
KRŠKO - 4. marca letos je Ljudska univerza Krško objavi-
la razpis za prosto delovno mesto direktorja, vendar pa 
so se po naših informacijah na občini odločili, da posto-
pek ustavijo. Potem ko je lani slovesno obeležila 50-letni-
co delovanja, naj bi namreč edino tovrstno posavsko izo-
braževalno organizacijo ukinili, njeno dejavnost pa dodali 
eni izmed obstoječih ustanov.

V zvezi s tem nam je direktorica LU Krško Nataša Kršak po-
vedala naslednje: »Mislim, da informacija o ukinitvi Ljudske 
univerze v Krškem ne drži. Res je, da naša dejavnost upa-
da, saj si moramo večino sredstev za ohranjanje dejavno-
sti izboriti preko različnih jav-
nih razpisov. V zadnjem času 
je teh razpisov manj in vedno 
težje zagotavljamo sredstva 
za delovanje LU Krško. Zato 
so se na Občini Krško odločili, 
da proučijo možnosti združe-
vanja oz. priključitve Ljudske 
univerze Krško k Valvasorjevi 
knjižnici Krško. Vendar še ni 
nič dorečenega.«

Ljudska univerza Krško je bila 
ustanovljena 9. junija 1959 z 
odločbo Občinskega ljudskega 
odbora Videm - Krško, prvotno 
pa se je imenovala Delavska 
univerza, kasneje tudi Posa-
vski center za permanentno 
izobraževanje. V sklopu teda-
nje DU je delovala tudi knji-
žnica, ki pa je leta 1992 (po-
novno) pridobila status samostojnega javnega zavoda. Zlati 
jubilej so pod sloganom »Učimo se za življenje« zaposleni 
in povabljeni gostje Ljudske univerze s posebno slovesnostjo  
obeležili lani v krškem kulturnem domu, spomine in izkušnje 
na polstoletno delo pa so trajno zapisali tudi v zbornik. Za-
nimivo je, da je ob tem uspešno delovanje tej izobraževal-
ni ustanovi v bodoče zaželela tudi podžupanja občine Krško.
 B. Mavsar
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KRŠKO – 10. maja ob 4.45 
uri zjutraj so v skladišče Nu-
klearne elektrarne Krško po 
petih dnevih oziroma no-
čeh pripeljali ohišje stator-
ja generatorja. Večji izredni 
prevoz, skupno 386 ton tež-
ko kompozicijo z 68 metrov 
dolgim tovorom, ki je v ši-
rino meril šest, v višino pa 
pet metrov, se je pomikal s 
povprečno hitrostjo 20 km 
na uro, spremljevalno ose-

386-tonska	kompozicija	
prispela	v	Krško

Zadnja etapa izrednega prevoza je potekala od Prelaskega (občina Podčetrtek), 
od koder je kompozicija s tovorom krenila v nedeljo ob 20. uri zvečer, do Krškega, 
kamor je v Staro vas (na fotografiji) pripotovala ob 3. uri zjutraj, dobro uro in pol 
zatem pa še v NEK.

bje organizatorja izredne-
ga prevoza, podjetja Tran-
sing Ljubljana, pa je moralo 
med potovanjem po glavnih 
in regionalnih cestah prema-
govati oziroma odstranjeva-
ti kar precejšnje število ovir, 
kot so nizko spuščeni daljno-
vodi preko cestišč, vejevje, 
prometno signalizacijo, pri-
lagoditi vožnjo preko izbo-
klin, vdrtih cestišč in rondo-
jev, da tovor ni nasedel. 

Zamenjava statorja glavne-
ga električnega generator-
ja je eden večjih posegov, ki 
ga bodo v Nuklearni elektrar-
ni Krško izvedli med letošnjim 
remontom v mesecu oktobru. 
Ker bo njegova teža presegla 
400 ton, bodo glavni sestavni 
deli, poleg ohišja generatorja 
še železno jedro in navitje, do-
bavljeni v elektrarno ločeno, 
nakar ga bodo pred remontom 
sestavili.   B. Mavsar

Svet KS Bizeljsko, ki se je mar-
ca izrekel proti delitvi KS, je 
na seji 5. maja sprejel sklep, 
da do referenduma ne daje iz-
jav, hkrati pa je do referendu-
ma izglasoval moratorij na vse 
investicije v celotni KS, je de-
jal predsednik Franc Kelher. 

»Moti	nas,	da	nismo	na	svojem	gospodarji«
BIZELJSKO, OREŠJE NA BIZELJSKEM - Občinski svet Občine Brežice je konec marca sprejel sklep o razpisu referenduma o izločitvi 
naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti (KS) Bizeljsko in ustanovitvi nove KS Orešje na Bizeljskem. Kot 
smo že poročali, bo referendum 23. maja, edino volišče za 243 volilnih upravičencev obeh naselij pa v nekdanji šoli v Orešju na 
Bizeljskem. Stroške izvedbe referenduma na občini ocenjujejo na približno 3.500 evrov. 

Vendar pa naj bi še pred refe-
rendumom KS sklicala sesta-
nek s prebivalci naselij, ki se 
želijo odcepiti, sestanek bo 
predvidoma 21. maja. 

Pobudniki za odcepitev so ne-
zadovoljni, ker jih v KS niso 

poslušali, ko so preko svoje-
ga svetnika v svetu KS nasto-
pili z mandatnim planom za 
leto 2007 in dejali, da svet 
KS ni obravnaval niti enega 
od predlogov. Iniciativni od-
bor za novo KS je zapisal: „V 

javnosti Franc Kelher navaja, 
da so ljudje močno zavedeni, 
da je Orešje dobilo celo tri-
krat več kot drugi kraji v KS 
Bizeljsko ter da je za letos 
predvidenih 30.000 evrov za 
naš kraj. Obe vasi nista bili v 
finančnem načrtu, ki je pod-
laga za sprejem proračuna 
KS, niti omenjeni. Omenje-
na sredstva, ki jih obljublja-
jo, so začeli ponujati šele 
potem, ko smo začeli z ak-
cijo za samostojno KS. Vse, 
kar se na hitro obljublja, se 
dogovarja Franc Kelher sam s 
krajani in brez vednosti sve-
tnika, npr. da se že izvaja sa-
nacija plazu na Gabrku, da 
je pri cerkvi postavljen nov 
hidrant, ki je bil sicer pred 
leti zablindiran, načrtovana 
modernizacija ceste Babič – 

Kastner, za katero je svetnik 
Franc Blažinčič oddal vlogo 
na KS Bizeljsko, kar je raz-
vidno iz dokumentacije, če-
prav je predsednik sveta po-
skušal na seji sveta prikazati, 
da je to njegova iniciativa in 
s tem diskreditirati Blažinči-
ča kot svetnika. Močno nas 
moti, da nismo na svojem 
svoji gospodarji. Če imamo 
legitimno izvoljene svetnike, 

V katero smer na 
referendumu?

Prvopodpisani med 
pobudniki in svetnik KS 
Franc Blažinčič

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60 - www.pivnicaapolon.com

Po	50	letih	ukinitev	
Ljudske	univerze?
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Direktor: Silvester Mavsar
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UREDNIŠTVO
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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, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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

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

Naslednja številka (11/2010) bo izšla v 
četrtek, 27. maja 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
19. maj.

nadaljevanje s 1. strani

Eden izmed aktualnih pro-
jektov je izgradnja Vrtca Ci-
ciban Sevnica, ki ga bo po 
uvedbi stečajnega postopka 
za celjsko podjetje Gradis 
nadaljevalo koroško podje-
tje Slemenšek d.o.o., s ka-
terim je bila podpisana po-
godba v letošnjem aprilu. 
Nadaljevalna dela se bodo 
izvajala v dveh fazah, kon-
čana pa naj bi bila v šestih 
do sedmih mesecih od pod-
pisa pogodbe.

Pri rekonstrukciji in ureditvi 
glavne prometnice skozi Sev-
nico potekajo gradbena dela 
na odseku od hotela Ajdovec 
do gasilskega doma s posta-
vitvijo krožišča pri novo zgra-
jenem hipermarketu, kjer se 
ureja tudi pločnik s kolesar-
sko stezo, potekala pa bo 
tudi obnova vozišča. Celo-
tna dela naj bi bila zaključe-
na konec letošnjega novem-

Župan	predstavil	projekte
SEVNICA – V poročni dvorani sevniškega gradu je župan Srečko Ocvirk 4. maja na novinarski konferenci 
predstavil projekte, ki se v občini izvajajo in nekatere, ki so del bodočih načrtov. 

bra. V tem času naj bi se 
uredili tudi nekdanji prosto-
ri trgovine Železnina, ki so v 
privatni lasti.

V letošnjem maju naj bi bila 
zaključena ureditvena dela 

tudi na zadnjem, 369 me-
trov dolgem odseku od Krme-
lja do Hinjc, kjer je prišlo do 
naknadno dogovorjenih po-
treb po ureditvi površin za 
pešce ter do vgradnje kana-
la fekalne kanalizacije za na-

selje Hinjce. Na območju na-
selja Gabrijele pri Krmelju je 
v načrtih rekonstrukcija ce-
ste skozi naselje, izgradnja 
pločnikov in nove javne raz-
svetljave. 

Še v letošnjem letu naj bi se 
začela rekonstrukcija 1,6 ki-
lometra dolgega odseka re-
gionalne ceste Loka pri Zida-
nem Mostu – Račica ter 1,2 
kilometra dolgega odseka od 
Šetjurja na Polju do Brega s 
pločnikom za pešce. V načr-
tu je izgradnja pločnikov od 
Kolarjeva grabna do podje-
tja Inplet na Dolnjem Brezo-
vem. Izdelan je idejni pro-
jekt arhitekturne ureditve 
za območje naselja Tržišče. 
Z nadvozom na Blanci naj bi 
bila uspešno ukinjeni dve ni-
vojski križanji ceste in žele-
znice. Več na posavje.info.

 Smilja Radi

Sevniški župan Srečko Ocvirk je s podžupanjo Bredo 
Drenek Sotošek in z direktorjem občinske uprave Občine 
Sevnica Zvonetom Košmerlom predstavil uresničevanje 
zastavljenih projektov v občini.

V prejšnji številki Posavske-
ga obzornika je bilo mogoče 
prebrati članek, ki so ga av-
torji namenili zaključku zbo-
rov občanov, ki jih je sklical 
župan občine Krško. 
Razbrati je, da so bili zbori 
zelo slabo obiskani, nad či-
mer se lahko v prvi vrsti zami-
sli sklicatelj. Predlog o bodo-
či rabi nadomestil je končno 
dobil uradnega avtorja, to je 
občinsko upravo in župana. 
Veseli me, da je v njihovem predlogu povzeto precej ti-
stega, kar je občinski odbor SDS Krško predlagal že aprila 
lani, na primer dodatno financiranje štirih krajevnih sku-
pnosti in vzpostavitev nove proračunske postavke. Ob tem 
je potrebno povedati, da naš predlog namenja več sred-
stev (skupaj 31 %) vsem krajevnim skupnostim občine Kr-
ško, predlaga rešitev za občane znotraj 1500 m pasu (kot 
za naselje Vrbina), predvsem pa omogoča celotno ali del-
no pokritje vsakdanjih stroškov vsakega gospodinjstva, 
npr. plačilo odvoza smeti, vode, elektrike,… Stranka SDS 
je edina politična stranka v občinskem svetu, ki zagovarja 
individualno nadomestilo, kar imamo zapisano tudi v na-
šem programu. Gotovo pa ne drži, da bi taka delitev dela 
sredstev povzročala zelo velike stroške za občino, za ob-
čane pa sploh ne.
Samoumevno je, da je potrebno poskrbeti za vse generaci-
je, od najmlajše do najstarejše, zagotoviti pogoje za delo-
vanje osnovnih šol in vrtcev, društev in klubov, posodabljati 
ceste in graditi ostalo infrastrukturo, športne objekte,… in 
to v vseh predelih občine. To so naloge vseh občin in tega 
ne gre spregledati. So pa bili do sedaj spregledani vsi, ki 
ustvarjajo novo vrednost in zaposlujejo (obrtniki, podjetni-
ki, kmetje), predvsem če gre soditi po podatku, da je bilo v 
preteklih letih za ta del gospodarstva namenjeno najmanj 
sredstev, kar se odraža tudi v vse večji nezaposlenosti. 
Pred nami je torej zagotavljanje ugodnih pogoje za razvoj 
obrti in podjetništva ter ustvarjanje novih delovnih mest. 
Če se še enkrat vrnem k predlogu občinske uprave, je po-
trebno povedati, da težko prenese obrazložitev, da je pre-
dlog delitve, ki so ga predstavili, dobil večinsko podporo, 
tudi občinskih svetnikov. Med temi gotovo ni svetnikov sve-
tniške skupine SDS, ker kljub temu, da smo svoj predlog 
predstavili županu in občinski upravi že lani, ga javno ob-
javili, nismo bili povabljeni, da naš predlog predstavimo 
na zborih občanov. 
Vseh 362 udeležencev zborov ne predstavlja niti 2 % vseh 
volivnih upravičencev, pa še ti niso vsi podprli danega 
predloga, temveč le 303 prisotni. Ko sem sam hodil še v 
osnovno šolo, so nas učili, da ena ni nobena, dve pa malo 
bolje od nič. 
Vsekakor je sredstev za vse zgoraj navedene projekte, 
vključno z individualno rento, dovolj, samo drugače jih je 
potrebno razporediti, namensko porabiti, nekatere pro-
jekte pa poceniti.
 Cvetko Sršen
 Vaš kandidat za župana

Še	o	bodoči	rabi	nadomestil	
(ALI	JE	2	%	RES	VEČINA)

Cvetko Sršen

svoje potrebe in želje v kra-
ju izvajamo preko njih, ne pa 
da se v kraju nekaj ‘name-
rava investirati’, pa svetnik 
za to niti ne ve. Zakaj se ne 
gre lepo po vrsti. Če je bil 
v prejšnjem mandatu sveta 
KS sprejet sklep o gradnji ve-
žice, zakaj se ta sklep eno-
stavno prezre, kot da ga ni.“ 
Prav tako predstavniki inici-
ative želijo, da na sestanek, 
ki ga obljublja Kelher, pri-
de čimveč krajanov. Pravijo: 
„Naj se mnenja povedo, po-
jasnijo argumenti ZA in PRO-
TI, tako da se bomo na refe-

»Moti	nas,	da	nismo	na	svojem	gospodarji«

Premoženje (delež v stavbi 
je ocenjen na 225 tisoč, 95 
arov veliko zemljišče pa na 
287 tisoč evrov) se na Univer-
zo v Mariboru prenaša pogoj-
no – če slednja zapusti stav-
bo na Hočevarjevem trgu ali 
v petih letih ne realizira na-
črtovanega projekta v Vrbi-
ni, kamor naj bi se Fakulteta 
za energetiko v celoti prese-
lila, mora stavbo ali zemlji-
šče brezplačno vrniti Občini 
Krško. Glavni tajnik Univerze 
v Mariboru Boštjan Brumen 
je povedal, da je za kar 25 
milijonov evrov vredno na-
ložbo v energetski inštitut 
že izdelan investicijski pro-
gram, realizirali pa naj bi jo 
z vsaj 80-odstotno udeležbo 
evropskih sredstev. Občino 
Krško, ki zaradi neurejene-
ga sistemskega financiranja 
s strani države Fakulteti za 
energetiko zagotavlja 55 % 

rendumu lažje odločili in ne 
bo več moč govoriti o zave-
denosti krajanov.“

Župan Ivan Molan meni: 
„Krajani so v skladu s statu-
tom občine Brežice dali po-
budo za ustanovitev nove KS. 
Menim, da gre za povsem le-
gitimno pobudo ljudi. Če lju-
dje ugotovijo, da ne morejo 
usklajevati različnih intere-
sov, je včasih zanje bolje in 
lažje, če delujejo in upra-
vljajo zadeve sami zase. 
Upam, da so krajani dobro 
razmislili o pobudi za novo 
KS, saj sama ustanovitev KS 

še ne pomeni izpolnitve vseh 
pričakovanj. Rezultati bodo 
odvisni od tega, koliko bodo 
sami krajani aktivni in delo-
vali ter vlagali v svoj kraj in 
novo krajevno skupnost.“ 

V občini Brežice je 20 KS, 
največja ima skoraj 3000 
prebivalcev, najmanjša pa 
okrog 100. Občina nima kri-
terijev za ustanavljanje no-
vih KS in teoretično je mo-
žno, čeprav ne smiselno, so 
zapisali v županovem uradu, 
da bi vsa naselja zahtevala 
svojo KS. Drobljenje občine 
na več krajevnih skupnosti 

pomeni več stroškov za de-
lovanje, vendar glede na to, 
da naj bi bila funkcija čla-
nov svetov krajevnih skupno-
sti častna in ne plačana, se 
stroški delovanja ne bi sme-
li povečati, menijo v župano-
vem uradu. Ker naj bi nova 
KS nastala z izločitvijo nase-
lij iz KS Bizeljsko, se bodo tej 
posledično sredstva soraz-
merno zmanjšala za tolikšen 
odstotek sredstev, kolikor bo 
potrebno nameniti za delo-
vanje nove KS, sorazmerno 
se bo zmanjšal tudi norma-
tiv za tajnico KS. 
 Suzana Vahtarič 

Univerzi	parcela	za	inštitut	
KRŠKO - Občina Krško bo na Univerzo v Mariboru, v okviru katere deluje Fakulteto za energetiko s se-
dežem v Krškem, v skladu z leta 2006 podpisano donacijsko pogodbo brezplačno prenesla desetino 
stavbe na Hočevarjevem trgu, v kateri deluje fakulteta, podarila pa ji bo tudi parcelo v Poslovni coni 
Vrbina, kjer bo univerza zgradila Inštitut za energetiko, so na 39. redni seji sklenili občinski svetniki.

odstotkov 
manjkajo-
čih sred-
stev (letos 
denimo 323 
tisoč evrov, 
do leta 2014 
pa skupno 
več kot mi-
lijon evrov) 
bo univer-
za zaprosi-
la tudi za 
oprostitev 
plačila ko-
munalnega 
prispevka. 
Fakulteta 
za energe-
tiko ima si-
cer v tem študijskem letu 
279 študentov (180 na re-
dnem in 99 na izrednem štu-
diju), od tega 70 % v Krškem, 
30 % pa v dislocirani enoti v 
Velenju, 14 redno zaposle-

nih in preko 50 zunanjih so-
delavcev.

Občinski svet je sprejel tudi 
odlok, s katerim tovarni Vi-
pap dovoljuje rušitev t.i. ku-

harije ter postavitev neble-
ščečih naprav za koriščenje 
sončne energije na strehah 
obstoječih objektov. Ta od-
ločitev bo županu Francu 
Bogoviču zagotovo v pomoč 
pri pogajanjih z Vipapom o 
vključitvi dela tovarniškega 
kompleksa v območje načr-
tovanega športno-rekreacij-
skega centra vključno s po-
kritim olimpijskim bazenom. 
Če bodo dogovori uspešni, je 
samo še vprašanje časa, kdaj 
bo občinski svet za lokacijo 
novega bazena tudi uradno 
potrdil lokacijo, kjer je ba-
zen že več kot pol stoletja. 

