjem oratorijske himne, dvigom za-
stave in jutranjo molitvijo. Na delavnicah so pekli piškote, delali 
eksperimente, šivali, tiskali, obiskali starejšo gospo in ji polepšali 
dan, ustvarjali z lesom, izdelovali zapestnice, obeske za ključe in 
podobno. Odpeljali so se tudi na izlet v Ljubljano, kjer so si ogle-
dali stolno cerkev, cerkev sv. Frančiška v Šiški, obiskali pa so tudi 
sestre v Šentjakobu.  Pripravlja: M. Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

Glede na članke, ki jih je mogoče zaslediti v časopisju v zve-
zi z odstopom g. Petana z mesta predsednika KS Leskovec ter 
podtikanj o ne ločevanju med zasebnim in javnim interesom 
smo se odločili, da povemo še svojo plat.
Zapleti so se začeli že kmalu po izvolitvi g. Petana za predse-
dnika Sveta KS Leskovec. Seje sveta so bile zaradi Petanove 
trmoglavosti in nespoštovanja svetnikovih odločitev, na meji 
konfliktnosti. Največ spornih dejanj se je dogajalo na relaciji 
med predsednikom in svetnico, ki je hkrati tudi podžupanja. 
Ostali svetniki smo sprva to le opazovali, ker pa smo politič-
no neopredeljeni- nevtralni pa smo kaj kmalu opazili, da so ta 
trenja bila več ali manj osebne oz. politične narave, KS pa je 
vse bolj postajala kulisa za omenjena trenja. G. Petan je vi-
dni aktivist Lokalnega partnerstva kakor tudi Agencije za so-
bivanje, žal pa se je to sprevrglo v razdor »sobivanja«. Ker so 
bile aktivnosti Lokalnega partnerstva zelo intenzivne, še zlasti 
v času, ko se je iztekal rok za izdajo soglasja k izgradnji odla-
gališča NSRAO, so se pojavile razne sporne odločitve g. Peta-
na, katere pa svetniki KS nismo podpirali zato so se pritiski sto-
pnjevali, kakor tudi izjave o naši nesposobnosti, nerazumnosti 
itd. Sledile so obtožbe na račun svetnikov, da smo zmanipulira-
ni s strani občinskih služb oz. podžupanje in župana, kar mo-
ramo kategorično zanikati saj imamo svojo glavo in smo poli-
tično neobremenjeni.  Sklepe smo sprejemali po lastni vesti 
in z odgovornostjo.
KS je bila očitno poligon za politično obračunavanje. Po našem 
mnenju je KS premajhna, da bi se šli take politične spletke kot 
smo jih opazili v dosedanjem času. Zato smo se tudi postavili 
pred dilemo ali prekinemo trmoglavljenje, ali pa izstopimo iz 
sveta KS, kajti dovolj nam je bilo tega prepiranja in neučinko-
vitosti. Zaradi nesprejemljivega odnosa g. Petana do svetni-
kov in krajevne skupnosti, nespoštovanja oz. neizpolnjevanja 
sprejetih sklepov, sestavljanja poročil mimo veljavnih predpi-
sov, aroganten odnos do strokovne sodelavke kakor tudi do ob-
činskih služb in župana, smo se svetniki odločili, da to kalvari-
jo prekinemo in zahtevamo glasovanje o nezaupnici g. Petanu.  
Tako smo svetniki na 24. redni seji, dne 10.6.2009 razširili 
dnevni red s točko o glasovanju o nezaupnici predsedniku sve-
ta KS. Ko je g. Petan opazil, da nima podpore med člani sve-
ta je tik pred javnim glasovanjem o nezaupnici podal odsto-
pno izjavo z mesta predsednika KS. Na omenjeni seji smo se še 
dogovorili, da novega predsednika izvolimo 15.6.2009.  Skla-
dno z statutom KS je izredno sejo sklical najstarejši član sve-
ta KS. G. Petan je že na začetku izredne seje, dne 15.6.2009 
pričel zapletati z nerazumno razlago statuta v zvezi z vode-
njem seje. Po dolgem prepričevanju svetnikov, da sklicatelj 
tudi vodi sejo, je g. Petan sejo zapustil. Vodenje seje je nato 
izvedel g. Pečnik in jo tudi uspešno pripeljal do zaključka, to 
je izvolitve novega predsednika. Izvoljen je bil član sveta g. 
Bojan Mežič, s soglasjem vseh svetnikov. 

Zgoraj navedena dejstva so le del mozaika v zvezi z odsto-
pom g. Petana, če je pa res sam odstopil pa prepuščamo vam 
v presojo!
 KS Leskovec pri Krškem

Petan odstopil sam?

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.

S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:
Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine

Računalništva in strojepisja na računalniku
Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.
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 NAGRADE:
1. nagrada:  polovična masaža v Centru zdravja in lepote
2. nagrada:  celodnevna vstopnica za kopanje na Termalni  
 rivieri med tednom
3. nagrada:  torta in kava v Slaščičarni Urška    

Geslo prejšnje, 14/2009 številke: 
ZNANJE JE ZAKLAD, KI TE 

SPREMLJA
Nagrade, ki jih podarja Yurena – šola tujih jezikov 
prejmejo:

1. nagrada: nahrbtnik Yurena: 
Maja Zupančič, Pod Knapovko 1, 1433 Radeče

2. nagrada: torbica za okoli pasu Yurena: 
Mojca Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica

3. nagrada: denarnica Yurena: 
Ljuba Krajnc, Polana 69, 3273 Jurklošter

Geslo križanke pošljite do petka, 31.7.2009, 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

TERME ČATEŽ d.d., Topliška cesta 35, 
8251 Čatež ob Savi 

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

Zanimivosti  
iz vaših krajev

• V Sevnico prinesle bron za 
kislo žüpo

• Ko goduje Marjetina Mar-
jetka

• KS Jesenice na Dolenjskem 
slavi

• Kostanjeviška noč – od me-
stnega sejma do poletne 
šelmarije

• Zvon svetega Ahaca blago-
slovil škof Stres

• Maturitetni rezultati posa-
vskih gimnazij

• Krajevna skupnost Blanca 
je praznovala

• Kolokvij Krško in kipar Ivan 
Zajec

• Lovska družina Videm ob 
Savi obeležuje 60 let

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! 