Seja je bila po razpravi o 
konceptu gradnje širokopa-
sovnega omrežja elektron-
skih komunikacij prekinjena 
in se bo nadaljevala v pone-
deljek.
 Peter Pavlovič

Načrte Univerze v Mariboru so svetnikom 
predstavili tajnik Fakultete za energetiko 
Janko Omerzu, glavni tajnik univerze 
Boštjan Brumen in dekan Fakultete za 
energetiko prof. dr. Andrej Predin.

BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli kupuje prostore Ban-
ke Celje v središču naselja. Župan Jožef Pregrad že ima podpi-
sano pogodbo in v tem tednu naj bi poravnali kupnino v znesku 
37.000 evrov. Občina bo tako lastnica celotne spodnje etaže in 
polovice kleti. V urejenih prostorih, ki jih bodo oddajali, imajo po 
zagotovilih župana Jožefa Pregrada že enega najemnika, in sicer 
frizerske storitve, v drugem prostoru naj bi bila zobozdravstve-
na oskrba, pogajanja z morebitnim izvajalcem slednje še pote-
kajo. Prav tako naj bi h koncu privedli nakup Čepinove domači-
je v neposredni bližini občinske stavbe, dogovor z lastnikom za 
prvo fazo odkupa gospodarskega poslopja za namene muzeja je 
že sklenjen, v minulih dneh pa je potekala geometrska odmera. 
Sredi meseca bodo nadaljevali dela na večletnem projektu ob-
nove ceste Zagaj - Svete gore, ki je v zaključni fazi, pravi direk-
torica občinske uprave Ana Bercko. Projekt morajo zaključiti v 
tem letu, ker operacijo delno sofinancira EU, in sicer sklad za re-
gionalni razvoj. Zaključujejo dela v kulturnem domu, kjer ure-
jajo sanitarije in večnamenski predprostor, saj pričakujejo, da 
bo prenovljeni dom, v katerega so v zadnjih letih vložili preko 
300.00 evrov tudi s pomočjo kulturnega evra, ob občinskem pra-
zniku konec junija namenu predala kulturna ministrica. V sklopu 
rednih vzdrževalnih del na pokopališču pa je vidna sanacija škar-
pe, ki jo izvaja Ipi Rogaška Slatina, kjer sledi dokončanje del z 
ureditvijo okolice. Suzana Vahtarič 

V	Bistrici	kupujejo	banko
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Janez Kmetič, Počakovo: Od ar-
bitražnega sporazuma pričaku-
jem, da se bo stvar rešila tako v 
dobro nas kot Hrvaške, da bomo 
vsi imeli koristi od tega in da se 
bo to odražalo tudi na boljših 
medsosedskih odnosih. Referen-
duma se bom vsekakor udeležil, 
nenazadnje gre za državljansko 
pravico in dolžnost, osebno pa 
ga bom podprl, ker menim, da so 
glede na razmere vendarle poi-
skali optimalne rešitve.

Ivan Lekše, Smečice, Krško: 
Menim da je teh referendumov 
absolutno preveč in preveč sta-
nejo in tudi zato propada dr-
žava. O tem bi moral odločati 
nekdo drug, ne pa, da odločitev 
prepuščajo ljudstvu, me zani-
ma kaj sami delajo. Vlada se 
bo morala zamenjati, da se bo 
kaj spremenilo. Referenduma 
pa se ne bom udeležil. 

Leon Ribič, Gabrijele: Refe-
renduma se bom udeležil in mi-
slim, da bi morali državljani spo-
razum podpreti. Sporazum sem 
prebral in čeprav v njem ni iz-
recne omembe načela ex aequo 
et bono, mislim, da predstavlja 
za Slovenijo dobro izhodišče. Čas 
je, da se meja določi, realnost pa 
takšna, da nobena od obeh stra-
ni ne bo dobila vsega, kar zahte-
va. Trenutno stanje pa ni spreje-
mljivo, saj bolj ustreza sosedom. 

Marina Prah, Brežice: Prav je, 
da razrešimo mejo s Hrvaško in 
da o tem odločamo državljani. 
Vse skupaj se predolgo vleče, 
vlada pa na tak način zgublja 
energijo, namesto, da bi se 
ukvarjala z reševanjem gospo-
darstva. Referenduma se bom 
udeležila, se pa nisem še odlo-
čila, kako bom glasovala, saj še 
nisem razmišljala, kaj sploh po-
meni, če bi arbitražni sporazum 
podprli oz. ga ne bi podprli.

ANKETA

Damjan Habinc, Sevnica: Žalo-
stno je, da se dve državi kot do-
bri sosedi ne moreta dogovori-
ti o prostem dostopu na morje. 
Kot kaže, je arbitražni sporazum 
edina rešitev, čeprav se mnenja 
o tem sporazumu zelo »krešejo« 
- eni govorijo tako, drugi tako, 
eni ga podpirajo, drugi ne in vsak 
navaja svoje razloge. Referendu-
ma se moramo udeležiti. Kako bo 
kdo glasoval, pa je odločitev vsa-
kega posameznika.

V nedeljo, 6. junija, bomo na referendumu odločali o ar-
bitražnem sporazumu s Hrvaško. Tako kot že pri nekaterih 
referndumih v preteklosti se tudi pri tem poraja vpraša-
nje, ali je to primerna tema, o kateri naj odločijo voliv-
ci. Kaj menite o tem in ali že veste, kako boste glasovali?

Referendum	o	arbitraži

KRŠKO - Občinski odbor Slo-
venske demokratske stranke 
prireja nocoj, 13. maja, ob 
19. uri v mali dvorani Kultur-
nega doma Krško javno tribu-
no z naslovom „Kako naprej 
- vizija 20+20 in arbitražni 
sporazum“. Gosta javne tri-
bune bosta dr. Žiga Turk in 
mag. Andrej Vizjak.

Nocoj	javna	
tribuna

»To pomeni tudi to, da stro-
kovna javnost opazi naše 
delo, da delamo dobro, da 
ste pri učenju uspešni in da 
smo ne samo dobra šola, da 
smo najboljša šola. Zato bo-
dite ponosni, da ste del teh 
naših uspehov, da ste učen-
ci naše šole, in naj bi bo do-
voljeno, da se tudi  učencem 
in učenkam ter učiteljicam 
in učiteljem zahvalim za 
opravljeno delo, saj ravno z 
njim velikokrat pripomorete 
k temu, da smo lahko prije-
li tako veliko priznanje,« je 
ob tem velikem dogodku za-
pisala ravnateljica OŠ Krmelj 
Gusta Mirt, po prejemu na-
grade pa smo se pogovarja-
li z Boštjanom Repovžem. 

Kaj vam pomeni to prizna-
nje?
»To je potrditev mojega dela 
ter prizanje za vse, kar sem 
naredil skupaj s kolegi in ko-
legicami na Zavodu. Hkrati 
je to dokaz, da smo na pravi 
poti in vzpodbuda za nadalj-
ne delo in udejstvovanje.«

Boštjan	Repovž,	dobitnik	najvišjega	priznanja	na	področju	šolstva	v	Sloveniji

Šola	je	velik	strokovni	izziv
Zavod za šolstvo republike Slovenije je letos že enajstič podelil priznanja najboljšim učiteljem, šolam 
ali drugim izobraževalnim organizacijam. Pet priznanj Blaža Kumerdeja, ki velja za najvišje priznanje 
na področju šolstva v Sloveniji, je pripadlo tudi pedagoškim delavcem. Eno od teh je prejel Boštjan Re-
povž, učitelj matematike in fizike na osnovni šoli v Krmelju. Spomnimo, krmeljska osnovna šola je tako 
priznanje dobila leta 2004.

Kaj ste počeli?
»Pripravljal sem gradivo ter 
izvajal študijske skupine, po-
leg tega sem sodeloval v pro-
gramu računališkega opisme-
njevanja, skupaj s sodelavci 
pa smo pripravili tudi priroč-
nik. V soavtorstvu pa je nastal 
tudi učbenik Svet matematič-
nih čudes, ki se uporablja od 
6. do 9. razreda. Vse sem po-
tem predstavil, zagovarjal in 
razvijal pri pouku, izsledke 
ter izkušnje pa delil s skupi-

nami na predavanjih v dolenj-
ski in posavski regiji.«

Zakaj ste se odločili, da se 
podate v izobraževalno – 
pedagoške vode?
»Včasih je bila to simpati-
ja do poklica, predmeta ali 
šole, danes pa gre za stro-
kovni izziv, ki ga razvijaš in 
krepiš vsak dan. Vsak dan pa 
se soočaš z novimi problemi, 
ki so vedno večji, tvoja na-
loga pa je, da najdeš vsa-

kič znova ustrezne odgovo-
re na to.«

Izzivov vam ne manjka.
»Tudi v prihodnje bom sodelo-
val v komisiji za pripravo na-
cionalnih preizkusov v 6. in 9. 
razredu, nadaljevali pa bomo 
tudi s prenovo učnih načrtov v 
devetletni osnovni šoli. Osta-
lo pa pač tisto, kar bo prišlo 
na poklicno pot. Sem tak člo-
vek, da če vidim, da lahko po-
magam, zagrabim in delam.«

Šola včeraj in danes?
»Šola je danes velik strokov-
ni izziv. Današnja šola je zah-
tevnejša, saj se danes precej 
več ukvarjamo z vzgojo, pre-
cej manj je spoštovanja. Poleg 
tega so danes v izobraževalne 
procese vključeni tudi otroci z 
motnjami in težavami.«

Boštjan Repovž končuje 26. 
leto poučevanja. Začel je v 
Krmelju, se nato selil v Šen-
tjanž in Tržišče, od leta 1991 
pa je zopet v Krmelju.
 Drago Perko

Boštjan Repovž na podelitvi prestižnega priznanja

Članice in člani  so spreje-
li zaključni račun proračuna 
občine za leto 2009, kakor 
tudi premoženjsko bilanco 
za minulo leto in podali so-
glasje za odpis amortizacije 
javnemu podjetju Komunala 
Radeče v breme poslovnega 
sklada, in sicer v višini dobrih 
9.600 evrov iz naslova vodo-
vodne dejavnosti in 584,30 € 
iz naslova kanalizacije. Spre-
jeli so pravilnik in dopolnitve 
pravilnika o sprejemu otrok 
v Vrtec Radeče in po skraj-
šanjem postopku Odlok o 
spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javne-
ga vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda OŠ Marjana Nem-
ca, po katerem se bo število 
članov sveta zavoda poveča-
lo iz devet na enajst. Po no-
vem ga bodo sestavljali tri-
je predstavniki staršev, trije 
ustanovitelja, se pravi Obči-
ne, in skupno pet predstav-
nikov delavcev šole, od tega 
trije centralne šole, en pred-
stavnik vrtca, predstavnika v 
svetu pa bo dobila tudi po-
družnična šola Svibno.  
Na svibensko šolo pa se je 
navezovala tudi s strani čla-
nov sveta podprta pobuda 
predsednika KS Svibno Jane-
za Kmetiča, ki bo nedvomno 
razveselila krajane, saj bodo 
predvidoma že z novim šol-
skim letom podružnično šolo 
na Svibnem obiskovali štirje 
oddelki otrok (sedaj trije). 
Slednje je po eni strani za-
gotovilo, da se delovanje po-
družnične šole ohrani tudi v 
prihodnje, po drugi strani pa 
znižuje strošek občine zaradi 

Za	oddelek	več	otrok	na	
podružnični	šoli	Svibno	
RADEČE – 10. maja se je na 23. seji sestal radeški občinski svet, ki je obravnaval 12 točk dnevnega reda. V tem 
mandatu bodo svetnice in svetniki predvidoma opravili še tri seje, za eno izmed njih pa načrtujejo tudi spre-
jem rebalansa proračuna. Sicer pa so sejo zaključili v prijetnem vzdušju, saj je v času od prejšnje do tokratne 
seje osebne jubileje praznovalo kar šest svetnic in svetnikov, med njimi tudi podžupanja Rafaela Pintarič.

prevoza otrok. Naveden pre-
dlog, ki ga bodo posredovali 
na resorno ministrstvo, pod-
pirajo tudi v matični šoli Ra-
deče.

Če izmed obravnavanih točk 
izpostavimo še dve točki 
dnevnega reda, so svetniki v 
drugi obravnavi sprejeli Ob-
činski program varnosti Obči-
ne Radeče in obravnavali ter 
sprejeli Poročilo o varnostnih 
razmerah na območju obči-
ne, ki ga je podal komandir 
Policijske postaje Laško Ro-
bert Cugmas. Čeprav je ta 
minulo leto ocenil kot dokaj 
varno, pa je sama po sebi 
zgovorna statistika, ki opo-
zarja na poslabšanje razmer 
na vseh področjih. Med dru-
gim so zaskrbljujoči porast 
nasilja v družini, saj so v mi-
nulem letu obravnavali kar 
23 primerov in v zvezi s tem 
izrekli 18 ukrepov prepove-
di približevanja, zabeležili 

so povečano število kaznivih 
dejanj vlomov v vikende in 
stanovanjske hiše, obravna-
vali 32 primerov prometnih 
nesreč v Radečah ( leta 2008 
– 22), z represivnim ukrepom 
pridržali kar 81 vinjenih vo-
znikov in večkratnim kršite-
ljem zasegli 12 vozil. V po-
rastu je tudi neupravičena 
proizvodnja in promet s pre-

povedanimi drogami. Lani so 
iz tega naslova obravnava-
li sedem kaznivih dejanj na 
območju občine, kakor pa je 
pri tem opozoril župan  Ma-
tjaž Han, pa bi se dalo nare-
diti še več, saj so tako rekoč 
javno znana mesta preproda-
je drog in zbirališča odvisni-
kov oz. preprodajalcev. Med 
drugim tudi pri tamkajšnjem 
pokopališču, zaradi česar bi 
morali policisti narediti več 
obhodov tega in tovrstnih 
krajev. Nasprotno temu  pa 
so po mnenju občanov poli-
cistke in policisti v določe-
nih situacijah in ne v tako 
zaskrbljujočih primerih pre-
malo življenjski ali pa priha-
ja celo do šikaniranj s stra-
ni policistov. Kakor je zatrdil 
komandir, v kolikor se ne 
morejo sporazumeti v okvi-
ru  policijske pisarne, ki je v  
Radečah „odprta“ le dvakrat 
na teden po dve uri, se lah-
ko občani obrnejo tudi nanj 
osebno.
 Bojana Mavsar   

Na seji (od leve): z Občine Radeče Slavko Kočevar 
in mag. Matjaž Šušteršič, komandir PP Laško Robert 
Cugmas in vodja Medobčinskega inšpektorata – 
Skupnega prekrškovnega organa Martin Cerjak 

BREŽICE – O arbitražnem spo-
razumu bo tekla beseda tudi 
na javni tribuni z naslovom 
„ZA arbitražni spoRAZUM“, ki 
jo jutri, 14. maja, ob 18. uri v 
malem avditoriju Posavskega 
muzeja Krško prireja občinski 
odbor Socialnih demokratov 
Brežice. Gost bo zunanji mi-
nister Samuel Žbogar.

Javna	tribuna
v	Brežicah
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Ali gre 
Slovenija po 
poti Grčije?
Kaj se zgodi, če država več 
ne obvladuje lastnih financ, 
če letno potroši bistveno več 
kot ustvari, če so dolgovi pre-
veliki, da bi jih odplačeva-
la in ji posledično nihče več 
noče posoditi denarja, lahko 
spremljamo preko medijev, 
ko poročajo o dogodkih iz 
Grčije. Protesti, neredi, solze, 
kri. Za te razmere niso krivi 
ne grški delavci in tudi ne evropska oblast oziroma ban-
kirji, ki so doslej posojali denar prezadolženi Grčiji. Kri-
ve so predvsem dosedanje grške oblasti, ki so podcenjevale 
pomen in potrebo po kratkoročni in dolgoročni stabilno-
sti javnih financ, kar je privedlo do prevelike prezadolže-
nosti države. Da je zadeva še hujša, govorijo tudi podatki, 
da so Grki zavajali evropsko komisijo in evropsko mone-
tarno oblast in prirejali podatke o primanjkljaju v držav-
ni blagajni. Situacijo bo mogoče sanirati le z izredno bole-
čimi ukrepi, kar bodo najbolj čutili tisti, ki niso nič krivi 
za razmere, to so delavci, upokojenci, študentje oziroma 
vsi tisti, ki že doslej niso živeli na veliki nogi. Bolj ko bodo 
Grki odlašali z nepopularnimi ukrepali, bolj boleče bodo 
posledice teh ukrepov. 

Slovenija bo v okviru evropskega reševanja  pomagala 
Grčiji s slabih 400 mio evrov posojila, ki ga verjetno Grki 
nikoli ne bodo vrnili. Po moji oceni bo pomoč neučinko-
vita in je nepravična, ker so Grki zavestno kršili pravi-
la. Evropa (zlasti Nemčija, Francija in Italija) pomaga, 
ker s tem rešuje svoje banke, ki so Grčiji doslej posojale de-
nar in se bojijo, da bo primer Grčije potegnil v brezno tudi 
druge prezadolžene države in ogrozil obstoj skupne valu-
te evro. V primeru, ko država zavestno krši pravila skupne 
monetarne unije, bi bila edina rešitev, da se kršiteljica za 
določen čas (5 do 10 let) izključi iz evropske monetarne 
unije  in s tem ne ogrozi ostalih. Sedanja pogodba o eno-
tni evropski valuti tega ne predvideva, zato bi jo mora-
li dopolniti. Evropska monetarna unija oziroma območje 
z evrom mora predvideti učinkovite in samoohranitvene 
ukrepe tudi za slabe čase in primere kršitev skupnih pra-
vil.

Iz grškega primera se torej lahko nazorno naučimo, kam 
privede lahkomiselna politika javnih financ in prireja-
nje podatkov. Kar se tiče prirejanja podatkov glede jav-
nih financ imamo namreč tudi pri nas kak primer, ko smo 
prirejali podatke, da so zgledali lepše. Najbolj očiten pri-
mer se je zgodil v času Drnovškove vlade, ko je bil finanč-
ni minister Mitja Gaspari (sedanji minister za razvoj) in 
je med letne prihodke državne blagajne štel 13 mesecev, 
med letne odhodke pa le 12 mesecev in je bil s tem izraču-
nan proračunski primanjkljaj  bistveno manjši od dejan-
skega. Torej zavajali smo že in kakšno je stanje javnih fi-
nanc pri nas? 

V kolikor se bo nadaljevala nevzdržna dinamika poveče-
vanja zadolženosti Slovenije, se bomo že v nekaj letih zna-
šli v javnofinančni katastrofi, kot jo ima Grčija. Številke 
namreč kažejo, da se je javni dolg v Sloveniji v letu 2009 
povečal za 59 %, medtem, ko se je v območju evra povečal 
za 14 % v Grčiji pa za 16 %. Edina bistvena razlika med 
Slovenijo in Grčijo je v tem, da je znašal javni dolg v Slo-
veniji v letu 2008 (le) 22,6 % BDP (bruto domačega proi-
zvoda), v Grčiji pa je istega leta znašal javni dolg 99,2 % 
BDP. Slovenija je torej v letu 2009 povečala javni dolg iz 
22,6 % BDP na 35,9 % BDP. Če bomo šli s tako dinamiko 
naprej, bomo v štirih letih ujeli Grčijo. 

Trendi so torej slabi in nekaj bi veljalo nemudoma storiti. 
Najprej je potrebno ukrepati kratkoročno in pogasiti »po-
žar v hiši«. Kratkoročni ukrepi bi morali iti v smislu zni-
ževanja primanjkljaja državne blagajne in ustvarjanja 
pogojev za večjo gospodarsko aktivnost. Na eni strani bi 
morali takoj začeti bolj restriktivno obvladovati odhodke 
in iz proračuna črtati vse neproduktivne naložbe in izdat-
ke, po drugi strani bi morali z razbremenitvijo gospodar-
stva in investicijami iz evropske blagajne nemudoma za-
gnati investicijski cikel in spodbuditi gospodarsko rast. 

Podatki za prve tri mesece letošnjega leta kažejo, da smo 
že pridelali približno 689 milijonov Evrov primanjklja-
ja, ki se je v prvih treh mesecih letos v primerjavi s prvini 
tremi meseci lanskega leta povečal za 36 %. Drvimo torej 
v proračunsko brezno, kjer primanjkljaj pokrivamo z na-
raščajočim zadolževanjem. Namesto, da bi Pahorjeva vla-
da gasila »požar v hiši« vznemirja ljudi s pokojninsko re-
formo, družinskim zakonikom in podobnim. Ne rečem, da 
pokojninska reforma ni potrebna. Vendar imajo gotovo v 
sedanjih razmerah kratkoročni ukrepi za konsolidacijo 
javnih financ prednost. Pokojninska reforma bo namreč 
prinesla pozitivne javnofinančne posledice šele čez 5 in 
več let. Čim prej potrebujemo rebalans letošnjega proraču-
na in zmanjševanje primanjkljaja državne blagajne. 

Izgovarjanje vladi naklonjenih ekonomistov, da so razme-
re v Grčiji veliko slabše, drži le delno in je žal slepilo pred 
realnostjo, da se razmere v Sloveniji hitro poslabšujejo.     

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Analize	civilne	
družbe	so	v	teku
»Indeks civilne družbe« je ob-
sežen raziskovalni projekt, ki 
ga pri nas izvajata PIC in In-
štitut za socialno varstvo v so-
delovanju s CIVICUS World Al-
liance for Citizen Participation 
ter Ministrstvom za javno upra-
vo. V Brežicah sta ga nazorno 
predstavili Senka Vrbica in dr. 
Tatjana Rakar. 

Skozi kvantitativne in kvalita-
tivne raziskave ter 67 indika-
torjev želijo natančneje ugo-
toviti, kakšen je vpiv naše 
civilne družbe na procese odlo-
čanja in splošni vpliv na druge 
sektorje, primerjajo strukturi-
ranost organizacij, primerjajo 
dejansko prakticiranje vrednot 
v civilni družbi in tudi drža-
vljansko udejstvovanje oziro-
ma vključenost civilne družbe 
v politične in civilne iniciati-
ve. Iz kvantitativnih rezultatov 
narišejo rezultate v obliki dia-
manta, katerega osi so predpi-
sane za vse države. Slovenski 
indeks bodo po končanem pro-
jektu primerjali z indeksom ci-
vilne družbe v drugih državah.

Kaj	je	civilna	
družba?
Seveda so definicije druž-
benih pojavov navadno flui-
dne in pomensko odprte, saj 
gre za žive organizme, ki se 
ves čas razvijajo in s svojim 
razvojem v prostoru in času 
ustvarjajo nove dimenzije. 
Tako je tudi z opredelitvijo 
civilne družbe, ki jo ta glo-
balni projekt definira kot: 
»Prostor zunaj družine, dr-
žave in trga, ki ga ustvarjajo 
posamezne in skupinske akci-
je, organizacije in instituci-
je z namenom uveljavljanja 
skupnih interesov.« 

Sodelujoči v razpravi so se 
strinjali, da se pojem  civilne 
družbe pogosto zlorablja in 
nestrokovno prilagaja različ-
nim kontekstom, kar povzro-
ča, da na celotno družbeno 
angažiranost pade negativen 
predznak. Vsak udarec temu 
sektorju zaradi ozkih intere-
sov pa je ogromna škoda. Ci-
vilna družba je namreč lahko 
izjemen prostor osebne rasti 
in družbenega razvoja, v ko-
likor le-ta dejansko preživi v 
sferah, ki so ločene od drža-
ve in trga. Pa je temu tako?

Veliko	organizacij,	
malo	vpliva
Omenjeni projekt je preučeval 
formalno organizirane skupi-
ne, torej take, ki delujejo pod 
okriljem civilno-družbenih or-
ganizacij, gre za društva, za-
vode, sindikate, razne ustano-
ve, verske skupnosti, politične 
stranke, zadruge in druge. 

Zanimiv je podatek, ki ga opa-
žamo tudi skozi rastočo množi-
co društev in zavodov v Posav-
ju, da se je na nivoju države v 

Nevladne	organizacije	si	
želijo	več	posluha
BREŽICE - Tudi v Posavju je bil v torek, 4. maja, izveden »Regionalni posvet o stanju in vplivu civilne 
družbe v Sloveniji«. Da bi predstavili projekt imenovan Indeks civilne družbe in osvetlili stanje na po-
dročju civilne družbe v Sloveniji sta v Brežicah posvet organizirala Posavska regionalna stična točka za 
nevladne organizacije (PRSTaN) in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC). Na posvetu 
so zbrani predstavniki posavskih civilno-družbenih organizacij razgrnili kar nekaj perečih vprašanj, ki 
jih pestijo na državnem in lokalnem nivoju.

obdobju od leta 1996 do leta 
2008 število teh organizacij 
več kot podvojilo. Število orga-
nizacij narašča hitreje v razvi-
tih regijah z močnimi urbanimi 
središči. Podatki tudi kažejo, 
da društva še vedno predsta-
vljajo več kot 2/3 organiza-
cijskih oblik civilne družbe, še 
vedno pa se v večji meri zdru-
žujemo na področju rekrea-
cije, kulture in poklicnih in-
teresov, manj pa posvečamo 

pozornosti združevanju za na-
predek izobraževanja na vseh 
nivojih, napredek socialnega 
varstva, raziskovanja in zdra-
vstva. 

Na žalost pa kvantitativna 
moč organizacij še ne pome-
ni, da imajo te organizacije ve-
lik vpliv. Društva in zveze dru-
štev v Sloveniji predstavljajo 
74, 9 odstotkov vseh civilno 
družbenih organizacij, politič-
ne stranke na primer samo 0,2 
odstotka. Kljub veliki premo-
či najrazličnejših društev je ja-
sno, da imajo politične stranke 
bistveno večji dejanski vpliv in 
moč v procesih odločanja. Od-
loča pa se seveda tudi o usodi 
in razvoju ostale civilne druž-
be. Ali je res, če predvideva-
mo glede na dejansko moč, da 
politične stranke bolje pozna-
jo potrebe ljudi na terenu kot 
ostale civilno družbene orga-
nizacije? 

Po drugi strani pa lahko vidimo, 
da se tudi v Posavju najrazlič-
nejša društva aktivno politizi-
rajo. Tu niso izjeme ne različne 
zveze in niti okoljske organi-
zacije. Razlog naj bi bil ravno 
v šibkosti vpliva samih organi-
zacij. Udeleženka razprave je 
dejala, da očitno lahko samo 
tako, da zveza društev naredi 
svojo listo, vsaj malo vplivajo 
na to, kakšna politika se v ob-
čini oblikuje. 

Na državnem nivoju je s to raz-
iskavo ugotovljeno, da za slo-
vensko civilno družbo velja 
nizka stopnja državnega finan-
ciranja, nizka stopnja komuni-
kacije med organizacijami in 
državo ter odsotnost mehaniz-
mov za neposredno vključeva-
nje civilne družbe v procese 
odločanja.

Boj	in	anomalije	v	
Posavju
Vsaka anomalija, ki nastane, 
bistveno vpliva na nadaljni ra-
zvoj civilne družbe. Zaradi afe-

re, ki je bila pred leti v Rde-
čem križu, je naenkrat padlo 
zaupanje ne le v to organiza-
cijo, temveč v vse dobrodelne 
organizacije nasploh. In to za-
upanje je bilo težko povrniti.
 
Pri nas lahko prav tako opazi-
mo anomalije, ki škodijo ci-
vilni sferi. Tako tudi v Posavju 
nastajajo društva ob različnih 
razpisih in kmalu zatem, ko 
počrpajo evropska ali držav-

na sredstva, prekinejo z ak-
tivnostmi in le formalno ob-
stajajo toliko, kolikor je pač 
potrebno. Takšna izkoriščanja 
bi bilo potrebno onemogočiti. 

Trg je seveda neusmiljen. Tudi 
ostala društva, ki so dejavna že 
vrsto let in temeljijo na entu-
ziazmu, morajo svoje progra-
me prilagajati potrebam trga, 
saj je od denarja na razpisih 
žal odvisno njihovo prežive-
tje. Znano je, da smo v Po-
savju izjemno zapečkarski, da 
kljub sodelovanju ne pozabimo 
močnih rivalstvev med mesti in 
da na razpisih občine prepro-
sto omejijo financiranje orga-
nizacij tudi na na to, v kateri 
občini ima sedež določena or-
ganizacija. Takrat ni odločilen 
kvaliteten program, ki bi do-
brodošlo povezoval vse obči-
ne, ampak ima glavno bese-
do dejstvo, ali je neko društvo 
»naše« ali »vaše«. Odgovor je 
seveda, da so takim progra-
mom namenjeni drugi razpisi. 
Ali morda prav zato iste skupi-
ne ljudi ne ustanavljajo organi-
zacij v več občinah? Kaj s tem 
pridobimo?

Dobro vprašanje je tudi, kako 
naj se različna društva bori-
jo za sredstva ob močnih jav-
nih zavodih? Znotraj občin za-
radi birokratske učinkovitosti 
menda precej radi združuje-
mo najrazličnejše dejavnosti 
v en javni zavod. Ob tem do-
bimo finančno sicer močnej-
ši javni zavod, ampak nepro-
fitne organizacije dvomijo, da 
tak zavod dejansko omogoča 

dobro razvita posamezna po-
dročja, kot so šport, turizem, 
kultura, programi za mladino.  

Društva so potarnala, da se 
včasih počutijo ujeta v usme-
ritve takih zavodov in da, ker 
občine neposredno podpira-
jo te zavode, težko delujejo 
izven okvirjev, ki jih močni jav-
ni zavodi postavijo. Po mnenju 
predavateljic tako lahko posre-
dno trpi razvoj civilne druž-
be. Podobna zgodba je z mla-
dinskimi centri. Četudi dobro 
delujejo, si ostale mladinske 
organizacije ne morejo poma-
gati, da ne bi bile v senci teh 
močnih zavodov, ki imajo tudi 
več zaposlenih ljudi in nepri-
merno več sredstev za progra-
me. Kako naj se torej nevla-
dne in neprofitne organizacije 
bolje razvijajo na lokalnem ni-
voju, če pa je nasploh v Slove-
niji pravilo, da je sponzorjev 
in donatorjev malo, občine pa 
močno podpirajo profesional-
ne javne zavode? 

Kako	pomagati?
Očitana je vsesplošna pasiv-
nost, a po mnenju sodelujo-
čih v razpravi v Brežicah se 
država pomena dobro raz-
vite družbe, kakršno imajo 
skandinavske države, pač še 
vedno ne zaveda dovolj ozi-
roma skozi okostenelo zako-
nodajo razvoj tega sektorja 
preveč zavira. Delež zaposle-
nih v sektorju civilne družbe 
je v Sloveniji le 0,7 %. Prav 
tako imamo ogromno proble-
mov pri razumevanju in vre-
dnotenju prostovoljstva. Pro-
stovoljstvo je dragulj, ki ga 
marsikje v tujini veselo kaže-
jo, pri nas pa se čudimo in se 
nam zdi sumljivo, da nekdo 
želi nekaj delati »zastonj«. 

Ob potrebnih spremembah 
zakonodaje pa je odgovor-
nost tudi na lokalnem nivoju. 
Bistvena naloga  vodstvev in 
politikov posavskih občin je, 
da prepoznajo dejavne orga-
nizacije in ne gredo po prin-
cipu »lažjega obvladovanja«, 
pač pa poskušajo tudi začuti-
ti, kje prihaja do anomalij. Ta-
krat se za civilno družbo goto-
vo ne bodo razglašali le tisti, 
ki bodo v ozkih skupinah na 
vso moč bili boj proti občin-
skim upravam, ampak se bodo 
kot del civilne družbe, nevla-
dnih in neprofitnih organiza-
cij ponosno razglasili tudi dru-
gi, ki kot mravljice, pridno in 
predano že delujejo na posa-
vskem podeželju in v mestih.

 Maruša Mavsar

 foto: Silvester Mavsar
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Trenutno poteka prva faza 
rekonstrukcije regionalne 
ceste skozi naselji Dolnja 
Prekopa in Dobrava, v okvi-
ru katere urejajo 800 metrov 
cestišča iz smeri Šentjerne-
ja. Izvajalec gradbenih del 
Kostak Krško je z deli pričel 
v začetku tega leta, dokon-
čati pa jih mora do julija. 
Uredili so ali še bodo novo 
cestišče, pločnika in kole-
sarski stezi od avtobusne po-
staje proti naselju, avtobu-
sni postajališči, križišče za 
Gornjo Prekopo in Ostrog z 
otokoma za umirjanje pro-
meta, cestne priključke do 
posamičnih gospodinjstev, 
odvajanje meteornih voda, 
javno razsvetljavo, nov vo-
dovod, telekomunikacijske 
in elektroenergetske vode 
ter izvedli priprave za izgra-
dnjo fekalne kanalizacije. 
Vrednost del v prvi fazi zna-

Naslednji	teden	
krvodajalska	akcija
Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na prvo leto-
šnjo krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v naslednjem te-
dnu: v ponedeljek, 17. maja, od 10. do 16. ure v OŠ Lesko-
vec, v torek, 18. maja, od 7. do 13. ure v OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja v Krškem, v sredo, 19. maja, od 7. do 13. ure 
v OŠ Senovo in v četrtek, 20. maja, od 8. do 12. ure v OŠ 
Kostanjevica na Krki. S sabo prinestite veljaven osebni 
dokument s fotografijo. 

DOLENJA VAS – Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja 
vas je 24. aprila prevzelo novo gasilsko kombi vozilo 
znamke Citroen Jumper, ki jim ga je predal regijski 
poveljnik Avgust Mlakar iz GZ Krško, ki je v največji 
meri finančno pomagala pri omenjeni pridobitvi. 
Preostala finančna sredstva so pridobili od krajanov in 
donatorjev. Prireditev so s pesmijo popestrili domači 
Ljudski pevci Ajda. Blagoslov gasilske pridobitve sta 
opravila videmski župnik Mitja Markovič in diakon 
Urban Lesjak (na fotografiji ob dolenjevaških gasilcih, 
foto: PGD DV). Nekaj besed pa je zbranim namenil tudi 
predsednik Matjaž Gomilšek. M. K. 

PIŠECE – Turistično društvo Pišece je na 6. pohod po spomin-
ski poti dr. Slavka Sušina privabilo okoli 60 pohodnikov. Pred 
pohodom so pred OŠ odkrili spominsko ploščo v cvetličnem 
parku, saj se je družina ob njegovi smrti avgusta 2002 odpo-

vedala vencem in cvetju v korist parka pred novo nastajajo-
čo šolo, ki je takrat dobivala dokončno podobo. Pokojnikova 
žena Jožica Sušin, ki se z družino, tako kot sestre pokojne-
ga zdravnika udeležuje pohodov, se je zahvalila ravnatelju 
in pozvala, da darujejo v šolski sklad, zato da bi park ob šoli 
naprej rasel in živel. S. V. 

Po	poti	spomina	dr.	Slavka	
Sušina	

ARTIČE - V Artičah in sedmih okoliških vaseh je Turistično dru-
štvo Artiče pripravilo čistilno akcijo, dan kasneje, ko so iz na-
rave pobrali smeti, pa so se podali na tradicionalni pohod po 
artiški sadjarski poti, ki je trajal 3 ure. Ob vrnitvi na cilj k etno-
loško zaščiteni Banovi domačiji, so pripravili jurjevanje s peko 
cvrtja in druženjem, je še zapisala Ida Ostrelič. S. V. 

Po	sadjarski	poti,	pred	tem	
čistilna	akcija	

Medicinske sestre sevniške-
ga zdravstvenega doma so 
na prireditvi v Sevnici sode-
lovale z zdravstveno-vzgoj-
nim programom: svetovale 
so o zdravem načinu življe-
nja, merile krvni tlak in krvni 
sladkor ter svetovale o zdravi 
prehrani ter prikazale posto-
pek praktičnega oživljanja 
na lutki in zgodnjega odkri-
vanja raka dojk. Z zgiban-
kami in s posebnimi plaka-
ti so opozarjali na dejavnike 
tveganja za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni. S pred-
stavitvijo na stojnicah so so-
delovala tudi društva, ki de-
lujejo na področju zdravstva 
in sociale.