• Žetev s srpi Turističnega 
društva Šentjanž

• Nagradne počitnice ZPM v 
Nerezinah

Zanimivosti  
iz vseh vetrov

• Poletne improvizacije v aku-
stični izvedbi 

• Poroke, ki so polepšale po-
letje 

• Velikani posavske glasbe; Pi-
halni orkester Videm Krško 

• Puppetz predskupina Cine-
ma Bizarre

• Milan Tarot - sarkastična re-
snica ali laž? 

• Kamp 2009 Košarkarske šole 
občine Sevnica 

www.posavje.info

Zaposlimo VODJO SERVISA

Zahtevana izobrazba je strojni tehnik ali strojni inženir. Prednost 
imajo kandidati z znanjem in delovnimi izkušnjami na področju 
avtomehanične stroke ter imajo organizacijske, vodstvene in ko-
munikacijske sposobnosti. Možnost zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z življenjepisom pošljite na: 
Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško. 

V uredništvu Posavskega obzornika nenehno razmišljamo, 
kako bi časopis še izboljšali in ga popestrili z novimi vsebi-
nami. Zamisli je veliko in tudi predlogov naših bralcev ne 
manjka, vendar se vse največkrat konča pri pomanjkanju 
prostora. Kljub temu smo se odločili, da začnemo z novo 
rubriko o fotografiji, saj se z večjo dostopnostjo fotoapa-
ratov z njo ukvarja vse več ljudi, s tem pa je tudi več po-
treb po različnih nasvetih. Rubriko bomo pripravljali v so-
delovanju s Samom Hajtnikom, katerega izkušnje in delo 
na področju fotografije tokrat na kratko predstavljamo.

Kot večina ljudi, je tudi Samo svoje talente začel odkrivati 
v času osnovne šole. Takrat sta ga najbolj zanimala risanje 
in fotografija, zato je kot član fotokrožka pod mentorjevim 
vodstvom začel s prvimi fotografskimi poskusi. V srednji šoli 
pa mu je mati kupila prvi zrcalno-refleksni fotoaparat ZENIT 
in fotografija je prevladala. Študij in kasneje družina ter služ-
ba sta ga sicer za nekaj časa oddaljila od otroške ljubezni in 
kot mnogi je bil le še “družinski” fotograf, ki je lovil trenut-
ke odraščanja otrok na celuloidni film.

Vendar pa prva ljubezen nikoli 
ni pozabljena in o svoji vrnitvi 
k fotografiji pripoveduje: »Po 
prometni nesreči v letu 2003 
sem pričel ponovno intenziv-
no študirati fotografske tehni-
ke, zakonitosti in likovno teo-
rijo ter vložil večino svojega 
prostega časa v strokovno iz-
popolnjevanje. K temu je se-
veda ogromno prinesla tudi di-
gitalizacija fotografije, saj je 
postalo fotografiranje cenej-
še in možnost razvoja posame-
znika veliko večja. Od nakupa 

prvega digitalnega zrcalno-refleksnega aparata dalje sem 
postopoma proučeval tehnike, nadgrajeval svoje znanje in 
opremo, si opremil svoj fotografski studio in se spopadel z 
vsemi zvrstmi fotografije, od makra do reportaže.«

Najraje fotografira na potovanjih in v studiu, piše strokov-
ne članke v revijo e-Fotografija, na spletni strani Foto-n, v 
sklopu delavnic pa se aktivno vključuje tudi v izobraževanje 
drugih fotografov. S fotografskimi prijatelji je leta 2008 imel 
razstavo v Posavskem muzeju v Brežicah, letos pa se je pred-
stavil v isti galeriji kot član Društva fotografov SVIT. Pri izbo-
ru svoje fotokamere se je opredelil za Nikona. V želji čimbolj 
spoznati zmogljivosti fotoaparatov pa se je povezal z Niko-
novo tehnično podporo. To sodelovanje je šlo tako daleč, da 
je postal član NPS – Nikon Professional Service in promotor v 
Nikonovi skupini, kar pomeni, da sodeluje pri testiranjih Ni-
konovih novitet in ugotovitve posreduje v Nikon Slovenija. 

Zaveda se, da nenehen razvoj tehnike terja tudi stalno izo-
braževanje in nadgrajevanje znanja, ki ga tudi sam vse po-
gosteje prenaša na druge. Tako zdaj sodeluje v Applovem iz-
obraževalnem centru v Šentjurju pri Celju in v slovenskem 
Apple Training centru. Letos je v Rigi (Latvija) opravil šola-
nje za Apple certificiranega trenerja za računalniške progra-
me Aperture2 ter iWork’09 in iLife’09: »Tistim, ki se morda 
sami ukvarjate s fotografijo, je znano, da vse več uporablja-
mo Applove računalnike (zaradi hitrosti obdelave fotografij 
in multimedijskih vsebin), Aperture2 pa je računalniški pro-
gram, ki omogoča obdelave fotografij. Morda ni narobe po-
vedati tudi to, da je danes med fotokamero (torej fotografi-
ranjem) in izdelavo fotografije nujna računalniška obdelava 
digitalnih zapisov. Imam srečo, da sem združil dva moja ve-
lika hobija v celoto, ki pride na dan kot izdelana fotografi-
ja,« pojasnuje Samo Hajtnik.