Skupaj	delamo	za	zdravje

S pobudo Moja družba želijo 
spodbuditi razmišljanje o po-
menu nevladnih organizacij, 
še zlasti pa poudariti pomen 
krepitve njihovega sodelova-
nja z občinami, je dejala vod-
ja projekta Andreja Pavlin. 
Pripravili so priročnik Skupaj 
za skupnost in osnutek spo-
razuma med občinami in ne-
vladnimi organizacijam, s 
katerim želijo spodbuditi raz-
prave med nevladnimi organi-
zacijami in kandidati na voli-
tvah ter nove župane pozvati 
k podpisu in spoštovanju spo-
razuma. V akciji Moja družba 
so izvedli posvet o stanju in 
vplivu civilne družbe v Slove-
niji, 19. maja bo v Brežicah 
posvet o javnih prireditvah, 
26. maja v Krškem, 2. junija v 
Sevnici ter 8. junija posvet za 
javne uslužbence s predstavi-

PRSTaN-ova	Moja	družba	
pred	volitvami
BREŽICE - Lokalna razvojna fundacija Posavja – Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne organiza-
cije (PRSTaN), ki pokriva vse posavske občine z Radečami in Bistrico ob Sotli, je, tako kot še devet dru-
gih regionalnih stičišč po državi, skupaj s Centrom za nevladne organizacije predstavila aktivnosti pred 
letošnjimi lokalnimi volitvami. 

tvijo priročnika in primerjavo 
razpisov za nevladne organi-
zacije med občinami. Člani-
ca uprave Vilma Zupančič je 
dejala, da želijo v času vo-
lilne kampanje poudariti ko-

ristnost povezovanja, s kate-
rim bi radi dosegli zavedanja, 
da se občinski dokumenti pri-
pravljajo tako, da omogočajo 
nadaljnja sodelovanja z ne-
vladnimi organizacijami. So 

pred izvedbo 2. festivala po-
savskih nevladnih organizacij, 
ki bo 22. maja za občini Bre-
žice in Bistrica ob Sotli, 29. 
maja za Krško in Kostanjevi-
co na Krki in 5. junija za Sev-
nici skupaj z Radečami. Vsi pa 
bodo pospremljeni z okrogli-
mi mizami. 
Primer dobre prakse sode-
lovanja je predstavila koor-
dinatorka projekta Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu 
v brežiški občini Milena Vra-
netič. Primer dobre prakse 
podpore občine, Kop-a Bre-
žice in nevladnih organiza-
cij je uspešno izpeljana ak-
cija, v kateri je sodelovalo 
okoli pet tisoč prostovoljcev 
iz najrazličnejših društev in 
organizacij, priključile pa so 
se tudi šole in posamezniki. 
 S. Vahtarič

Vilma Zupančič in Andreja Pavlin

Prekopa	še	lep	čas	prekopana
DOLNJA PREKOPA – Na skrajnem jugozahodu Posavja v kostanjeviški občini bodo v naslednjem letu ali 
dveh vendarle dočakali novo podobo, predvsem pa varnejšo prometno ureditev ceste skozi Dolnjo Pre-
kopo in Dobravo pri Kostanjevici.

ša 721 tisoč evrov, od tega je 
delež Ministrstva za promet 
483 tisoč, delež Občine Ko-
stanjevica na Krki pa 238 ti-
soč evrov. 

Sicer je vrednost celotne-
ga projekta v skladu z leta 
2008 podpisanim sporazu-
mom o sofinanciranju med 
Občino Kostanjevica na Krki 

in Ministrstvom za promet - 
Direkcijo RS za ceste kar tri 
milijone evrov (MP 2,1 mili-
jon evrov, Občina 923 tisoč 
evrov). Predviden rok do-
končanja projekta po spo-
razumu je konec leta 2011. 
Na občini pričakujejo, da se 
bodo z DRSC še ta mesec do-
govorili o dinamiki nadalje-
vanja del na preostalih 1.200 
metrih in da bo DRSC pričel 
s pripravo razpisa za izbiro 
izvajalca druge faze projek-
ta, dela pa naj bi se priče-
la konec tega leta ali v za-
četku 2011. Glede na zelo 
težavno finančno situacijo 
na DRSC obstaja realna mo-
žnost, da bo projekt razde-
ljen v tri faze - v tem prime-
ru se bo tretja faza pričela 
v drugi polovici leta 2011 in 
se mogoče zavlekla še v leto 
2012.   
 P. Pavlovič

Prekopa je v tem času veliko gradbišče, promet pa 
izmenično enosmeren.

Test hoje na dva kilometra je 
potekal na idilični pešpoti od 
HE Boštanj do naselja Oreho-
vo. 32 udeležencev je zahte-
vano razdaljo prehodilo po 
svojih sposobnostih - čim hi-
treje in čim bolj enakomer-
no. Pred odhodom na preizkus 
lastne telesne zmogljivosti je 
vsak udeleženec izpolnil vpra-
šalnik, nato je sledilo krajše 
ogrevanje in začetek hoje. Ob 
prihodu nazaj na cilj je medi-
cinsko osebje ZD Sevnica vsa-
kemu posamezniku natanč-
no izmerilo čas hoje in srčni 
utrip. Na osnovi pridobljenih 
podatkov, ki so jim dodali še 
starost, spol, telesno težo in 
telesno višino, je potekal še 

izračun telesne zmogljivo-
sti vsakega udeleženca. Test 
hoje bo v letošnjem letu or-

ganiziran še v juniju in nato v 
septembru ter v oktobru.
 Smilja Radi

Mimoidoči so z veseljem počakali na merjenje krvnega 
tlaka in krvnega sladkorja. Rezultat je bil znan v eni 
sami minuti.

SEVNICA - Ob tednu Rdečega križa in ob dnevu medicinskih 
sester je Območno združenje RK Sevnica v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Sevnica 8. maja na razširjenem ploč-
niku pred banko v Sevnici organiziralo predstavitev de-
javnosti, s katerimi se obe organizaciji ukvarjata, v Ore-
hovem pa je v organizaciji ZD Sevnica potekal test hoje.

Napovednik 
prireditev
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KRMELJ - Mladinska sekcija Kr-
melj (MSK ) je tudi letos poskr-
bela, da star običaj kresova-
nja ne gre v pozabo. Fantje in 
dekleta MSK so pokazali dobro 
voljo in s skupnimi močmi po-
stavili čudovit kres, ki je skozi 
celo noč osvetljeval in grel sta-
re in mlade obiskovalce, ki so 
se zbrali v športnem parku Kr-
melj. Poskrbeli so tudi za dobro 
glasbo ter za kapljico rujnega. 
Zatrdili pa so tudi, da se drugo 
leto zopet vidijo ob kresu na predvečer praznika dela. V tednu 
pred prazniki pa so poleg kresa postavili tudi mlaj, ki se boho-
ti v  centru Krmelja tik ob novonastalem rondoju.  A. Z.

dajanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah. Na 
preverjanju usposobljenosti bo poleg petnajstih domačih ekip 
že tradicionalno sodelovala tudi tuja ekipa prve pomoči Civil-
ne zaščite hrvaške županije.

V sklopu preverjanja bodo potekale tudi spremljajoče aktivno-
sti – predstavitev dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, 
Civilne zaščite, policije, Slovenske vojske, kinologov ter dru-
gih, ki sodelujejo pri nalogah zaščite in reševanja in pomoči v 
primeru naravnih in drugih nesreč. Udeleženci si bodo na stoj-
nici RK lahko izmerili tudi krvni sladkor in krvni tlak. 

Vljudno vabljeni, da si 
vzamete čas in si pobližje 
ogledate načrtovane aktiv-
nosti.

LISCA - V organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Sloveni-
je OO Dolenjske, Bele Krajine in Posavja in v sodelovanju 
s Planinskim društvom Lisca Sevnica ter z novim najemni-
kom Tončkovega dom na Lisci je potekalo 1. maja na Lisci 
tradicionalno prvomajsko srečanje s krajšo slovesnostjo.

V kulturnem programu je sodelovala Godba Sevnica, zapel 
je MePZ Lisca Sevnica, številne pohodnike in pohodnice, pla-
nince in planinke ter izletnike, ki so množično prihajali na 
ta posavski biser, sta pozdravila župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk in predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slove-
nije Goran Lukič. 

Župan Ocvirk je poudaril, da trenutna gospodarska kriza pov-
zroča težje čase, vendar moramo tudi v takšnih situacijah 
iskati priložnosti in ohranjati optimistično držo. Goran Lukič 
je v svojem govoru opozoril na prevelike obremenitve de-
lovnega človeka. Po njegovem mnenju vlada izvaja ukrepe, 
ki znižujejo standard delavcev, zato bodo sindikati naredili 
vse, da bi to preprečili – tudi z referendumom.
Nadaljevanje prijetnega druženja na Lisci, ki jo je obiskalo 
nekaj tisoč obiskovalcev, so nato v prazničnem dopoldnevu 
in popoldnevu lepšali zvoki NZA Zasavci ter dodatni družab-
ni programom s srečelovom. S. R., foto: L. M.

BLANCA – Na predvečer praznika dela so na Blanci ročno po-
stavljali mlaj - olupljeno smreko z zelenim in lepo okrašenim 
vrhom ter z vencem iz bršljana pod njim. Pri postavitvi oko-
li 30 metrov visoke lepotice med smrekami, ki jo vsako leto 
podari nekdo izmed vaščanov (letos so jo ročno požagali dva 

dni pred postavitvijo v gozdu Francija Lipoglavška iz Kladja 
pri Blanci) je sodelovalo okoli 50 domačinov, po večini gasil-
cev PGD Blanca. Le-ti so v slabi uri in pol pod budnim oče-
som ter s skrbnimi in z natančnimi navodili Bojana Radeja 
postavili mlaj v želeni položaj.
V preteklosti so si pri postavitvi mlaja pomagali s sodobno 
tehnologijo - z dvigalom, potem pa je pred petimi leti dal 
domačin Jože Radej pobudo za ponovno ročno postavljanje 
mlaja (kot so to delali predniki) in tako se nadaljuje tradicija 
postavljanja mlaja na star način, ki vedno privabi tudi večje 
število radovednih opazovalcev. Uspešnemu podvigu je sledi-
lo še prijetno druženje ob zvokih Godbe Blanški vinogradniki.
 S. R.

Za	praznik	dela	na	Lisci	več	
tisoč	obiskovalcev

Za 1. maj je Lisco obiskalo več tisoč pohodnikov, ki so 
ob zaigrani slovenski himni Godbe Sevnica tudi zapeli.

Na	Blanci	ohranjajo	tradicijo	
ročnega	postavljanja	mlaja

Na Blanci ohranjajo tradicijo ročnega postavljanja mlaja.

Kresovali so tudi v Podbočju, kjer je pripravo kresa, 
postavljanje mlaja in večerno druženje na Krču 
organiziralo PGD Podbočje s pomočjo Turističnega 
društva Podbočje. Foto: D. Frankovič

MIHALOVEC - Na predvečer 1. maja – praznika dela 
so vaščani Mihalovca na star, tradicionalen način 
postavili mlaj na koncu vasi. Nekateri so pomagali 
pri dvigovanju, nekateri pa so samo spremljali potek 
postavitve. Sledila je pogostitev in zabava. Postavitev 
mlaja in druženje je potekalo v organizaciji PGD 
Mihalovec in VS Mihalovec. K. Gerjevič

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševa-
nje Celje, Območno združenje Rdečega križa Laško in Ob-
čina Radeče organizirajo že tradicionalno 16. izbirno regij-
sko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne 
zaščite in Rdečega križa, ki bo v občini Radeče potekalo v 
soboto, 15. maja 2010, s pričetkom ob 8.00 uri na priredi-
tvenem prostoru ob Savi.

Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti bo 
preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči Ci-
vilne zaščite in Rdečega križa v nudenju prve pomoči ob ne-
srečah v prometu, delovni nesreči in naravni nesreči ter drugih 
nesrečah, ki lahko po oceni ogroženosti prizadenejo območje 
regije. Vsaka ekipa bo usposobljenost in znanje prikazala pri 

16.	izbirno	regijsko	
preverjanje	usposobljenosti	
ekip	prve	pomoči	Civilne	
zaščite	in	Rdečega	križa	
Zahodnoštajerske	regije Vse upravičence za vračilo vlaganj v javno telekomunikacij-

sko omrežje v Občini Radeče obveščamo, da je Občina Rade-
če dne 7. 4. 2010 z Državnim pravobranilstvom sklenila po-
ravnave za TK linijo Jagnjenica (KS Jagnjenica), TK linijo 
Jelovo – Zavrate (KS Radeče) in TK linijo Goreljce – Budna 
vas – Brunk – Novi grad – Jablanica (KS Radeče).

SEZNAM dejanskih končnih upravičencev iz območja zgoraj 
navedenih linij in VSA NAVODILA se nahajajo na spletni stra-
ni Občine Radeče (www.radece.si), na oglasnih deskah pred 
trgovino Mercator v Radečah, v pritličju Občine Radeče ter 
na oglasnih deskah v posameznih krajevnih skupnostih.

Vse dejanske končne upravičence, navedene v seznamu, po-
zivamo, da nam najkasneje do 20. 05. 2010 dostavijo št. 
transakcijskega računa (fotokopijo prve strani hranilne knji-

Vračilo	vlaganj	v	javno	
telekomunikacijsko	omrežje

w w w . r a d e c e . s i

VRHOVO - V soboto, 9. maja, je v organizaciji PD Vrhovo po-
tekal 4. spominski Stanetov pohod na Lovrenc. Prvi pobudnik 
organiziranega pohoda na Lovrenc je bil Stane Martinšek, dol-
goletni in prizadevni član PD Vrhovo, ki je v kraju predvsem 
mladim približal različne športne zvrsti in pomen športnih ak-
tivnosti  nasploh. Pohodnike je pot vodila od Vrhovega pre-
ko Loke in Račice do »modrega hriba«, ki je očaral  s cveto-
čim Clusijevim sviščem ali encijanom.  Po kratkem postanku  
in razgledu so se pohodniki vrnili po isti poti in se še enkrat 
ustavili na postojanki pri Anici, kjer so se zjutraj okrepča-
li s čajem in kavo, ob povratku pa z obaro. Pohodniki, med 
katerimi je bila starostna razlika dobrih 70 let, so se razšli 
v prijetnem klepetu, da se zagotovo srečajo tudi  naslednje 
leto in tudi na naslednjih Stanetovih pohodih. 
 PD Vrhovo

žice oz. fotokopijo bančne kartice), kamor naj Občina naka-
že pripadajoči znesek vračila.

V primeru, da je dejanski končni upravičenec pokojni, mora 
njegov pravni naslednik oz. dedič Občini Radeče najkasne-
je do 20. 05. 2010 dostaviti dokazilo o pravnem nasledstvu 
– fotokopijo sklepa o dedovanju in izpolnjen:
• Obr. 1 - Izjava o pravnem nasledstvu (v primeru, da obstaja 

samo en pravni naslednik) ali 
• Obr. 2 - Pooblastilo (v primeru, da je pravnih naslednikov 

več)
Oba obrazca lahko dobite na sedežu Občine Radeče v vložišču 
ali na spletni strani Občine Radeče www.radece.si. 

4.	Stanetov	pohod	na	Lovrenc

VELIKE MALENCE - Z združeno močjo članov TD Velike 
Malence in ostalih krajanov je po besedah Cvetke 
Žičkar, ki je priložila tudi fotografije, uspelo postaviti 
čudovit majnik in se skupaj poveseliti v topli noči 
zadnjega aprilskega dne.  M. K. 

Kresovanje	v	Krmelju
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PLANINA NAD PODBOČJEM - Na tradicionalnem srečanju ob 
prazniku dela, ki ga organizirata podboška in cerkljanska kra-
jevna skupnost ter številna društva in častniške organizacije, 
se je znova zbralo na stotine ljudi od blizu in daleč, med nji-
mi številni pohodniki in kolesarji. Organizatorji so pod veli-

kim šotorom pripravili kulturni program, v katerem so nasto-
pili recitator Janez Bršec, kantavtor Peter Dirnbek, Moški 
pevski zbor Planina iz Cerkelj ob Krki in povezovalka Anica 
Božič, slavnostni govornik pa je bil krški župan in poslanec v 
DZ Franc Bogovič. »Živimo v zelo negotovih časih, ko bo na 
eni strani potrebno poskrbeti tako za pravico posameznika 
- delavca, dijaka, študenta, upokojenca, na drugi strani pa 
ustvariti okolje, v katerem bodo gospodarske družbe lahko 
ponudile delo in se razvijale, kajti le to bo dajalo kruh, pri-
mer Grčije pa kaže, da je treba na koncu koncev poskrbeti 
tudi za to, da preživi država,« je poudaril in dodal: »Prepri-
čan sem, da so vrline, kot so solidarnost, tovarištvo, ki za-
znamujejo praznovanje prvega maja, edini garant, da se tudi 
v naši družbi dogovorimo tako, da bo na koncu prav za vsa-
kogar izmed nas.«  P. P.

BREGANA - Vodstvi Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) Slove-
nije in Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške sta se dan pred 
1. majem simbolno srečali na mednarodnem mejnem preho-
du Obrežje oz. Bregana in tako pokazali, da ne priznavajo 
meja in da so povezani v obrambi delavskih pravic. Predse-
dnika zvez, Dušan Semolič in Ana Knežević, sta ob tej pri-
ložnosti podpisala sporazum med ZSSS in Hrvaške o zaščiti 
pravic delavcev migrantov. Gre za nadgradnjo lani na Obrež-
ju podpisane skupne izjave o delavcih migrantih, ko sta deja-
la, da so migranti skupina ljudi, ki živi zelo težko življenje, 
pogosto so drugorazredni državljani, ki bivajo v človeka ne-
dostojnih pogojih, zato sledi v obeh državah program aktiv-
nosti za dosego njihovih pravic. Sindikata veže pred štirimi 
leti podpisan sporazum »Sindikati brez meja«, ki je name-
njen reševanju problemov delavcev na obeh straneh držav-
ne meje.  S. V. 

DRAŠE - Na praznični prvi maj sta PGD Bizeljsko in Kačk-
ovec pripravili prvo srečanje krajanov z obeh strani mejne 
reke Sotle, in sicer na mostu v Drašah. Po pozdravu na mo-
stu, v bližini skupnega maloobmejnega prehoda Nova vas, je 
sledilo srečanje s kulturnim programom in pogostitvijo ter 
druženjem, na prireditvenem prostoru v neposredni bližini, 
tik ob mejni Sotli, kjer je bilo nekoč priljubljeno kopališče.

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh treh PGD na Bizelj-
skem, še iz Orešja in Stare vasi, ter krajani. V imenu inicia-
tivnega odbora srečanja sta predsednika obeh PGD-jev Her-

man Premelč in Zvonko Berić zagotavljala, da bo srečanje 
tradicionalno, izmenjaje v organizaciji ene in druge strani. 
Berič je dejal, da je pobuda o skupnem druženju na meji že 
dolgoletna želja krajanov, organizacijo pa sta prevzeli gasil-
ski društvi, pod pokroviteljstvom Krajevne skupnosti Bizelj-
sko in tamkajšnje občine Kraljevec na Sutli. 

Prav tako sta pripravljenost sodelovanja izrazila predsednik 
KS Franc Kelher in načelnik tamkajšnje občine Antun Hrelja, 
zbrane pa je pozdravil tudi dr. tajnik hrvaškega ministrstva za 
regionalni razvoj Branko Mučnjak s sodelavko Martino Jan-
tol, ki je poudaril, da tovrstna srečanja veljajo več kot ura-
dni sestanki med državami in da so gasilci naredili velik korak.
V programu so nastopili Moški pevski zbor Bizeljsko, lovski ro-
gisti iz Kraljevca, pihalni orkester Lira ter kuburaši. Po for-
malnih pozdravih in izmenjavi daril so številne zbrane pogo-
stili, obujena prijateljstva pa so se nadaljevala ob živi glasbi 
ansambla Turbo šest. Suzana Vahtarič 

KRŠKO - V počastitev 1. maja, mednarodnega praznika dela-
vstva, je osrednja prireditev v občini Krško tako kot že de-
setletja do sedaj potekala na Trški gori, v organizaciji KS 
mesta Krško, Občine Krško in krške lovske družine ter v iz-
vedbi Zavoda Regio. Ne glede na to, da je bilo v primerja-
vi s preteklimi leti letos praznovanju na prostem naklonjeno 
tudi vreme, pa se je pri lovskem domu v zgodnjih večer-

nih urah zbralo nekoliko manj udeležencev, kar gre pripisa-
ti več dejavnikom, v veliki meri pa nedvomno vsesplošnem 
nezadovoljstvu delavskega razreda spričo gospodarske in z 
njo povezane socialne krize. Letošnji govorniki na priredi-
tvi, predsednik Lovske družine Krško Jože Brodnik, predse-
dnica KS mesta Krško Jožica Mikulanc in župan občine Franc 
Bogovič, so opozorili, da smo žal v 21. stoletju ponovno pri-
ča ponavljajoči se zgodovini, ko se delavci dnevno soočajo z 
bojaznijo, da bodo ali so že izgubili delo, da se morajo bori-
ti za temeljne pravice, kot so izplačilo plač, ki niti ne omo-
gočajo več eksistence, prispevkov, odpravnin. Zato ima za 
večino delavstva, ki živi na pragu revščine, letošnji praznik 
več kot grenak priokus, ki terja od odgovornih tehten raz-
mislek o tem, v kakšni družbi bomo v prihodnje živeli, kako 
se bo gospodarstvo, država razvijala v prihodnje, so menili. 
Da se tudi dejansko ne bodo ponovili krvavim demonstraci-
jam v majskih dneh leta 1886 v ameriškem Chicagu podobni 
protesti proti novodobnemu suženjstvu.
Kulturni in zabavni program so pripravili Pihalni orkester Kr-
ško, ki je zgodnjih jutranjih urah 1. maja s tradicionalnim 
igranjem po krških ulicah dramil in bodril občane z budnico, 
ter ansambel Brodniki.  B. Mavsar

Občini sta pred šestimi leti 
podpisali sporazum o prija-
teljstvu, in od takrat se sim-
bolno srečujeta na mostu. 
Tokrat se jim je pridružil še 
župan Podčetrtka Peter Mis-
ja, Jožef Pregrad pa je de-
jal, da za njih velja že sko-
raj ponarodela ‘za prijatelje 
si je treba čas vzet’ in pozval 
‘višjo politiko, ki je daleč od 
Bistrice ob Sotli in Kumrov-
ca, da naj jim bodo tovr-
stna prijateljstva za vzor’. 
Gre za področje, preplete-
no z dvolastništvi in meša-
nimi zakoni, kjer so ljudje 
dnevno prehajali prav pre-
ko dotičnega mostu na po-
lja, v službe ali k domačim in 
prijateljem. Njegov kumrov-
ški kolega Dragutin Ulama je 
menil, da so številni zbra-
ni na srečanju dokaz, da se 
ljudje želijo družiti, župani 
oz. občinske uprave pa mo-
rajo to le omogočiti. Skupen 
dosežek sodelovanja je tudi 
omenjeni most med Kun-

Že	peto	mednarodno	
srečanje	na	mostu	
KUNŠPERK - Občina Bistrica ob Sotli je organizirala 5. mednarodno prvomajsko srečanje na mostu pri-
jateljstva Kunšperk - Gmajna, ki ga izmenjaje pripravlja s kumrovško občino. Na druženju s pesmijo in 
glasbo na mostu na reki Sotli, s številnimi nastopajočimi z obeh strani meje, sta zbrane domačine poz-
dravila župana Bistrice ob Sotli Jožef Pregrad in Kumrovca Dragutin Ulama.

šperkom in Gmajno, kjer so 
dosegli, da je odprt za dvo-
lastnike. V preteklosti so re-
ševali več problemov, eden 
zadnjih je usad zemlje ne-
koliko višje od mostu, kjer 
je okoljsko ministrstvo v mi-
nulih dneh zagotovilo, da 
bo v dveh mesecih saniran 
in bodo ljudje imeli dostop 

do svojih parcel. Obe obči-
ni pa kandidirata tudi v sku-
pnem kanalizacijskem pro-
jektu za sredstva EU, da bi 
se lahko Bistrica ob Sotli pri-
ključila na čistilno napravo v 
Kumrovcu, ki je v neposredni 
bližini meje in je dimenzio-
nirana za večje kapacitete.

Glasba vedno povezuje ljudi, 
menda je tudi do sporazuma 
prišlo, ker meja ni ustavila 
odmeva pesmi drug druge-
ga. Na srečanju so nastopi-
li folkloraši KUD-a Zipka Ku-
mrovec, pa tudi najmlajši 
bistriški plesalci, etno skupi-
na Nojek, Sosede iz društva 
Ajda, znani Branko Greblič-
ki Ventek s prijatelji iz Ze-
lenjaka, zbrane sta nasmeja-
li Jožica Stadler in Hermina 
Gracar... Med nastopi šte-
vilnih kulturnikov pa smo 
bili priča tudi srečanju sta-
rih znancev, ki se niso videli 
že vrsto let, čemur so vsako-
letna srečanja tudi namenje-
na. Druženju so se priključili 
tudi pohodniki, ki so že zju-
traj odšli v organizaciji Pla-
ninske sekcije Bistrica ob So-
tli na prvi pohod prijateljstva 
na hrvaški bližnji Cesargrad, 
kjer so se jim v Zelenjaku pri 
spomeniku pridružili hrvaški 
pohodniki.
 Suzana Vahtarič 

Kulturni program na mostu 

Tradicionalno	kresovanje	na	
Trški	gori

Kres so v družbi otrok prižgali Jožica Mikulanc, Franc 
Bogovič in Jože Brodnik.

Prvomajsko	srečanje	na	
Planini

Številne obiskovalce Planine je pred žgočim soncem 
obvaroval velik šotor.

Sindikata	simbolno	na	meji	o	
delavcih	migrantih	

Srečanja	na	mostu	bodo	
tradicionalna	

BOŠTANJ - ŠKD Mladi Boštanj je tudi letos pripravilo na pred-
večer praznika dela tradicionalno kresovanje, vendar ne z 
najvišjim kresom, s katerim so se pred tremi leti vpisali v 

Guinessovo knjigo rekordov, pač pa s precej manjšim. Sicer 
pa naj bi se Boštanjčani že pripravljali na deseto obletnico 
organiziranega kresovanja prihodnje leto, ko naj bi zabava, 
kakršne Posavje še ni imelo, trajala kar dva dni. Za dobro 
razpoloženje številnih obiskovalcev, ki so se udeležili v pri-
jetno toplem pomladnem večeru letošnjega kresovanja v Bo-
štanju, je skrbel NZA Slovenski zvoki, za preventivo na po-
dročju vpliva alkohola na varnost v cestnem prometu pa t. 
i. Alkomat patrulja. S. R., foto: M. O.

V	Boštanju	letos	manjši	kres

Letošnji kres v Boštanju ni bil takšen kot pretekla leta, 
a to ni motilo številnih obiskovalcev, ki so se udeležili 
tradicionalnega kresovanja.
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Udeleženci študijske ture so 
bili na območju Posavja go-
stoljubno sprejeti v Cvičkov-
em hramu na Raki, kjer so jih 
s pesmijo pričakali »fantje z 
raških vinorodnih gričev«, v 
nadaljevanju pa jih je poz-
dravil predsednik društva 
vinogradnikov Raka in am-
basador cvička Ivan Vizlar, 
cvičkova princesa Vesna Per-
ko, kralj cvička Andrej Tra-
tar ter predsednik Združenja 
ponudnikov turizma v zidani-
cah Posavje Lojze Kerin. V 
hramu je nato potekala no-
vinarska konferenca, na ka-
teri sta direktor Centra za 
podjetništvo in turizem Kr-
ško Franc Češnovar in di-
rektor turistične agencije 
Kompas Novo mesto Matjaž 
Pavlin predstavila nov turi-
stični proizvod Turizem v zi-
danicah. Udeleženci študij-
ske ture so si nato ogledali 
zidanico Pečarič, ki se naha-
ja v neposredni bližini cvičk-
ovega hrama in ki pripravlja 
potrebno dokumentacijo za 
oddajo zidanice v turistične 
namene. 

POSAVJE - 20. aprila je po vinorodni deželi Posavje potekala študijska tura z namenom predstavitve no-
vega turističnega proizvoda Turizem v zidanicah, katere so se udeležili novinarji, predstavniki Sloven-
ske turistične organizacije in drugi. Program po območju Dolenjske in Bele krajine je pripravila turistič-
na agencija Kompas Novo mesto in Konzorcij ponudnikov Turizem v zidanicah Dolenjske in Bele krajine, 
po območju Posavja pa Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z Združenjem ponudni-
kov Turizem v zidanicah Posavje.

Med vožnjo do Gadove peči 
je bila udeležencem pred-
stavljena pokrajina Posavja 
v povezavi z atraktivno turi-
stično ponudbo kot nadgra-
dnjo sobodajalstva v zida-
nicah. V Gadovi peči so bili 
gostje sprejeti na vinogra-
dniškem posestvu Komatar, 
kjer je bila tudi simbolična 
rez vinske trte, potomke naj-
starejše vinske trte iz mari-
borskega Lenta v izvedbi 10. 
cvičkove princese Vesne Ko-

matar, za prijetnejše vzduš-
je pa je poskrbel pevski zbor 
Koledniki.

Zaključek ture je bil na pose-
stvu Jarkovič, kjer so si go-
stje ogledali klet in poizkusili 
vina ob predstavitvi družine 
Jarkovič in kjer jih je poz-
dravil župan občine Brežice 
Ivan Molan. Po pogostitvi so 
gostje nazdravili ob zname-
niti Pavčkovi Hvalnici cvičku 
v izvedbi prve cvičkove prin-

cese Lee-Marije Colarič-Ja-
kše. 

Zidanice kot osnovni pro-
gram bivanja in vzporedno s 
tem doživetja ter ostalo tu-
ristično ponudbo želijo po-
nudniki odpreti in ponuditi 
gostom z veliko mero gosto-
ljubnosti, prijaznosti in srč-
nosti. V tem trenutku je v 
pripravi spletna stran www.
turizemvzidanicah.si, ki bo in-
formacijski in prodajni spletni 
portal in še vedno povabljeni, 
da se pridružite ponudbi ali o 
tem obvestite svoje sosede, 
prijatelje in znance.

Destinacija Posavje ima pe-
stro turistično ponudbo, pri-
vlačnosti in ljudi, ki jo znajo 
predstaviti, le tržiti je treba 
začeti, zato je pomembna pri-
prava kakovostnih turističnih 
paketov. Udeleženci študijske 
ture so z navdušenjem oblju-
bili, da bodo glas o novem tu-
rističnem proizvodu Turizem v 
zidanicah razširili in prišli v zi-
danice na krajši oddih ali do-
pust. CPT Krško

Turistična	ponudba	
vinorodne	dežele	Posavje

Česa	se	lahko	
naučimo	od	Korošcev?
V četrtek, 15. aprila, se je skupina predstavnikov Lo-
kalne akcijske skupine za razvoj podeželja - LAS Po-
savje udeležila motivacijske ekskurzije na Koroškem. 
Na Koroškem namreč deluje ena najbolj uspešnih lo-
kalnih akcijskih skupin, ki je začela z delovanjem leta 
2007 in se že lahko pohvali z vsebinsko pestro paleto 
zelo zanimivih projektov. 

Več o tem, kaj so do sedaj ustvarili na Koroškem, nam je za-
upala upravljalka LAS Mislinjske in Dravske doline, izkušena 
poznavalka koroškega podeželja Marija Praznik. V LAS Mi-
slinjske in Dravske doline (LAS MDD) so se ob ustanovitvi od-
ločili za organiziranje pod okriljem skupne zadruge. Z razli-
ko od posavskega LAS, ki je organizacijsko opredeljeno kot 
pogodbeno partnerstvo, so na Koroškem videli prednost v or-
ganizaciji, ki po njihovem mnenju omogoča še konkretnejšo 
podporo lokalnega okolja, saj so ustanovitelji zadruge prizna-
na koroška podjetja, izobraževalne insitucije, koroška regio-
nalna agencija, banke, društva, občine in ostali. Vse partner-
je vodi skupni interes: doseči trajnostne in sinergijske učinke 
na koroškem podeželju. V zadrugi so natančno določili priori-
tetne naloge, na katere se navezujejo projekti. Vsi projekti 
morajo biti npr. skupni projekti celotnega območja LAS MDD 

(torej projekti morajo potekati tako v Mislinjski kot Dravski 
dolini), ali kot je pojasnila Praznikova: “Možnosti vključitve 
morajo biti dane vsem kotičkom v teh dolinah. Odobrimo pa 
zamisli in projekte, ki ne morejo biti sofinancirani iz drugih 
virov, torej na drugih razpisih, saj je temu program LEADER 
dejansko namenjen. Kot boste lahko videli, mi ne delujemo 
zaradi črpanja evropskih sredstev – delujemo, ker si naše po-
deželje zasluži priložnost.”

Marija Praznik je nazorno predstavila pristop in rezultate 
dveh projektov, ki sta za nas še posebej zanimiva: “Organi-
zacija prodaje produktov s podeželja” in “Trženje izdelkov 
s podeželja”. Navdihujoči modeli so bili še bolj prepričlji-
vi na terenu. Udeleženci ekskurzije so lahko spoznali ponu-
dnike raznovrstnih izdelkov s podeželja, si ogledali njihove 
proizvodne in prodajalne prostore, poklepetali o predno-
stih in težavah združevanja na podeželju. Mlada pozna-
valka zelišč in začimb Lucija Čevnik, umetnici izdelova-
nja keramičnih izdelkov iz ARR Ateljeja, Marko Kogelnik 
iz cenjene kmetije Klančnik, družina Žvikart, predana če-
belarstvu, in mladenič Miroslav Lužnik, ki je zaslužen, da 
so na domači kmetiji, kjer so se prej ukvarjali predvsem s 
kokošmi nesnicami, sedaj razširili ponudbo z najrazličnej-
šimi domačimi testeninami: vsi so zatrdili, da jim je pove-
zovanje skozi LAS MDD prineslo nov zagon in predvsem kva-
liteten stik s kupci izdelkov. 

Glede na videno in doživeto na Koroškem lahko trdimo, da 
ključen pogoj za uresničitev dobrih programov in krepitev de-
lovanja in življenja na posavskem podeželju ostaja tisti, ki 
ga v Posavju tako iščemo tudi na drugih področjih: ustvarjal-
no sodelovanje. Več o ekskurziji na www.mojeposavje.info. 
 M. M.

POSAVJE - Člani Sveta regije Posavje so 11. maja med dru-
gim obravnavali komuniciranje s pomočjo blagovne znamke 
„Posavje polno priložnosti“, ki jo je predstavila Morana Po-
lovič, svetovalka za turizem na Regionalni razvojni agenci-
ji (RRA) Posavje. Celostna grafična podoba s sloganom „Po-
savje polno priložnosti« je eden izmed rezultatov projekta 
„Naravne vrednote Posavja“, s katerim je RRA Posavje uspe-
šno kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Svet regije Posavje je sklenil, 
da občine razvojne regije Posavje, to so občine Brežice, Ko-
stanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli in  Rade-
če, pri komuniciranju z javnostmi uporabljajo tržno znamko 
„Posavje polno priložnosti“.

Svet regije Posavje je v Regionalni razvojni svet regije Po-
savje imenoval šest predstavnikov občin razvojne regije. Čla-
nom upravnega odbora RRA Posavje 17. maja poteče štiriletni 
mandat, Svet regije Posavje, ki ga v upravnem odboru zasto-
pajo štirje predstavniki, pa je za novo mandatno obdobje v 
upravni odbor imenoval župane občin ustanoviteljic, torej 
Ivana Molana, Franca Bogoviča, Mojmirja Pustoslemška in 
Srečka Ocvirka. Hkrati so člani Sveta regije Posavje naloži-
li strokovni službi RRA Posavje, da do naslednje seje pripra-
vi vso potrebno dokumentacijo za vključitev predstavnikov 
vseh šestih občin razvojne regije v upravni odbor RRA Posav-
je, kajti občini Radeče in Bistrica ob Sotli do sedaj v njem 
nista imeli predstavnikov.

4.junija bo enoletni mandat predsedovanja Svetu regije Po-
savje zaključil radeški župan Matjaž Han, ki bo predsedova-
nje predal sevniškemu županu Srečku Ocvirku.
 P. P.

Posavje	polno	priložnosti

Udeleženci študijske ture po vinorodni deželi Posavje

KRŠKO - V ponedeljek, 17. maja, se bo v prostorih Občine Krško 
na 23. seji sestal Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi. Člani 
odbora bodo skupaj s številnimi povabljenimi gosti z ministrstev 
za gospodarstvo ter za okolje in prostor obravnavali informacijo 
o rezultatih razgovorov s predsednikom vlade Borutom Pahor-
jem o nadaljnji gradnji elektrarn ob njegovem obisku v Posavju 
prejšnji mesec. Na dnevnem redu so še naslednje točke: presek 
stanja pri izgradnji HE Krško, terminski potek aktivnosti izdela-
ve državnega prostorskega načrta za HE Brežice in HE Mokrice, 
predlog programa financiranja investicij za ureditev vodne, dr-
žavne in lokalne infrastrukture na območju verige spodnjesavskih 
HE ter možne vplive Nature 2000 na potek izgradnje.  P. P.

Nova	seja	Odbora	za	hidroelektrarne

Izdelke koroškega podeželja je zadruga LAS MDD 
z.b.o. okronala s skupno blagovno znamko, pred 
novim letom pa so v središču Slovenj Gradca 
odprli še lično trgovino, kjer lahko kupite živila in 
obrtniške izdelke kooperantov zadruge

Prelivna polja hidroelektrarne Krško
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PROIZVODNJA – APRIL 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2010

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 2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB 5 ZP - - 168 300 7,0 100 - -

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

84.470 2 2

Regionalni razvojni svet regije Posavje je 
organ na nivoju regije, ki:
• spremlja in vrednoti regionalni razvojni 

program, 
• pripravlja predlog izvedbenega načrta re-

gionalnega razvojnega programa,
• imenuje predstavnike v razvojni svet ko-

hezijske regije, 
• sprejema sklepe o pripravi regionalnega 

razvojnega programa ter drugih odločitev 
v postopku njegove priprave,

• sodeluje v programskih svetih za pripra-
vo regionalnih zasnov prostorskega razvo-
ja na območju razvojne regije,

• imenuje vodje odborov regionalnega ra-
zvojnega sveta,

• obravnava zadeve regionalnega pomena.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Regio-
nalnega razvojnega sveta Regije Posavje 
(Ur.l.RS, št. 38/09), ki so ga sprejele Obči-
na Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina 
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Obči-
na Radeče in Občina Sevnica, je Regionalni 
razvojni svet regije Posavje sestavljen iz:
• 6 predstavnikov občin razvojne regije,
• 6 predstavnikov združenj gospodarstva na 

ravni razvojne regije,
• 3 predstavnikov sindikatov, nevladnih or-

ganizacij in predstavnikov drugih partner-
jev na ravni razvojne regije,

• 1 predstavnika upravljalcev zavarovanih 
območij narave

• 1 predstavnika romske skupnosti.