»Skozi leta sem bil član Digitalne akademije, e-Fotografije, 
Društva ljubiteljev fotografije Krško, najbolj aktivno pa je 
zagotovo Društvo fotografov Svit iz Celja, ki sodi po rezul-
tatih v zadnjih treh letih v sam svetovni vrh in prav v čast 
mi je, da se lahko družim in ustvarjam s takimi fotografski-
mi mojstri. V zadnjih dveh letih sem skozi sistem pridobiva-
nja nazivov v Fotografski zvezi Slovenije in mednarodni fo-
tografski zvezi FIAP izpolnil pogoje za podelitev naziva F1 
FZS. Kaj pomenijo nazivi v fotografskem svetu, kje se naha-
jamo v Sloveniji znotraj tega, kako gledamo na fotografijo, 
tudi o tem pa želim pisati v prihodnje,« zaključuje naš novi 
sodelavec, s katerim nameravamo objavljati nasvete, kako 
izboljšati že posneto fotografijo, pripravili pa bomo tudi na-
tečaj za najboljšo fotografijo naših bralcev.
 S. M.

Samo Hajtnik: 
Od Zenita do Nikona

FOTOGRAFI JA

Samo Hajtnik
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Oddam en hektar otave na 
rasti v Trnju. 
Tel.: 041 255 556

Oddam regal vitrino, veliko-
sti: d.185 x v.120 x š.45 cm. 
Tel.: 031 784 356

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

Podarimo dve muci, stari šti-
ri mesece in eno muco sta-
ro dve leti, se pustijo boža-
ti. Tel.: 051 392 446

Podarim psičko, nečistokrv-
no, črno ovčarko, staro šti-
ri mesece. Tel.: 040 987 228

Podarim večje število samic, 
odraslih rotwajlerjev, starih 
od tri do štiri leta, zaradi 
opustitve reje. 
Tel.: 051 706 264

Najamem manjšo kmetijo, 
lahko zapuščeno ali bival-
ni vikend, lahko tudi stano-
vanje za pomoč na kmetiji. 
Tel.: 041 241 560

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, zanj darovali 
cvetje, sveče in svete maše. Še posebej se zahvaljujemo Bolnišni-
ci Brežice za lajšanje bolečin, iskreno Hvala g. Žičkarju, g. župni-
ku za lepo opravljeno sv. mašo, pevcem, praporščakom, GD Ko-
stanjevica, CGP Novo mesto, ZD Kostanjevica in Krško, OŠ Jožeta 
Gorjupa ter še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomaga-
li, nam izrekli sožalje in ga v tolikšnem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti.  

Žalujoči: VSI NJEGOVI

Anton Božič

Tiho brez slovesa si odšel od nas.                        
Ostala za tabo vedno bo praznina,

saj vsak izmed nas imel te je prisrčno rad.

Tam kamor si sedaj šel,
si našel svoje zavetišče in 

tam sedaj je tvoj dom.

V 65. letu starosti se je od nas poslovil 
naš dragi mož, oče, brat, stari oče

Zamenjam vino cviček za 
krompir, pesek ali drva. Vino 
pridelano na Gorjancih nad 
Podbočjem. Tel.: 041 503 765

Kupim pritlikavega šnavcer-
ja po ugodni ceni, brez ro-
dovnika. Tel.: 031 636 470

Kupim računalnik po ugodni 
ceni, od najboljšega ponu-
dnika. Tel.: 041 797 714

Kupim kuhinjsko pohištvo: 
mizo in štiri stole ter štedil-
nik na tri plin ena elektrika 
ali če nam kdo podari. 
Tel.: 070 827 910

Kupim več kil domače slivo-
ve marmelade. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam garsonjero v Krme-
lju, 19,43 m², ugodno. 
Tel.: 031 290 260

Prodam vinograd z viken-
dom 30 arov, na lepi, sončni 
legi ter vino mešano rdeče in 
belo, Bizeljsko Sremiški oko-
liš. Tel.: 031 858 594

Prodam ali dam v najem 
hišo v Obrežju pri Zidanem 
mostu, možna takojšnja 
vselitev. Tel.: 051 438 187 

Prodam kozolec Toplar, po-
treben obnove ostrešja, le-
tnik 1952. Tel.: 051 255 505

Prodam parcelo 24 arov, pol 
vinograd, pol travnik, lepa 
lega v Goricah. 
Tel.: 051 305 520

Prodam starejši vinograd, 
traktor Fiat 30 km, na prvi 
pogon, s priključki: škropilni-
ca, mulčar, kultivator, plug. 
Tel.: 031 737 913

Prodam parcelo v izmeri 14 
arov. Poleg parcele asfalt, te-
lefon, voda, elektrika, bliži-
na Brežic. Tel.:  07 49 65 331

Prodam 12 arov vinograda na 
Jagnjenici; voda in elektrika 
sta na parceli, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 369 233

Prodam vinograd 28 arov, 
850 trt,  s kletjo, Dramelj-
šek na Bizeljskem. 
Tel.: 031 271 978

Prodam zazidljivo zemlji-
šče poševne lege na Čatežu 
ob Savi. Tel.: 07 49 65 096, 
041 295 321

Prodam polovico starejše 
dvostanovanjske hiše, 53 m², 
z gospoda. poslopjem, stavb-
no zemljišče 343 m², vrt, te-
lefon, ck olje. Bližina trgovi-
ne, oš, vrtca, okolica Brežic. 
Tel.: 031 352 570 (po 15.uri)

Prodam dvosobno stanova-
nje v velikosti 51,78 m², na 
Cesti 4. julija 48, Krško, za 
1.160 €/m². Davek in notar-
ja plača kupec. 
Tel.: 07 49 77 003

V Ivančni Gorici prodamo 
dvostanovanjsko hišo, 2 x 95 
m², staro 15 let, na parceli 
700 m², centralno ogrevano, 
z urejenimi dokumenti, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 041 836 618

Prodam šest gum na plati-
ščih, za Jugo m + s ter ne-
kaj delov, bakreno škropilni-
co, hrastova soda 500 in 270 
l in voz za starine. 
Tel.: 041 262 122 

Prodam vstopnico za kon-
cert skupine U2 v Zagrebu, 
dne 10.8.2009 (ponedeljek), 
karta je stojišče, cena po do-
govoru. Tel.: 040 796 126

Prodam mešalec za beton, 
samokolnico in kovinsko mo-
tarko, v kompletu, cena 80 
eur. Tel.: 031 316 166

Prodam kosilnico za moto-
kultivator Muta, zelo malo 
rabljeno, hitri priklop širi-
ne 130 cm, s pogonom, lepo 
ohranjeno in konzervirano. 
Tel.: 040 619 670

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja SIP 3T, cena 950 eur, in 
traktorsko frezo IMT – širine 
60 m, cena 700 eur, ter trak-
tor Univerzal, zadnji pogon, 
letnik 84. Tel.: 040 295 510
 
Prodam dvobrazdni plug IMT 
14 col, večje število ovac in 
ovna, stare 2 leti. 
Tel.: 041 724 490
 
Prodam traktor IMT 539 in 
prikolico Kiper, 3 tone, vse 
lepo ohranjeno. 
Tel.: 031 213 825

Prodam traktor TV 826, le-
tnik 1998, s plugom in frezo, 
dobro ohranjen. 
Tel.: 031 514 502

Prodam Polo clasic SDI 1.9, 
letnik 1999, odlično ohra-
njen. Tel.: 031 288 913

Prodam Golf  II, dizel, letnik 
1989, neregistriran, narejen 
tehnični pregled, ki velja do 
4/2010, je dobro ohranjen, 
cena 550 €, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 637 453

Prodam Laguno expressi-
on, letnik marec 2002, re-
dno servisirano, prevoženih 
72.500 km, prvi lastnik, cena 
6.600 €. Tel.: 041 554 156

Prodam Ibiza 1.4 Seat, le-
tnik 2002, registriran do ju-
lija 2010. Tel.: 041 213 009

Prodam Clio, gume 
165/65x13 na Alu kolesnih 
obročih. Tel.: 070 317 905

Prodam Renault Thalia, črne 
barve, vsa dodatna oprema, 
letnik 2004, cena 4.000 €. 
Tel.: 040 534 275

Prodam Mercedes 200 CDI 
clasic, letnik 2003, prevože-
nih 99.000, redno servisiran, 
kupljen v Sloveniji. 
Tel.: 041 334 312

Prodam Ford Escort 1.6, 
letnik 1994, prevoženih 
103.000 km, odlično ohra-
njen. Tel.: 031 446 031

Prodam Fiat Uno 1.0, letnik 
12/1999, dobro ohranjen, re-
gistriran. Tel.: 031 615 582 

Prodam moped Tomos – 
APN6, v voznem stanju, 
ohranjen, poceni, vreden 
ogleda. Tel.: 051 389 362

Prodam starine, kmečko 
orodje: lesene brane, vejev-
ko, telege, mlatilnico, vse 
lepo ohranjeno. 
Tel.: 041 439 908

Prodam 3 lepe poletne kosti-
me in poletno obleko veliko-
sti 46, cena 50 eur. 
Tel.: 051 348 197

Prodam novo diatonično 
harmoniko štajerko BE-ES-
AS, cena ugodna. 
Tel.: 030 934 786

Prodam električni štedilnik, 
hladilno omaro s petimi pre-
dali in francosko posteljo, 
vse za simbolično ceno. 
Tel.: 070 866 643

Prodam plinski žar z marmor-
no ploščo 50 x 50 cm, novo, 
ogrodje rostfrei, cena po do-
govoru. Tel.: 031 645 488

Prodam 80 l bojler za kopal-
nico, dva meseca rabljen, za 
polovično ceno. 
Tel.: 03 56 84 211

Prodam kavče, mize, stole, 
omaro za jedilnico, karnise, 
zavese. Tel.: 040 281 813 

Ugodno prodam štedilnik z 
dvema pečicama, zazidljiv, 
rostfrei. Tel.: 031 636 470 

Prodam mini električni šte-
dilnik, dva plin ter električno 
pečico, lahko se da na pult, 
cena 50 € ter kvačkane prtič-
ke. Tel.: 041 422 504

Prodam pralni stroj Gorenje 
New line, razred A, star pri-
bližno 10 let, deluje normal-
no, nezarjavel, cena 25 €. 
Tel.: 07 49 27 152