Za imenovanje treh predstavnikov iz vrst 
sindikatov, nevladnih organizacij in pred-
stavnikov drugih partnerjev na ravni ra-
zvojne regije Posavje, 

pozivamo vse,
ki ste zainteresirani za sodelovanje v Regi-
onalnem razvojnem svetu regije Posavje, 
da posredujete izjavo o pripravljenosti za 
sodelovanje v Regionalnem razvojnem sve-
tu regije Posavje, skupaj z navedbo svoje-
ga predstavnika in namestnika predstavni-
ka (navedite ime, priimek, točen naslov ter 
naziv organizacije in organa, ki sta pred-
stavnika in njegovega namestnika imeno-
vala).

Pisno izjavo pošljite priporočeno do 14. 
maja 2010, na naslov: Regionalna razvoj-
na agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško.

POZIV	ZA	IMENOVANJE	
v	Regionalni	razvojni	svet	regije	Posavje

Regionalni razvojni svet regije Posavje 
Naslov sekretariata: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 KRŠKO, 

tel: 07 488 10 40, fax: 07 488 10 50,
e-pošta: agencija@rra-posavje.si, www.rra-posavje.si

KRŠKO – Na Upravni enoti Krško ugotavljajo, da vloge za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (gara-
ža, ograja, podporni zid, kmečka lopa, kozolec, skedenj...) 
pogosto ne vsebujejo vseh prilog, ki jih določa zakon o gradi-
tvi objektov. Vloga za nezahteven objekt mora biti podana na 
predpisanem obrazcu in mora vsebovati: prikaz lege objekta na 
zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika 
na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta 
od sosednjih parcel; značilne prereze ter oblikovanje objekta 
in terena; soglasja pristojnih soglasodajalcev; dokazilo o pra-
vici graditi (lastništvo).

Velik del območja, ki ga pokriva Upravna enota Krško, se naha-
ja na varovanih območjih (kulturna in naravna dediščina, va-
rovalni pas ceste, itd.). Praksa kaže, da se večina nezahtevnih 
objektov gradi prav na teh območjih. V teh primerih je treba 
pridobiti soglasje upravljavca tega območja. Zato priporoča-
jo investitorjem, da pred oddajo vloge za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja preverijo na občini, na območju katere leži 
zemljišče predvidene gradnje, ali spada v kakršnokoli varova-
no območje, in si za predmetno gradnjo pridobijo ustrezno so-
glasje. S predložitvijo navedenih prilog se bo čas izdaje grad-
benega dovoljenja za katerikoli objekt skrajšal. 

KRŠKO – 20. aprila je postala 
pravnomočna tretja odločba 
Upravne enote Krško, tretja 
po vrsti, o uvedbi komasacij-
skega postopka na predlog 
Občine Krško, tokrat na ko-
masacijskem območju Mrtvi-
ce. Z uvedbo komasacijskega 
postopka so na tem območju 
prepovedani: promet z ze-
mljišči, parceliranje zemljišč 
ter graditev in sajenje oziro-
ma odstranjevanje nasadov 
ter gozdnega drevja, če ni z 
idejno zasnovo ureditve ko-
masacijskega območja dolo-
čeno drugače. Zakon o kme-
tijskih zemljiščih določa tudi 
nekaj izjem, ko je dovoljen 
promet z zemljišči. Potrdilo 
o tem, da so izpolnjeni za-
konski pogoji, izda Upravna 
enota Krško. 

Za	nezahteven	objekt	hitreje	
do	gradbenega	dovoljenja

Prepoved	
prometa	z	
zemljišči	na	
komasacijskem	
območju	Mrtvic

Na območju LAS Posavje že skoraj leto dni 
izvajamo projekt Lokalna trajnostna oskr-
ba s hrano. Cilj projekta je preveriti mo-
žnosti za uvajanje lokalno pridelane hrane 
višje kakovosti v javne ustanove (šole, vrt-
ce, domove za starejše občane ter bolni-
šnico). Na terenu je bila opravljena analiza 
ponudbe lokalnih pridelkov iz skupine žit, 
sadja, zelenjave ter mesa, ki so vključeni 
v integrirano ali ekološko pridelavo. Kme-
tije pridelujejo kakovostno in raznovrstno 
hrano, izkazan je neizkoriščen proizvodni 
potencial, vendar pa je težava v nepove-
zanosti in razpršenosti ponudbe. Trenutno 
poteka analiza stanja prehrane v zaintere-
siranih posavskih javnih ustanovah, s kate-
ro želimo ugotoviti interes in možnosti za 
uvajanje lokalno pridelanih živil. Zakon o 
javnem naročanju tudi za živila opredeljuje 
kot ključno merilo za izbor najnižjo ceno, 
dopolnitve zakona (ZJN-2A) pa že predno-
stno upoštevajo živila, ki so v shemah ka-
kovosti (npr. sezonsko pridelana živila na 
integriran način, sezonsko pridelana živila 
na ekološki način ipd.) in živila, ki so pro-
izvedena po nacionalnih predpisih o kako-

vosti živil. Dodatno spodbudo prinaša tudi 
Uredba o zelenem javnem naročanju, ki je 
v pripravi in bo sprejeta predvidoma letos 
poleti. Uredba namreč narekuje t.i. »ze-
leno javno naročanje«, s katerim bo javni 
sektor dobil možnost, da pomembno pri-
speva k zmanjšanju negativnih vplivov na 
okolje, znižanju porabe energije, vode in 
surovin ter ohranjanju naravnih virov. Zele-
no javno naročanje je tako tudi priložnost 
za uvajanje ekološko pridelanih živil v jav-
ne ustanove.

Projektni partnerji vabimo posavske jav-
ne ustanove k sodelovanju v projektu. Z 
analizo stanja bo mogoče podati smernice 
za  pripravo učinkovitega modela uvajanja 
lokalno pridelane hrane v javne ustanove. 
Dosegljivi smo:
• Mojca Pompe, Center za razvoj 

podeželja Posavje, tel: 07-488-10-47,
• Barbara Mlakar Krajnc, Kmečka zadruga 

Sevnica z.o.o., tel: 07-49-88-715,  
• Bernardka Zorko, Zavod Svibna, 

tel: 07 49 13 505.  

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

LOKALNO	PRIDELANA	HRANA	
V	POSAVSKIH	JAVNIH	USTANOVAH

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
s sredstvi LEADER na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, 

pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje

OTVORITEV 
TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA KRŠKO 

(TIC Krško)

Obveščamo vas, da bo v torek, 18. maja 2010, ob 19. uri odprtje Turistično informacijskega 
centra Krško, ki bo imel sedež v Mestnem muzeju Krško – Valvasorjev kompleks Krško. De-
javnost TIC-a se bo izvajala v okviru Občine Krško in Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Osnovne naloge, ki jih bo izvajal TIC Krško, so:
• sprejemanje obiskovalcev in posredovanje informacij o turistični ponudbi občine Kr-

ško in širše okolice, 
• zbiranje in ažuriranje podatkov o turistični ponudbi, 
• spremljanje mnenj o zadovoljstvu obiskovalcev in kakovosti storitev, 
• trženje spominkov, tržnega promocijskega gradiva, izdelkov domače in umetne obrti,
• priprava turističnih programov o turistični ponudbi občine Krško in pomoč pri trženju, 
• sodelovanje pri promocijskih aktivnostih na področju turizma doma in v tujini.

TIC Krško bo odprt v obdobju od septembra do maja:
ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00 ure

sobota, nedelja, prazniki: zaprto.

V obdobju od junija do avgusta pa:
ponedeljek - petek: od 10.00 do 18.00 ure

sobota: od 9.00 do 12.00 ure
nedelja in prazniki: zaprto.

Vse turistične ponudnike v občini Krško prijazno vabimo, da nam že do otvoritve do-
stavite promocijska gradiva o vaši turistični ponudbi.

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER KRŠKO 
Valvasorjevo nabrežje 2

SI-8270 Krško
T: +386 7 490 22 21
M: +386 51 65 59 36

E: tic.krsko@cptkrsko.si
W: www.turizemkrsko.si

� Center�za�podjetništvo�in�turizem�Krško�
� Franc�Češnovar,�direktor

Novice, Šport, Kultura na
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Sedaj je čas šparglja, zato je prav, da približamo to vse-
stransko zdravilno rastlino bralcem in jih tako vzpodbu-
dimo za uživanje šparljev.

Pri nas v Sloveniji rastejo kot prostorastoče v naravi štiri 
vrste šparglja, in sicer:
lasasti špargelj, obmorski špargelj, ostrolistni špargelj 
in navadni špargelj (Asparagus officinalis L.), ki je kot 
zelenjadnica najbolj razširjena vrsta, saj jo pridelujejo 
po celem svetu, zato obstaja tudi mnogo različnih kulti-
varjev. 

Uporaba, hranilna vrednost in zdravilnost

Špargelj kot zelenjadnica
Navadni špargelj, beluš, pojalnica (Asparagus officinalis 
L. – slika 1) je delikatesna vrtnina, ki so jo poznali že 
Egipčani, Grki in Rimljani, saj so jo cenili predvsem kot 
zdravilno rastlino. Slovenci poznamo svojstven okus in 
blago grenčico poganjkov špargljev že od nekdaj. Sveže 
domače šparglje so cenili predvsem premožnejši ljudje 
in ljubitelji in pridelovali so jih celo za dunajski cesarski 
dvor. Po drugi svetovni vojni se je pridelava na naših tleh 
močno zmanjšala, z osamosvojitvijo Slovenije pa se ta 
vrtnina spet vrača na naše vrtove.

Hranilna in zdravilna vrednost šparglja
Uživamo predvsem zelene ali obeljene mlade poganjke, 
ki so zelo prijetnega okusa, lahko prebavljivi in zaradi 
nizke vsebnosti ogljikovih hidratov in maščob zelo pri-
merni za dietno prehrano (slika 3). Poganjki oziroma sno-
vi v njih (asparagin, ki da značilen vonj urinu) so dober 
diuretik (pospešujejo izločanje vode) in ugodno vplivajo 
na delovanje ledvic, zato so več kot odlična hrana za 
ledvične bolnike. Poleg tega, da vplivajo na povečano 

izločanje vode, imajo tudi blago odvajalni učinek pred-
vsem zaradi neprebavljivih dolgih vlaken, ki oblikujejo 
balast. Šparglji obenem pospešujejo nastajanje veznega 
tkiva, zato jih zdravniki priporočajo rekonvalescentom 
po operativnih posegih, vzbujajo pa tudi tek. Zdravilna 
so tudi špargljeva semena, ki pomirjajo trdovratno bru-
hanje (antiemetik) in imajo podoben učinek na želodec 
kot plodovi sladkega janeža in kumine. Pražena semena 
lahko uporabimo kot kavni nadomestek.

Ni primeren za ljudi, ki trpe zaradi nespečnosti, nervoz, 
z akutnim vnetjem sklepov, sečnih poti in prostate.

Poganjki nimajo izrazito visoke prehranske vrednosti, 
zato pa so zaradi aromatičnih snovi in grenčin izredno 
okusna zelenjava, ki po polnem in močnem okusu preka-
ša mnoge druge zelenjavne vrste.

Špargelj vsebuje zelo malo energije, 100 g da 14 do 17 
kcal ali 57 do 71 kJ, kar ga uvršča med vrtnine, primer-
ne za shujševalne kure in vzdrževanje primerne telesne 
teže. 

V preteklosti so verjeli, da nošenje špargljevega amuleta 
preprečuje nosečnost. Še danes pa velja, da ima špargelj 
sloves afrodiziaka, kar lahko pripisujemo obliki mladih 
špargljevih poganjkov. Nekoč so nevestam pred poroko 
poklonili poročni venček iz špargljevih poganjkov. Ljud-
sko izročilo pa pravi, da kdor poje veliko špargljev, ima 
veliko ljubimcev. 

Kemijska sestava šparglja (Černe, 1990):

voda 92 – 94,5 %
surove beljakovine 0,9 – 2,2 %

surove maščobe 0,11 – 0,2 %
ogljikovi hidrati 1,74 – 3,9 %

od tega sladkorja 0,35 %
in vlaknine 0,81 – 1,04 %

V 100 g svežega beluša so naslednji minerali
(Černe, 1990):

kalij 190 – 278 mg
fosfor 38 – 62 mg
kalcij 21 – 22 mg

žveplo 44 mg
mangan 11 mg
železo 1.9 – 2,35 mg
baker 0,8 mg

V 100 g svežega beluša pa so naslednji vitamini 
(Černe,1990):

vitamin C 23 – 100 mg
(poganjki zelenega šparglja vsebujejo več vitamina C)

nikotinska kislina 1,2 mg
vitamin B2 0,14 – 0,20 mg
vitamin B1 0,025 – 0,20 mg

provitamin A oz. karoten 0,42 – 0,50 mg
(beljen špargelj ne vsebuje provitamina A)

V šparglju so tudi jantarna kislina, asparagin, tirosin, 
arginin, saponin, holin, holinska kislina in žveplo vse-
bujoče eterično olje, v katerem sta metilmerkaptan 
in vanilin. Večje količine kalija pospešujejo izločanje 
vode, kar pomaga pri pomanjkljivem delovanju sečnih 
organov, pri revmi in protinu, ugodno pa vpliva še pri 
zdravljenju srca, zlati žili, pospešuje tudi delovanje je-
ter in žolčnika.

Znano je, da so bili Francozi prvi, ki so šparglje uporabili 
v prehrambene namene. Šparglji so ena izmed redkih ze-
lenjadnic, ki omogočajo veliko pestrost v kulinariki, saj 
jih lahko pripravimo kot hladne jedi in solate, juhe ter 
tople jedi. 

V članku smo predstavili kemijsko sestavo zdravilnih 
učinkovin, zdravilno in hranilno vrednost šparglja. Po-
membno pri tem je, da so šparglji pridelani po načelih 
ekološke pridelave na ekološki način. Zapomniti si velja 
naslednje:

- Špargelj je vsestransko zanimiva vrtnina, z izjemnimi 
zdravilnimi učinki, zaradi nizke kalorične vrednosti pri-
merna za shujševalne kure in vzdrževanje telesne teže.

- Šparglji, pridelani po načelih ekološke pridelave, so 
jamstvo za boljši efekt zdravilnih učinkov.

- Z izbrano zdravilno kuro pod določenimi pogoji je mo-
goče doseči želene zdravilne učinke (nastajanje veznega 
tkiva pri rekonvalescentih, vzbujanje teka, diuretično 
delovanje - odvajanje vode, delujejo blago odvajalno, 
kot dietna hrana zaradi nizke vsebnosti sladkorja, seme-
na delujejo kot antiemetik).

- Špargelj pa ni primeren za ljudi, ki imajo težave z nes-
pečnostjo, so nervozni, imajo vnetje sklepov, sečnih poti 
in prostate.

- Špargelj je nepogrešljiva vrtnina vsakega vrta, čeprav 
je še premalo poznana. Smiselno bi bilo delati še več na 
ozaveščanju zdravilnosti šparglja. 

- Najprimernejša priprava belušev je kratkotrajno kuha-
nje v slani vodi, jed nato prelijemo z različnimi prelivi 
npr. drobtinami, prepraženimi na maslu, ocvirki, lahko 
jih tudi ohladimo in pripravimo kot solato ali pa pripravi-
mo špargljevo juho, rižoto, šparglje z jajci, testeninami, 
v pizzi in podobno. 

Štefanija Kos Z.

Šola za hortikulturo  
in vizualne umetnosti Celje

Slika 1: Asparagus officinalis L.- špargelj, nasad šparglja pred 
pobiranjem

Slika 2: Asparagus officinalis L.- špargelj, nasad šparglja po 
pobiranju - junija

Slika 3: Obeljeni poganjki šparglja

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Pomlad se bo kar kmalu prevesila v po-
letje in vaš trud na vrtu in v okolici hiš 
že navdušuje. Z vsakim semenom in sa-
diko v zemljo polagamo nekaj svojega. 
Tiste besede, ki jih zašepetamo, v želji, 
da bi naša rastlinica čim lepše rasla, se 
hitro razlezejo naokoli. V tej rubriki, ki 
je namenjena vsem, ki ste predani naj-
različnejšim aktivnostim v naravi, bi se 
radi naučili tako majhnih trikov kot po-
membnih novosti na področju vzgoje in 
nege rastlin. 

Tokrat se bomo posvetili špargljem, ki 
nas vedno znova presenečajo s svojimi 

zdravilnimi učinki in številnimi možnost-
mi uporabe v kulinariki. Šola za horti-
kulturo in vizualne umetnosti iz Celja, 
kjer so pripravili spodnji prispevek o be-
luših, je še posebej znana po vzgoji svo-
jih špargljev in širši strokovni podpori 
razvoju te dejavnosti v Sloveniji. Vsako 
leto špargljem namenijo izobraževalni 
posvet in degustacije na posebnem dne-
vu špargljev, letos, 13. maja, bo v Me-
dlogu že deseti Dan špargljev.

Nasploh je opaziti, da se tudi v Posavju 
počasi bolj zavedamo, da moramo svo-
je sile usmeriti v ohranitev dragocenih 

koščkov zemlje, ki jih še nismo prekri-
li s pločevino, zidaki in parkirišči. Tudi 
beseda »razvoj« pridobiva nove razse-
žnosti, ki ne morejo več človeka izvze-
ti iz narave in mu je celo postavljati 
kot nasprotnico. Tukaj moramo pridne 
korake delati vsi, ki verjamemo, da je 
človek lahko ustvarjalen tudi v sožitju 
z okoljem. Kvalitetna domača pridelava 
hrane, spoznavanje rastlinskih in žival-
skih vrst v naši okolici, cvetoče lepotice, 
znanja, ki nam jih želijo predati starejše 
generacije – trudili se bomo, da v vaš in 
naš časopis ujamemo čim več koristne-
ga in prijetnega! Čeprav so zdaj časi, 

ko težje tiskamo vsako časopisno stran, 
verjamemo, da je za Posavje številnih 
vrtov, prelepega balkonskega cvetja in 
srčnih ljubiteljskih vrtnarjev, še kako 
vredno vztrajati. S ponosom in čudoviti-
mi občutki tako nadaljujemo s to rubri-
ko in cvetočim izborom, ki je, sodeč po 
vaših pričevanjih, že do sedaj spremenil 
kar precej stvari na bolje. Pred nami je 
zanimivo učenje, sproščeno druženje in 
sodelovanje. Ne bojmo se jih, ampak jim 
pojdimo naproti. 
Do prihodnjega branja, dišeč majski 
pozdrav!