Prodam parni sesalnik H2Oza 
polovično ceno 50 €, dodane 
so krpe in rezervni filtri. Tel.: 
041 215 828

Prodam jeklenko CO2 za to-
čeno pivo ter Mercedes, le-
tnik 94 – 180 c elegance za 
rezervne dele z motorjem. 
Tel.: 041 724 490

Prodam pisalno mizo, vgra-
dno pečico, steklokeramično 
ploščo Gorenje in dva strešna 
okna z žaluzijo. 
Tel.: 031 306 191 

Prodam deske in plohe smre-
ke in hrasta, prodam tudi 
transportni trak dolžine 10m. 
Tel.: 041 571 453

Prodam ugodno staro hrasto-
vo zakonsko spalnico in sam-
sko spalnico macesen, vse 
primerno za obnovo, ter sta-
rinsko pisalno mizo s stolom 
in toaletno mizico (marmor). 
Tel.: 041 823 942

Prodam ugodno krzneno li-
sico in kuno za okoli vratu. 
Tel.: 031 233 083

Prodam fižol črešnjevec-niz-
ki, v stroku. Možna dostava 
na dom. Ugodno. 
Tel.: 041 353 498

Prodam cviček, cena 1 €/li-
ter, Malkovec 
Tel.: 041 463 254

Prodam kvalitetno vino, ža-
metna črnina in belo vino, 
cena 0,70 € ter slivovko za 
5 €/liter. Tel.: 07 49 56 664

Prodam belo in rdeče vino 
Bizeljski okoliš ali menjam 
za manjšega prašiča ali drva. 
Tel.: 051 480 824 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

iz Dolšc pri Kostanjevici na Krki.
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Pomoč: Nujno bi potrebovala 
oblačila za dojenčka, še lepo 
ohranjena, voziček in poste-
ljico. Za dobroto se zahvalju-
jem. Tel.: 051 273 332

Pomoč: Prosim, da mi kdo 
podari sličice Kraljestvo ži-
vali, št. 25, 59, 65, 180, 198, 
141, 244, nekaj jih imam tudi 
za oddati. Tel.: 041 589 977

Iščemo študenta, sostano-
valca, nekadilca, v dvoin-
polsobnem stanovanju na 
Brodarjevem trgu v Ljublja-
ni. Tel.: 031 439 620

Stiki: Iščem žensko staro 60 
– 65 let, za skupno življenje, 
ki ima izpit za avto. 
Tel.: 040 496 167

Stiki: Urejen, 42-letni moški, 
bi te rad spoznal, če si želiš 
resne zveze ali trajnega pri-
jateljstva, otroci niso ovira.
Tel.: 051 726 273

Stiki: Fant, star 40 let, urejen, 
zaposlen, preskrbljen, išče 
simpatično, urejeno punco ali 
mamico za vezo in dopust v av-
gustu. Tel.: 070 702 924

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

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

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

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

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

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

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 23. jul i jem in 5.  avgustom

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

Petek, 24. 7.
• ob 20.30 v Mestnem atriju Brežice: koncert akustičnega 

tria Strune in srca (Nina Iskra, Matjaž Predanič, Bor Marolt)
• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 25. 7.
• ob 3.30 izpred Bivaka Senovo: odhod na enodnevno turo 

na Montaž oz. Poliški Špik in na Špik Hude police
• ob 9.00 na igriščih v Brestanici: poletni športni vikendi – 

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

odbojka na mivki (ob 17.00) in ulična košarka (ob 19.30)
• ob 20.00 na Telčah: tradicionalna veselica z ansamblom 

Pogum
• ob 21.00 na bazenu Brestanica: stand-up komedija in kon-

cert

Nedelja, 26. 7.
• ob 10.00 pri sv. Antonu v Gorenjem Leskovcu: tradicio-

nalna Anina nedelja

• ob 8.45 zbor pred startom pohoda pri tabli v Orešju na 
Bizeljskem: pohod po Poti po Orešju z mašo v cerkvi sv. 
Magdalene (ob 11.00) 

Sreda, 29. 7.
• od 10.00 do 12.00 na dvorišču Galerije Božidar Jakac v 

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

Sobota, 1. 8.
• ob 18.00  pri Dolenji kapelici v Župeči vasi: letno vaško 

srečanje z mašo

Nedelja, 2. 8.
• ob 10. uri pri cerkvi sv. Ožbolta v Pečicah: srečanje ko-

njarjev in blagoslov 

Sreda, 5. 8.
• ob 19.00 v parku v starem mestnem jedru Krškega: Ira 

Roma – koncert ruskih šansonov

Prodam bizeljsko belo in 
rdeče vino, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 781 444

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

Prodam kvaliteten cviček, v 
okolici Krškega, cena 0,60 €/
liter. Tel.: 041 591 718

Prodam mešano rdeče vino 
iz okolice Krškega. 
Tel.: 051 206 252

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, cena 0,80 €/liter. 
Tel.: 070 296 490; 07 49 69 457

Prodam ali zamenjam cviček 
za drva ali gradbeni materi-
al, okolica Podbočja. 
Tel.: 041 503 765

Prodam breskve za vlaganje 
in svežo uporabo, proti kon-
cu julija, v okolici Rake. 
Tel.: 07 49 75 087

Prodamo breskve za vlaga-
nje. Tel.: 031 488 856; 03 56 
84 191

Prodam breskve kalanke 
za vlaganje ali marmelado. 
Cena za kg 0,80 €, Bizeljsko. 
Tel.: 041 773 635

Prodam breskve za vlaganje, 
cena za kg 0,70 € in vino, 
okolica Pišec. 
Tel.: 041 720 308

Prodam domači sadjevec, 
hruške, jabolke, slive, cena 
za liter 4 €. Tel.: 040 432 332

Prodam dobro žganje, sadje-
vec, 4 €/liter. 
Tel.: 07 49 87 224

Prodam vino cviček, z anali-
zo. Tel.: 051 392 451

Prodam rdeče vino in vino 
laški rizling, oba z medaljo, 
cena 1 eur/liter, ali zame-
njam za prašiča. Okolica Se-
novega. Tel.: 031 564 785

Prodam dva moška kozlič-
ka srnaste barve, stara štiri 
in šest mesecev, primerna za 
zakol ali plamensko rejo, oko-
lica Dobove. Tel.: 041 231 451 

Prodam breskve za vlaganje, 
okolica Velikega Trna. 
Tel.: 051 854 196

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

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno. 
Tel.: 07 49 87 843

Prodam ječmen in dva srna-
sta kozla. Tel.: 07 49 62 388

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

Prodam 500 kg koruze tr-
dinke in 2000 kg ječmena 
in ovsa ter pšenično slamo. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 610 930

Prodam ječmen sorte  rex, 
žetev 2009 in ječmenovo sla-
mo v okroglih balah. 
Tel.: 041 726 086

Prodam 6 in 10 tedenske 
domače hranjene piščance. 
Tel.: 031 435 105

Prodam psičke, čistokrvne 
nemške ovčarje, stare 2 me-
seca. Tel.: 031 484 256

Prodam kobile SHL in Haflin-
ger, stare 5 let, cena po do-
govoru. Tel.: 031 582 015

Prodam več krav. 
Tel.: 041 229 522

Prodam kastrata avstrijske 
toplokrvne pasme s papirji, 
starega 10 let, temno rjave 
barve, mirnega in prijaznega 
značaja, cena 2.000 €. 
Tel.: 040 149 827

Prodam kravo simentalko po 
drugem teletu in breskve za 
vlaganje. Tel.: 031 484 058

Prodam odojke od 25 do 30 
kilogramov, okolica Senove-
ga. Tel.: 07 49 76 266

Prodam odojke težke od 25 
do 27 kilogramov. 
Tel.: 07 49 78 230 

Prodam odojke, težke od 
20 do 30 kilogramov; pro-
dam šrotar za koruzo, trofa-
zni. Tel.: 07 49 56 009; 031 
770 868

Prodam odojke težke 25 kg. 
Tel.: 040 538 496

Prodam odojke težke 25-30 
kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam telico staro 13 me-
secev, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 783 037

Prodam mlado kravo simen-
talko, pašno, s teletom, sta-
rim dva meseca. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam dva prašiča težka 45 
kg. Tel.: 031 539 710

Prodam krasnega Maine coon 
muca, starega tri mesece, 
cepljenega, vrhunski rodov-
nik, zdravega in igrivega. 
Tel.: 040 323 097

Prodam bikca simentalca, 
starega 12 tednov, kličite po 
16.00 uri. Tel.: 031 637 277

Prodam telico staro dve leti 
za zakol, vredna ogleda, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 40 830

Prodam mladiče, nemške 
ovčarje, čistokrvne, brez ro-
dovnika in domačo slivovko. 
Tel.: 051 346 283

Prodam ovce Belokranjska pra-
menka, lepa, mesnata vrsta, 
samička lanska, samička leto-
šnja stara pet mesecev in sam-
ček star tri mesece, cena 100 € 
po ovci. Tel.: 051 706 264

Prodam dve odrasli kozi, sta-
ri dve leti, letošnjega kozlič-
ka in kozico, oba stara štiri 
mesece, bela sanjska pasma, 
cena 180 € oz. po dogovoru. 
Tel.: 040 637 453

Prodam prašiča težkega cca. 
180 kg, hranjenega z doma-
čo hrano. Tel.: 051 263 351

Prodam prikolico dolžine 
6,50 m, za okrogle bale ali 
kocke ter cisterno za gnojev-
ko 5.000 litrov, tandem ter 
trosilec za gnoj 4 t. Krone. 
Tel.: 040 713 384 

Prodam 15 mesecev staro 
žrebico SHL pasme, primer-
no za nadaljnjo rejo, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 582 015

Prodam bukova drva z Gorjan-
cev, nažagana na 30 cm, mo-
žna dostava. Tel.: 041 758 492

Prodam drobilec, šrotar ko-
ruze, tro fazni, cena po do-
govoru oz. 100 € za tri sita. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam turno kolo Marin, 
popolna oprema, na 21 pre-
stav, malo rabljen, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 356 481

Prodam tiskalnik HP foto-
smart c 4200, malo rabljen, 
cena 50 €. Tel.: 031 633 499

Prodam vodno črpalko Gar-
dena 4000/4 electronic plus 
800 w. Tel.: 040 731 855

Prodam pralni stroj Candy, 
lepo pere, cena 50 eur. 
Tel.: 031 528 437 

Prodam večjo količino raz-
ličnih značk. 
Tel.: 07 47 78 069

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

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Gotovinski popust
- 50 % sončna očala

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

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

tel.: 051 814 104
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SPEEDWAY 
V SLOVENIJI