Maruša Mavsar

Premalo poznani zdravilni učinki šparglja
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BREZINA - Terezija Rezka Valenčak se je rodila v družini 
Hervol v Bukošku, kjer je bilo sedem otrok, dve dekleti 
in pet fantov. Rezka je na svet kot četrti otrok privekala 
8. aprila 1920. Za 90. rojstni dan ji je prišel čestitat tudi 
brežiški župan Ivan Molan. 

Mama Rezka, kakor jo vsi iz 
okolice kličejo, se živo spo-
minja, kako so bili včasih 
revni, tudi za praznike so 
jedli le koruzni kruh. Sama 
ni dolgo hodila v osnovno 
šolo, saj je morala paziti na 
mlajšo sestro, ker so gradi-
li hišo in se je morala za-
posliti tudi mama. Z bodo-
čim zakonskim partnerjem 
Antonom sta leta 1937 do-
bila sina Toneta in se leta 
1940 poročila. V času nem-
ške okupacije so bili izse-
ljeni v Nemčijo. Tam se je 
rodila hčerka Rezika. Po vr-
nitvi domov sta pričela graditi hišo in leta 1950 sta dobila sina 
Jožeta. Tonetu sta se v zakonu rodila Brigita in Boris. Boris 
ima že hčerko Katjo ter sina Andreja, Brigita pa hčerki Ta-
maro in Suzi, slednja pa je poskrbela že za pravnuka, ki nosi 
ima Matic. Rezika ima hčerki Darjo in Melito. Obe pa imata 
že tudi svoje otroke, Darja Andraža in Gajo, Melita pa Nino. 

Čila slavljenka še pove, da ji je sedaj res lepo in ima vsega 
v izobilju, le jesti ne sme, kar bi želela. Pod njenim budnim 
očesom sin skrbno kuha, obdeluje vrt, sama pa pregleduje 
rožice, zelo rada kaj prebere in vestno spremlja televizijske 
nadaljevanke.  M. Kalčič 

VELIKA VAS–TOPOL - Slava Račič se je rodila 19. marca 
1920. Na predvečer njenega 90. rojstnega dne so slavljen-
ko obiskali člana KO ZB za vrednote NOB Leskovec pri Kr-
škem Vida Petkovšek in Jože Arh ter predstavnice Krajevne 
organizacije Rdečega križa Leskovec pri Krškem predse-
dnica Majda Bajc ter članici Marta Bosina in Helena Rogič. 

Sogovornica Račičeva je prisotnim zaupala svoj recept za 
tako dolgo življenje. „Živeti je treba solidno, brez alkohola, 
a včasih je potrebno spiti kakšen kozarec dobrega vina, ker 
to prinaša zdravje. Treba je imeti rad zemljo, pa tudi domo-

vino.“ Bila je partizanka, ki je med vojno skrbela za partizan-
ske vdove. Poročila se je leta 1948 in se preselila na veliko-
vaški Topol. Osebno tragedijo je doživela pri tridesetih letih, 
ko ji je iz nerazumljivega vzroka kruta usoda v enem dnevu 
odvzela moža, sina in hčerko, vendar ni klonila. Z neverje-
tno življenjsko močjo in trdim delom je vztrajala v kmečkih 
opravilih in se borila z ubijajočo osamljenostjo. Svoje čebe-
le je vozila celo na pašo v Liko. „Čebelarka sem 60 let, vča-
sih sem imela 90 panjev, danes jih je še 30,“ je prepletala 
življenjsko zgodbo Račičeva. Usoda ji je pred skoraj dvajse-
timi leti namenila novo družino. To so Ado, Darja in njun sin 
Jakob. Polna optimizma si je za letošnje leto zastavila, da 
bo prenovila čebelnjak.  M. Kalčič

BREŽICE - Za obnovo zakonskega stanu sta se 17. apri-
la odločila zakonca Bruderman. Bisernoporočni priči sta 
bila otroka Toni in Marinka. Civilni obred sta opravila ma-
tičarka Snežka Preskar in brežiški župan Ivan Molan, cer-
kvenega pa brežiški župnik Milan Kšela. Po obredu je sle-
dilo veselo svatovanje, na harmoniko je igral Vilko Urek. 

Življenjska zgodba zakoncev Bruderman šteje šest desetle-
tij, njuna življenjska pot pa je še nekoliko daljša. Anton Bru-
derman, kličejo ga Tone, je rodil 8. julija 1927 v Brežicah. 
Antonija, kličejo jo Tončka, pa se je 17. februarja 1929 ro-
dila v družini Vogrinc. Tone ima brata Edija, ki si je družino 

ustvaril v Ljubljani. Tončka ima sestro Marjano, ki prebiva 
v rodni Brezini in ima hčerki, ki sta si prav tako že ustvarili 
svoje družine. Brat Ivan, rodil se mu je sin, ostal je na do-
mačiji, pa je umrl, za dom pa še naprej skrbi žena Lenčka.

Tone in Tončka sta se civilno poročila na matičnem uradu v 
Brežicah 15. aprila leta 1950. Nevestina poročna priča je bil 
njen brat Ivan, ženinova poročna priča pa njegov brat Edi. 
Poročil pa ju je tedanji župan Ignac Poljanšek. Cerkveno za-
konsko zaobljubo sta si obljubila 16. aprila v župni cerkvi sve-
tega Lovrenca v Brežicah dan pozneje in za priči izbrala vsak 
svojega strica, ženin Franca Pečnika, nevesta Ivana Blatnika. 
Ženin se je peljal po nevesto s taksistom Radanovičem Fičk-
otom, s harmoniko pa ga je spremljal Karl Ferenčak. V zako-
nu sta se jima rodila Toni in Marinka. Toni je ostal v domači 
hiši, kjer si je ustvaril svojo družino in ima sina Borisa. Ma-
rinko pa je pot vodila na Bizeljsko in starša osrečila s tremi 
vnuki, Urošem, Alešem ter Marcelo. Po Aleševi strani imata 
zakonca Bruderman že pravnuka Vida. 
 Marija Kalčič

RAZBOR POD LISCO - Skupino Ljudske pevke z Razborja 
sestavljajo štiri zelo dobre prijateljice iz mladosti, ki jih 
je ljubezen do ljudskega petja ponovno še močneje pove-
zala pred 18 leti, ko so se odločile, da bodo s svojimi na-
stopi popestrile dogajanje v domačem kraju in tudi širše. 

Vse štiri vitalne in zgovorne ženice, ki jim nasmeh ves čas igra 
na obrazu, so odraščale v majhni hribovski vasi Orehovec pod 
Lisco. Življenjska pot in ljubezen jih je odpeljala na štiri raz-

lične konce v sevniški občini. Najdlje je odšla Pepca, ki jo je 
pot odpeljala v vas Krajna Brda nad Blanco. Pavla se je primo-
žila na Pečje nad Sevnico. Anica si je ustvarila dom v vasi Oreš-
je nad Sevnico. Ana Vidic, ki je »šefica« skupine, je ostala naj-
bližje domačemu kraju – na Polani pod Lisco.
Dela na kmetiji in skrbi za družino v vseh teh letih ni nikoli 
zmanjkalo, a vedno se je našel tudi čas za druženje in za vese-
lo pesem, ki se je razlegala, ko so se prijateljice srečale in tako 
je še dandanes, ko jim pesem in smeh ter veselo druženje lep-
šajo jesen življenja. V šali rade povedo, da so skupaj stare več 
kot 300 let, a raje kot govorijo o letih, zapojejo. S. R.

Štiri	ljudske	pevke,	ki	so	
skupaj	stare	več	kot	300	let

Prijateljice iz mladosti - Pavla, Pepca, Ana in Anica 
sestavljajo skupino Ljudske pevke z Razborja.

90	let	mame	Rezke	 Biserna	poročenca	
Brudermanova	

Srečna slavljenka Rezka z 
županom Molanom.

Bisernoporočna obreda sta potekala v cerkvi sv. 
Lovrenca v Brežicah

90-letnica	s	Topola	

Fotografski utrinek na predvečer 90-letnice Slave Račič.

ARTIČE - Predstavnice KO Rdečega križa Artiče so obiska-
le svoja najstarejša krajana. 95-letna Ljudmila Glogovšek 
zadnji dve leti, potem ko jo ji pošle moči, živi v domu sta-
rejših občanov v Brežicah. Predsednica Zofka Godler je za-
pisala, da je dolga leta živela z bratom in sestro na manjši 

kmetiji in rada hodila prodajat pridelke na brežiško tržnico. 
Zdaj rada bere in je rada seznanjena z vsem, kar se doga-
ja v njenih Artičah. 
Franc Zorko iz Dolenje vasi pri Artičah je praznoval 90. roj-
stni dan. Obiskovalce iz KO Rdečega križa, Društva izgnan-
cev in krajevne skupnosti je sprejel na svojem domu, kjer 
živi z ženo Milko in hčerkino družino, druga hčerka je poro-
čena v Gornjem Lenartu. Z ženo sta srečna ob svojih doma-
čih, še posebej vesela pa treh vnukov in pravnuka. V dobro 
voljo ju spravi tudi igranje vnuka Jerneja Kolarja in njego-
vega ansambla.  S. V.

Obiskali	najstarejša	krajana	

90-letnik Franc Zorko (foto: arhiv KO)

RAZTEZ - Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica je 
v gostišču Ribnik pripravila srečanje starejših krajanov, sta-
rih nad 70 let. Zbralo se je okoli 90 starostnikov. Pozdrav so 
jim pripravili učenci OŠ Adama Bohoriča, nagovorili pa so jih 
predstavnice Rdečega križa in Krajevne skupnosti Brestanica. 
Pohvalno je, da so se povabilu na srečanje odzvali tudi naj-

starejši 93-letni g. Župevc iz Lokev, pa tudi drugi nad 90 in 
91 let so obljubili, da bodo še prišli. Ob okusni malici, sreče-
lovu, rujni kapljici in pecivu, ki so ga pripravile članice Rde-
čega križa, je čas kar prehitro minil in obljubili so si, da se 
prihodnje leto spet srečajo.  T. Stropnik 

Srečanje	starejših	krajanov	
Brestanice	

Del udeleženih na srečanju

BRESTANICA - V Domu Svobode v Brestanici so 16. aprila odprli 
tradicionalno, že šesto razstavo pridnih rok Rajhenburga. Ker iz 
ročnih del diha izročilo naših prednikov, je bil kulturni program 
naravnan na ljudsko vižo. Ljudske pesmi so povezali v šopek An-
dreja Bračun, Sonja Avsenak, Jernej in Marko Železnik s pe-
tjem, na citrah jih je spremljala Jasmina Levičar, recitirala je 
Anja Krajnc, Joži Češek pa je za razpoloženje poskrbel še s har-
moniko. Pomlad je dihala tudi iz razstavljenih vezenih, pletenih, 
kvačkanih prtov in prtičkov, ki so jih ustvarile Milica Zupančič, 
Vida Mešiček, Jožica Češek, Anica Radej, Anica Kenig, Marica 
Vajdič, Evgenija Mikeln, Manja Seher in Irena Kožuh. Razsta-
vo so bogatile umetne rože iz papirja, ličkanja in najlona, lič-
ne peharje je spletel Jože Lipoglavšek, iz šibja in viter je ple-
tel Franc Javornik, Vesna Češek je izdelovala nakit iz pisanih 
kamenčkov, Nežka Koprivc pa je pridno vrtela kolovrat in pred-
stavljala prastaro spretnost predenja. Glavna organizatorka vsa-
koletne razstave je Irena Kožuh, ki skrbi tudi za povezovanje s 
podobnimi skupinami v okolju, posebno s Koprivnico.
 M. Marjetič, foto: J. Macur

Pridne	roke	Rajhenburga

Foto: Med ogledom razstavljenih del 
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Knjižnica Sevnica opravlja knjižnično dejavnost na treh lokaci-
jah, in sicer poleg matične knjižnice v Sevnici delujeta še dve iz-
posojevališči - v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu. Leta 2006 
se je Izposojevališče Krmelj preselilo v prenovljene prostore, 
kjer nas lahko obiščete vsak torek in četrtek od 14. do 17. ure. 
Našim uporabnikom ponujamo poleg izposoje knjig, časopisov, 
revij, neknjižnega gradiva (DVD-ji, glasbeni CD-ji, videokasete, 
zvočne knjige…) tudi svetovanje in pomoč pri iskanju literature, 
brezplačno uporabo dveh računalnikov z dostopom na svetovni 
splet in preživljanje prostega časa, saj je izposojevališče name-
njeno tako našim članom kot tudi nečlanom. 

Od oktobra do maja se v Krmelju dobivamo z najmlajšimi na pra-
vljičnih uricah, s katerimi jim želimo približati domišljijski svet, 
ki se skriva v knjigah. Pravljične urice so to sezono potekale en-
krat na mesec ob torkih ob 17.00, ko se izposojevališče zapre, 
da se res lahko posvetimo otrokom in skupaj odpotujemo na 
krilih domišljije v čudovite pravljične svetove. Ne prebujamo pa 
samo domišljije, ampak tudi spretne prstke. Po končani zgodbici 
na določeno temo ustvarjamo izdelke iz raznih materialov, ki jih 
potem razstavimo v kotičku za otroke in mladino. 

Do oktobra bodo pravljični junaki počivali, potem pa zopet va-
bijo najmlajše, da se nam pridružijo pri prebiranju zgodbic in 
ustvarjanju. 
� Za�Knjižnico�Sevnica
� Saša�Zimšek

V Krmelju nas mesečno 
obiščejo pravljični junaki

GLOBOKO - Kulturno društvo Globoko in tamkajšnja osnov-
na šola sta 21. aprila izvedla tradicionalno pevsko prireditev 
Globoko poje. Predstavilo se je kar pet šolskih zborov, naj-
prej so zapeli najmlajši, vrtičkarji. Martina Žlof je Sončke 
ter Balončke razigrala na odru ob instrumentalni spremlja-

vi Mateje Rožman. Otroški pevski zbor prvega razreda vodi-
ta Melita Ogorevc in Mateja Rožman, zveneli pa so vsaj tako 
ubrano kot njihovi predhodniki na odru, Ljudski pevci Globo-
ko, ki so lani decembra izdali zgoščenko napitnic in pesmi 
o vinu. Oktet Orlica Pišece prav tako vodi Franc Kene, pod 
njegovim vodstvom so zapeli še Lovski pevci Globoko in Žen-
ski pevski zbor Globoko, ki deluje od septembra lani. Učenci 
od 2. do 4. razreda so pod vodstvom Rožmanove zapeli ljud-
sko Rezijanka, prav tako pa je zborovodkinja ponosna na Mla-
dinski pevski zbor OŠ Globoko in na njihov nastop na območ-
ni reviji. Polna dvorana je bila navdušena nad njihovo Over 
the rainbow in Po jezeru, ob instrumentalni spremljavi De-
jana Jerončiča. 
Navzoče sta pozdravila predsednik KD Ivan Hriberšek ter rav-
nateljica Rozika Vodopivec, društvo pa je celoleten izkupiček 
večera, nekaj več kot 427 evrov, namenilo za potrebe vrtca. 
Globoko poje je že četrtič izzvenelo pod tem nazivom, tra-
dicija prireditve pa je stara vsaj še enkrat toliko.  S. V. 

SENOVO - 18. aprila je bila na Senovem v izvedbi lutkovne sku-
pine DKD Svoboda Senovo premierno uprizorjena lutkovna pred-
stava Pravljica o soli. Tako so po petih desetletjih na domačem 
odru ponovno oživili lutkovno dejavnost. Člani skupine (Anja 
Kolar, Beba Urbančič, Danijel Brili, Darko Gorenc, Irena Ko-
zole, Iztok Kolar, Janez Kranjc ml., Jasmina Erjavec, Jasmi-
na Šušterič, Nada Kozole, Radica Šoln, Tatjana Kolar, Tatja-
na Uduč, Tilen Abram, Tilen Kolar in Vlasta Moškon) so hkrati 
ustvarjali in raziskovali čarobni svet lutk. Najprej so izdelali 

sceno in lutke, potem pa prižgali odrske luči in lutkam posodili 
svoje gibe, glasove in čustva. Tako je po kratki ljudski pravlji-
ci nastala predstava, v kateri se resničnost preplete s pravlji-
co, kjer se telesa srečujejo s sencami in kjer si enakovredno 
podajata roko beseda in glasba. Ljudska modrost, ki na koncu 
začini zgodbo, je bila zanimiva tako za starejše kot za mlajše. 
Predstava, ki je nastala po zamisli in v režiji Tatjane Uduč in 
je sofinancirana s strani Občine Krško, se bo predstavila še na 
regijskem srečanju lutkovnih skupin v Trebnjem. K. Štih

Lutkovna	predstava	na	
Senovem

Senovski lutkarji

Globoko	tradicionalno	pelo	

Sončki so ogreli srca staršev in starih staršev.

RADEČE - S pesmijo Slovenec sem Gustava Ipavca so pevci 
Moškega pevskega zbora Svoboda Radeče 17. aprila v Domu 
kulture v Radečah odprli koncert zborovskega petja, ki so mu 
nadeli naslov Pozdrav pomladi. Kot gostje so se predstavili 
člani Mešanega pevskega zbora Slovenski dom Zagreb. Mo-
ški pevski zbor Svoboda Radeče je že dober znanec kulturnih 

prireditev v bližnji in daljnji okolici. Njihova zgodovina sega 
že globoko v leto 1902, ko je imel takratni zbor svoj prvi na-
stop. Nato je z vzponi in padci vztrajal do danes. Današnjo 
postavo vodi Brigita Mlakar. Na koncertu so se člani zahva-
lili svojim sopevcem, ki v zboru delujejo že več kot 30 let. 
Drugi del koncerta so domačini prepustili svojim gostom iz 
Zagreba. Člani zbora so Slovenci, ki že dolga leta živijo na 
Hrvaškem, pa še vedno z veseljem prepevajo slovenske pe-
smi. Zbor od leta 1998 vodi zborovodja Franc Kene. Z delo-
vanjem in nastopi slovenski zbor ohranja slovensko narodno 
zavest, slovenski jezik in slovensko pesem. Nastopajoče je 
pozdravil tudi župan občine Radeče Matjaž Han in gostom 
podaril monografijo Radeč. Ob zaključku koncerta so si pev-
ci obeh zborov izmenjali darila in izrazili željo po ponovnem 
srečanju. Prijetno druženje so nadaljevali v preddverju Kul-
turnega doma.  PD Vrhovo

Radeški	pozdrav	pomladi

Radeški zbor

BREŽICE – Okoli sto plesalcev Plesnega društva Imani se je 
19. aprila v 12 točkah zvrstilo na odru brežiškega Prosve-
tnega doma. Ves odrski dogodek je bil pravzaprav celoletna 
produkcija plesnih pripravnic. Mentorice Sara Levičar, Katja 
Terglav in Rosana Horvat so pripravile tudi koreografijo po-
sameznih nastopov. V društvu si plesnih veščin nabira okoli 

200 plesalcev – od šestletnikov in srednješolcev do odraslih, 
se pravi do ljubiteljev plesa, ki jim štirideseta ne predsta-
vljajo ovir za to izrazno zvrst. Nenazadnje se vodstvo dru-
štva zahvaljuje vsem staršem za podporo in pomoč ter vsem, 
ki verjamejo v njihovo delo. Dokaz za to je bila popolnoma 
napolnjena dvorana navdušenih spremljevalcev. N. J. S.