Speedway in Slovenia

Posebna spominska 
zbirka

A Special Retro 
Collection

VALVASORJEVA 
KNJIŽNICA KRŠKO

Cesta krških žrtev 26, 
8270 KRŠKO

tel.: 07 490 4000

eni izmed manjših sob se-
danje knjižnice (ustanova je 
že doslej razpolagala  z ne-
kaj tiskanega, fotografskega 
in filmskega gradiva o spee-
dwayu), stalno postavitev pa 
v novi zgradbi knjižnice, ki 
jo bodo začeli graditi priho-
dnje leto. V njej bo mogoče 
zagotoviti razstavo zbranih 

eksponatov in poskrbeti za 
multimedijsko predstavitev 
zgodbe o t.im. romantičnem 
obdobju slovenskega speed-
waya do konca 20. stoletja. 
S tem bo gradivo, ki doživlja 
zelo različno usodo, ohranje-
no za prihodnje generacije,  
Krško pa bo pridobilo še eno 
zelo konkretno zanimivost za 
turiste in druge obiskovalce. 
V iniciativni skupini verja-

Albumi 
dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: 

www.posavje.info

S podpisom darilne pogod-
be prejšnji torek med An-
tonijo Babič in direktorico 
Valvasorjeve knjižnice Polo-
no Brenčič, s katero je bila 
pridobljena bogata in vzor-
no ohranjena dediščina po-
kalov, priznanj in drugega 
gradiva največje legende kr-
škega speedwaya Franca Ba-

biča, se je namreč tudi ura-
dno začelo zbiranje gradiva 
za posebno zbirko. S pod-
poro župana občine Krško 
Franca Bogoviča in razume-
vanjem Sveta Valvasorjeve 
knjižnice Krško je v sodelo-
vanju z Zavodom za kulturo 
Neviodunum dozorela zasno-
va posebne spominske zbir-
ke o speedwayu, ki bo do-
bila svoj začasni prostor v 

Prvi koraki posebne zbirke 
»Speedway v Sloveniji«
KRŠKO – Natanko sedem let je že minilo, kar je bila v našem časopisu prvič jav-
no objavljena ideja o muzeju ali hiši speedwaya v Krškem. Zatem so naš pre-
dlog toplo pozdravili udeleženci srečanja veteranov voznikov, ki sta ga septem-
bra 2004 organizirala Franci Tomažič in Ivan Molan v Kostanjevici na Krki. Zdaj 
pa zamisel dobiva konkretnejšo podobo v okviru posebne zbirke, ki je dobila 
ime Speedway v Sloveniji, saj so pomembno gradivo zanjo že prispevali nekate-
ri bivši vozniki in funkcionarji ali njihovi sorodniki, o čemer bomo še pisali.

memo, da se bodo prvim da-
rovalcem pridružili še mnogi 
drugi, zlasti domači vozniki 
ali lastniki različnih zaseb-
nih zbirk in s tem omogočili, 
da bi v nepozabnih spominih 
uživali tudi drugi ljubitelji 
tega športa od blizu in da-
leč. Kot se je slovenski, pa 
tudi krški speedway dolgo 
razvijal po zaslugi entuzia-
stov, tudi prvi koraki zbirke 
o njegovi zgodovini nastaja-
jo na prostovoljni osnovi in z 
poglavitnim namenom, da bi 
ta posebna tehnična in kul-
turna dediščina postala do-
stopna javnosti. Kljub temu 
pričakujemo, da bo v nada-
ljevanju ideja deležna kon-
kretnejše podpore povsod 
tam, kjer bi se že zdavnaj 
morali zavedati njenega po-
mena in predvsem priložno-
sti, ki jo lahko pomeni za kr-
ški in posavski turizem.
 Silvester  Mavsar

Antonija Babič, Polona Brenčič in Evald Babič ob predaji gradiva Franca Babiča

Dolgoletni mehanik radgonskih voznikov Jože Hamler, 
strokovni sodelavec in član iniciativne skupine Franci 
Tomažič, večkratni državni prvak v speedwayu Vlado 
Kocuvan in Polona Brenčič med predajo motorja znamke 
FIS in drugega gradiva v Svetem Juriju ob Ščavnici.

Domoznanski oddelek Valvasorjeve knjižnice v Krškem za 
potrebe posebne zbirke Speedway v Sloveniji zbira nasle-
dnje gradivo:
• motorji in oprema za motor ter za njegovo pripravo,
• oprema za voznika (čelada, rokavice, očala, itd.),
• nagrade in priznanja (pokali, medalje, venci, itd.),
• pisni (tiskani) dokumenti (programi, zapisniki, brošure, 

bilteni, zastavice, itd.),
• propagadni material in rekviziti (letaki, plakati, kape, 

zastave, transparenti, itd.),
• fotografije, diapozitivi, 8-mm filmi in drugo filmsko ter 

slikovno gradivo,
• dokumenti, oprema in drugo gradivo organizatorjev spe-

edway tekmovanj.
V primeru, da razpolagate z gradivom, ki bi bilo lahko za-
nimivo za potrebe posebne zbirke, pokličite Polono Bren-
čič na tel.: 0749 040 011 ali pišite na e-naslov: polona@
knjiznica-krsko.si

ZDOLE - Špilerjevi bratranci in 
sestrične so se vsi skupaj zbrali 
le malokrat. Prva fotografija je 
nastala točno pred 50 leti, ko so 
se fotografirali skupaj s starimi 
starši, ki so junija 1959 na Lokah 
praznovali zlato poroko. Druga 
fotografija pa je nastala 21. ju-
nija letos, ko so skupaj proslavili 
100-letnico Špilerjevega priimka 
v tej vasici, ki ravno letos pra-
znuje 700 let prve pisne omem-
be. Zbrali so se na najdaljši dan 
v letu, ko je imel njihov stric 
Lojze god, ter 18 let po tem, ko 
je v Špilerjevi hiši deloval štab 
rezervnega centra zvez Policij-
ske postaje v Krškem, ki je med 
vojno za Slovenijo delovala na 
Lokah. Bratranci in sestrične so 
na ta dan obiskali grobove svojih 
staršev, stricev in starih staršev 
na Zdolah ter v Krškem, perišče 
in mlin v Grabnu, kamor so nji-
hovi predniki hodili prat perilo 
in mlet žito, družinski vinograd 
v Pleterjah. Skupaj so pogledali 
stare slike ter preživeli nepoza-
ben dan. Žal vsi bratranci in se-
strične niso več med živimi, se 
pa po starih starših danes roje-
va že četrti rod. Samo letos sta 
se rodila dva mala Špilerja. Vsi 
živijo v prostoru med Gorenjsko 
in Zagrebom. Boštjan Špiler

Srečanje Špilerjevih 
bratrancev in sestričen

SEVNICA - V prijetno hladni 
Lutrovski kleti v neposredni 
bližini sevniškega gradu so 
se 3. julija razlegali lahko-
tni in spevni zvoki, ki so jih iz 
svojih inštrumentov izvablja-
li člani kvarteta ClariFour - 
Peter Gabrič, Sandi Fran-
ko, Sebastjan Borovšak in 
Robert Pirc. Gost večera je 
bil mladi in nadarjeni glasbe-
nik Domen Marn. Člani kvar-
teta ClariFour so vsi diplo-
manti akademije za glasbo v 
Ljubljani in kot posamezniki 
dobitniki številnih prestižnih 
glasbenih nagrad. Kot kvar-
tet so eden najboljših pihal-
nih sestavov v Sloveniji, ki ga 
odlikuje predvsem kompak-
tna in harmonsko polna zvoč-
na podoba, tehnična dovrše-
nost ter izjemno muzikalna 
izvedba prefinjenega in pe-
stro sestavljenega repertoar-
ja. 18-letni Sevničan Domen 
Marn je uspešen klarinetist, 
ki po uspešno opravljeni niž-
ji glasbeni šoli v Krškem, 
kjer se je izpopolnjeval  pod 
umetniškim vodstvom prof. 
Roberta Pirca, in po v leto-
šnjem letu uspešno  zaklju-
čeni umetniški gimnaziji v 
Celju ter na srednji glasbe-
ni šoli v Celju v razredu prof. 
Jurija Hladnika odhaja jese-
ni na študij klarineta na Aka-
demijo za umetnost v Zürich 
v Švico. Poletni julijski ve-
čer je minil v preigravanju 
znanih in malo manj znanih 
skladb za klarinet, ki so bo-
žale ušesa in včasih povzro-
čile tudi poplesovanje nog.
 S. R., foto: L. M.

Zvoki klarinetov lepšali 
poletni grajski večer

Kvartet ClariFour (fotogalerija na www.posavje.info) 

v pripravi!

Vladimir Rubajev je tako visok, da si svet ogleduje 
iz perspektive, ki za dobri dve glavi presega 
običajni pogled. Zato svet vidi drugače kot običajni 
ljudje. Več kot sto let preživi v Ukrajini ob izlivu 
Dnjepra v Črno morje s svojim očetom, prav takim 
čudakom. Oba sta samotarja po duši, a v svojem 
jedru ljubeznivi bitji.
Usoda Rubajeva pravzaprav odseva lik avtorja, ki se 

svetu na neki način posmehuje, a ga doživlja z občutljivo in nežno dušo. V tej 
bogati duši se zrcali žitorodna ukrajinska pokrajina z vsem svojim neizmernim 
rastlinskim in živalskim bogastvom, sredi katere so živeli in še žive neverjetni 
človeški liki v skrivnosti rojevanja, ljubezni in umiranja.

VLADIMIR RUBAJEV
Serge Lentz 
Mohorjeva družba, 2009
659 strani

»Prvi človek na zemlji je vstal, se dvignil in se očaran 
ozrl okoli sebe. Savana je valovila v enakomernih 
sunkih vetra. V zraku je nihal prah in se zlato 
bleščal.« Tako se začenja roman o Deželi, ki ji nebo 
podpirajo »stebri zvrtinčenega vetra« in o hotelu, ki 
to ni, sredi ničesar.
Knjiga je ena najbolj odprtih, sproščenih in 
zabavnih, kar jih je dala slovenska književnost. 
Pripoved je preprosto očarljiva, polna mehkega 

humorja in prepletena z afriško ustno tradicijo ter ostalo lokalno folkloro, 
v kateri kot glavne osebe nastopajo ljudje, iztaknjeni iz časa in menjave. 
Zgodba izraža predvsem »življenje do veselja«, zato ni pomembno, da je hotel 
postavljen sredi  savane, sredi ničesar in da so edini gostje v njem predvsem 
lokalni prebivalci, pa še ti brez denarja. Pomembno je, da je človek zadovoljen 
in uresničuje svoje sanje. 

IQBALL HOTEL
Boris Kolar 
Obzorja, 2009
150 strani

Beremo skupaj

Priporočamo tudi: 
PALOMAR, Italo Calvino NEZNANEMU BOGU, John Steinbeck 

POŠTA, Charles Bukowski SONNENSCHEIN, Daša Drndić