Imani	se	predstavi	

Ena od plesnih točk

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, 

info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

ČEFURJI 
RAUS!

monokomedija po 
romanu Gorana 

Vojnovića

ZVEN 
DRUGAČNOSTI
glasbeno popotovanje za otroke 

z didgeridoojem in čarangom

sreda, 19.5., ob 18. uri
ploščad pred KDK (avla KDK v primeru dežja)

igra: ALEKSANDAR RAJAKOVIĆ – SALE

četrtek, 20.5., ob 19.30 uri

CLARIFOUR, 
koncert iz cikla AKUSTIKA

zasedba kvarteta klarinetov: Peter Gabrič, 
Sebastjan Borovšak, Sandi Franko, Robert Pirc.

četrtek, 27.5., ob 20. uri
atrij MESTNEGA MUZEJA KRŠKO

(avla KDK v primeru dežja, ob 20.15)

KRŠKO – 5. maja je bila v Galeriji Krško otvoritev slikarske 
razstave Moč spomina Marijana Novaka Slunjskega. Avtorja 
in razstavljena dela je predstavila Alenka Černelič Krošelj, 
ki je med drugim dejala: „Svoj likovni jezik je našel v polju 
abstrakcije, ki mu omogoča spregovoriti o konkretni stvarno-
sti kljub odsotnosti predmetnega.“ Slikar pa je o svojih de-
lih povedal, da je želel z omenjeno razstavo priti do nekega 

vrha, a je na koncu ugotovil, da sta mu v življenju čisto do-
volj le dva platna. Med svoje najljubše barve črno, rdečo, 
belo, je tokrat umestil še vijolično. 
Zbranim v krških galerijskih prostorih je spregovorila tudi di-
rektorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, ki je poveda-
la, da so v letošnjem letu prevzeli v upravljanje tako Valva-
sorjev kompleks z Mestnim muzejem kot tudi krško galerijo, v 
kateri bodo letos svoj prostor našle še štiri razstave. Likovna 
dela bodo na ogled do 28. maja. Več na www.posavje.info.
 M. Kalčič

Barvni	odtenki	v	Moči	
spomina

Slikar Slunjski med svojimi likovnimi stvaritvami. 

RADEČE - V Domu kul-
ture Radeče je 8. maja 
potekal predmaturite-
tni recital saksofonista 
Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana Boja-
na Sumraka iz razreda 
prof. Matjaža Drevenška 
in ob klavirski spremljavi 
prof. Jana Severja. Mla-
di glasbenik se je na sa-
ksofonu sprehodil skozi 
štiri skladbe za saksofon 
iz bogate zakladnice kla-
sične glasbe. S. R.

Sax	recital	Bojana	Sumraka

Bojan Sumrak iz Radeč

Kultura v Posavju

KRŠKO - Na velikem odru Kulturnega doma Krško je bila 8. 
maja posebna prireditev, ki so jo poimenovali Mažoretno-
plesni večer – Korak za korakom. Nastopile so domače Krške 
mažoretke z vsemi delujočimi skupinami (na fotografiji ena 
izmed skupin), v goste so prišle dobovske, zagorske in tre-

banjske mažoretke. Dogodek so popestrili tudi plesalci Ple-
snega društva Imani iz Brežic in plesalci Plesnega kluba Lu-
kec Krško. Prikupna pevka Eva Černe pa je večer s svojim 
petjem še pevsko zaokrožila. Prijetne povezovalne misli je 
prebirala Rebeka Pinosa. Več na www.posavje.info.  M. K.

Mažoretni	Korak	za	korakom
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Prvi koncert je potekal že 
23. aprila v avli Ekonomske 
in trgovske šole Brežice. S po 
tremi lepo ubrano zapetimi 
pesmimi so se predstavili: 
Oktet Kranjci iz KD Ivan Ko-
bal Krška vas, Vokalna sku-
pina Spomin Krško, MoPZ 
Društva upokojencev Bre-
žice, Moška vokalna skupi-
na Lira Krmelj, Mo PZ Sro-
mlje, Mo PZ Slavček Velika 
Dolina, Oktet Orlica Pišece 
in Vokalna skupina Coronke 
iz Boštanja.

Posavski	zborovski	praznik
POSAVJE - Območne izpostave JSKD Brežice, Krško in Sevnica so pripravile štiri koncerte ob posavskem 
zborovskem prazniku - Pesmi Posavja 2010. Na njih se je predstavilo 30 zborov oziroma pevskih sestavov. 

Minuli konec tedna so pote-
kali še trije koncerti. V cer-
kvi sv. Roka v Brežicah se je 
7. maja predstavilo osem 
zborov: MePZ KD Franc Bo-
govič Dobova, MoPZ Bizelj-
sko, MePZ KUD Brežice, 
MePZ Studenec, ŽePZ Glo-
boko, MePZ župnije Lesko-
vec, MoPZ Kapele in MePZ 
Viva Brežice. Na tretjem 
koncertu v boštanjski far-
ni cerkvi se je 8. maja pred-
stavilo sedem zasedb: MePZ 
župnije Boštanj, Pevska 

skupina Encijan iz PD Li-
sca Sevnica, MePZ Pri-
jatelji društva sevniških 
upokojencev, Oktet Jurij 
Dalmatin iz Boštanja, MePZ 
Koprivnica, Trebanjski ok-
tet in MoPZ Svoboda iz Bre-
stanice. Pesem Posavja se je 
zaključila 9. maja s koncer-
tom v dvorani Glasbene šole 
Krško. Nastopili so: MePZ Li-
sca Sevnica, ŽePZ Prepelice 
iz Dolenje vasi pri Krškem, 
MoPZ Planina iz Cerkelj ob 
Krki, ŽePZ KD Orlica Pišece, 

MePZ KUD Anton Kreč Čatež 
ob Savi, Lovski pevski zbor 
Globoko in MePZ KUD Oton 
Župančič Artiče.
Vse nastope je spremljal 
ugledni slovenski dirigent in 
redni profesor na Akademiji 
za glasbo prof. Milivoj Šur-
bek. 

Obširne fotogalerije vseh 
koncertov smo objavili na 
www.posavje.info.
 N. J. S., S. R., P. P., 
 foto: J. Macur

Oktet Kranjci iz KD Ivan Kobal Krška vas (foto: N. J. S.) Mešani pevski zbor Studenec

Moški pevski zbor Kapele Mešani pevski zbor župnije Boštanj

Pevska skupina Encijan iz PD Lisca Sevnica Ženski pevski zbor Prepelice iz Dolenje vasi pri Krškem

Mešani pevski zbor KUD Anton Kreč Čatež ob Savi

Mešani pevski zbor župnije Leskovec

Moška vokalna skupina Lira Krmelj (foto: N. J. S.)

Mešani pevski zbor KUD Brežice

Če smo vas lani spraševali, kako diši vaša knjižnica, 
vas letos sprašujemo po vašem okusu.

Vabimo vas, da opišete idealno knjižnico - kakšna je 
po izgledu, kdo dela v njej, kakšni so knjižničarji, police, 
kakšne so knjige v tej knjižnici, katere izbirate in zakaj, 

na katere prireditve hodite, s kom se tam srečujete, 
kako tam dihate. Vstopate z občutkom, 

da je to res demokratičen prostor za obiskovalce, 
knjige in avtorje vseh vrst? 

Ima ta knjižnica posebne kotičke? Kateri so to? 
Zaupajte nam trenutke, ko je knjižnica najbolj po vašem 

okusu - tukaj, na drugem planetu ali v nebesih.
Naj bo taka, kakor jo hočete VI! Pišite.

Naš natečaj vabi k pisanju vse generacije. 
Izdelek žanrsko ni omejen, vsebuje lahko največ 6000 

znakov (šteto brez presledkov), napisan mora biti v 
slovenskem jeziku in poslan v elektronski obliki. 

Brezplačen dostop do elektronske pošte 
lahko poiščete tudi v knjižnicah. 

Avtorji odstopate pravice do objave besedil.

Zgodbe bo prebrala strokovna komisija in izbrala najboljše, 
ki jih bomo razglasili na praznovanju 

Dneva slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra 2010.
 Izšle bodo v 3. literarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice.

Slovenske splošne knjižnice objavljamo

LITERARNI NATEČAJ 2010
z naslovom

KNJIŽNICA IN KNJIGE 
PO MOJEM OKUSU

zgodbo pošljite na e-naslov renata@knjiznica-krsko.si
do 10. septembra 2010

besedilo pošljite v priponki in ga podpišite s psevdonimom
dodatne informacije dobite na 07 490 40 23 (Renata Vidic)

izbor najboljših zgodb bo objavljen 30. oktobra 2010
na spletni strani Sekcije za splošne knjižnice

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želimo 
in novih zgodb se veselimo!

SENOVO - 7. maja je bila na Senovem dobrodelna prire-
ditev, katere izkupiček 2.121 evrov so namenili Tanji Ko-
drič. Z izbranimi takti so obiskovalce pričakali člani pi-
halnega orkestra ter folkloristi domače skupine. To je bil 
uvod v odlično odigrano igro gledališke skupine Silvestr-
ska sprava avtorja Toneta Partljiča, sicer tudi prisotnega 
na prireditvi. 

Veliko obiskovalcev je sočasno z nakupom vstopnice prispe-
valo tudi z nakupom brošur ali pa z donacijo prostovoljne-
ga prispevka. Akciji so se pridružila tudi številna podjetja in 
organizacije. Podjetje Evrosad Krško je doniralo 1000 evrov, 
njihov sindikat pa 200 evrov, prispevali bodo tudi zaposle-
ni. RK Krško bo prispeval del sredstev, zbranih z vstopnino 
z zadnje tekme, Občina Krško bo nakazala 850 evrov, prav 
tako pa še zaposleni na občini z županom na čelu, KS Seno-
vo bo prispevala sredstva v znesku, ki ga bo potrdil svet KS, 
GD Mali Kamen je zbralo preko 1.500 evrov, dodali pa bodo 
še sredstva društva. V OŠ XIV. divizije Senovo poteka zbira-
nje prostovoljnih prispevkov otrok in zaposlenih. 

Materialno so prispevali: TD Senovo brošure v vrednosti 
1.200 evrov, Ivo Umek 100 izvodov pesniške zbirke v vre-
dnosti 1.200 evrov, Pihalni orkester 50 CD-ejev v vredno-
sti 500 evrov. Knjige bodo prispevali še Nanika Žibert ter 
DKD Svoboda Senovo - Eden drugemu ognja dajmo Bože Oj-
steršek. Knjige, brošure in CD-ji bodo na prodaj tudi vsako 
soboto v času tržnice – med 9. in 11. uro na ploščadi pred 
Domom XIV. divizije. Prav tako bo še potekalo zbiranje zama-
škov. Za eno tono zamaškov dobimo 300 evrov. Po predstavi 
so člani TD Senovo in Milanovi »sodelavci« s tržnice pripra-
vili še pogostitev, za katero so prispevali artikle, ki jih pro-
dajajo na tržnici. 

Veseli nas odziv vseh vas, ki ste ali pa še boste prispevali v 
»Sklad za Tanjo«, saj bo akcija potekala, dokler ne bo na ra-
čunu zbranih vsaj 25.000 evrov. Vabimo še ostala podjetja in 
podjetnike, da donirajo v skladu z donatorsko pogodbo, ki jo 
dobijo pri koordinatorju akcije Tonetu Petroviču.

Dobrodelna	prireditev		
in	sklad	za	Tanjo	Kodrič
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PETEK, 14. maj 2010

• Od 08.00 do 12.00 ure: Podelitev bralne značke za I. triado 
(druženje z Anito Šefer) 
Kraj: OŠ Brežice, Levstikova 18, Brežice, Organizator: OŠ Brežice, Informa-
cije: Darja Mandžuka, tel.: 07 466 02 02

SOBOTA, 15. maj 2010

• Od 08.00 do 12.00 ure: Dan šole: Druženje treh generacij s spre-
mljevalnim športnim in zdravstveno-preventivnim programom
Kraj: OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Šolska ulica 29, Organizator: OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica, Informacije: Urška Ubleis, tel.: 07 497 3025
• Od 12.00 do 14.00 ure: Dan druženja treh generacij
Kraj: OŠ Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, Igrišče za šolo, Organiza-
tor: OŠ Sava Kladnika Sevnica, Informacije: Jelka Slukan, tel.: 07 816 3512

PONEDELJEK, 17. maj 2010

• Od 10.00 do 11.30 ure: Podelitev bralne značke za II. in III. 
triado (druženje s Francijem Rogačem)
Kraj: OŠ Brežice, Levstikova 18, Brežice, Organizator: OŠ Brežice, Informa-
cije: Darja Mandžuka, tel.: 07 466 02 02
• Od 13.00 do 14.00 ure: Pravice in obveznosti ob prehodu v 
odprto brezposelnost
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško, Organizator: 
ZRSZ, Informacije: Nevenka Les, tel.: 07 816 4650
• Od 18.00 ure naprej: Festival učenja odraslih na Ljudski uni-
verzi Krško s predstavitvijo dela študijskih in jezikovnih krožkov 
ter razstavo izdelkov ročnodelske, slikarske in fotografske skupine
Kraj: Dvorana v parku pri Valvasorjevi Knjižnici Krško, Organizator: Ljudska 
univerza Krško, Informacije: Monika Novšak, tel.: 07 488 1173

TOREK, 18. maj 2010

• Od 09.00 do 12.00 ure: Brezplačno učenje osnov računalni-
štva in angleščine za starejše v SSU na LU Krško
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, Organizator: Ljudska 
univerza Krško, Informacije: Monika Novšak, tel.: 07 488 1173
• Od 09.00 do 12.00 ure: Dan odprtih vrat Ljudske univerze 
Krško
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, Organizator: Ljudska 
univerza Krško, Informacije: Nataša Kršak, tel.: 07 488 1162
• Od 08.00 do 12.00 ure, PREDSTAVITEV ob 10. uri: Dan od-
prtih vrat v CIPS-u na UD Brežice in predstavitev spletne stori-
tve eSvetovanje
Kraj: UD Brežice – CIPS, Černelčeva cesta 3 a, Organizator: ZRSZ, Informa-
cije: Andrej Mihelin, tel.: 07 816 4650
• Od 13.00 do 15.00 ure: Prostovoljstvo in nevladne organizacije
Kraj: ZPM Krško, CKŽ 23, Krško, Organizator: Zveza prijateljev mladine Kr-
ško, Informacije: Vida Ban, tel.: 07 488 0360

SREDA, 19. maj 2010

• Od 09.00 do 12.00 ure: Brezplačno učenje osnov računalni-
štva in angleščine za starejše v SSU na LU Krško
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, Organizator: Ljudska 
univerza Krško, Informacije: Monika Novšak, tel.: 07 488 1173
• Od 10.00 do 11.00 ure: Predstavitev Evropske prostovolj-
ne službe
Kraj: Mladinski center Brežice, Gubčeva 10 a, Organizator: ZRSZ, Informa-
cije: Jernej Agrež, tel.: 07 816 4650
• Od 13.00 do 15.00 ure: Primeri dobre prakse v nevladnih or-
ganizacijah: Prostovoljstvo kot vrednota; Sožitje generacij; Po-
iščimo nove priložnosti
Kraj: ZPM Krško, CKŽ 23, Krško, Organizator: Zveza prijateljev mladine Kr-
ško, Informacije: Vida Ban, tel.: 07 488 0360
• Od 14.00 do 17.00 ure: Dan odprtih vrat društva gluhih in 
naglušnih Posavja Krško
Kraj: Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, CKŽ 60, Organizator: 
Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Informacije: Vlasta Moškon, 
tel.: 07 492 1392
• Od 10.00 do 12.00 ure: Delovni obisk – Iščemo skupne poti 
za vseživljenjsko učenje
Kraj: Center Sonček Krško – Enota VDC Sonček, Valvasorjevo nabrežje 5, Kr-
ško, Organizator: Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje, Center Son-
ček Krško – Enota VDC Sonček, Informacije: Nataša Urbanč, tel.: 07 490 3211

ČETRTEK, 20. maj 2010

• Od 08.30 do 12.00 ure: Podelitev bralne značke
Kraj: OŠ Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, Organizator: OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica, Informacije: Jelka Slukan, tel.: 07 816 3512
• Od 09.00 do 11.00 ure: Delavnica za brezposelne: Razgovor 
pri delodajalcu
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško, Organizator: Ljudska 
univerza Krško, Informacije: Nataša Kršak, tel.: 07 488 1162
• Od 09.00 do 12.00 ure: Brezplačno učenje osnov računalni-
štva in angleščine za starejše v SSU na LU Krško
Kraj: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Organizator: Ljudska univer-
za Krško, Informacije: Monika Novšak, tel.: 07 488 1173
• Od 09.00 do 12.00 ure: Kulturni bazar v Ljubljani
Kraj: Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana, Organizator: OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, Informacije: Jelka Slukan, tel.: 07 816 3512
• Od 09.00 do 10.00 ure: Predstavitev novih eStoritev ZRSZ
Kraj: UD Brežice – CIPS, Černelčeva cesta 3 a, Brežice, Organizator: ZRSZ, 
Informacije: Nada Galič, tel.: 07 816 4650
• Od 09.00 do 11.00 ure: Računalniška delavnica za starejše: 
Z miško v svet
Kraj: Valvasorjeva knjižnica Krško, CKŽ 26, Organizator: Valvasorjeva knji-
žnica Krško, Informacije: Melita Voglar, tel.: 07 490 4000
• Od 09.00 do 12.00 ure: Dan odprtih vrat Ozara Sevnica
Kraj: Ozara Sevnica, Trg svobode 11, Sevnica, Organizator: Ozara Sevni-
ca – Nacionalno združenje za kakovost življenja, Informacije: Darinka Ko-
zole, tel.: 07 816 3780
• Od 10.00 do 12.00 ure: Predstavitev socialnovarstvenih pro-
gramov pri CSD Krško
Kraj: Dvorana Centra za socialno delo Krško, CKŽ 11, Krško, Organiza-
tor: Center za socialno delo Krško, Informacije: Marina Novak Rabzelj, 
tel.: 07 490 4958
• Od 11.00 do 12.00 ure: Predstavitev filmov o življenju in kul-
turi Romov
Kraj: Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, Sevnica, Organizator: ZRSZ, In-
formacije: Tom Gomizelj, tel.: 07 816 4650
• Od 12.00 do 13.00 ure: Predstavitev nove spletne strani ZRSZ 
in novih eStoritev
Kraj: Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, Sevnica, Organizator: ZRSZ, In-
formacije: ZRSZ, tel.: 07 816 4650
• Od 13.00 do 15.00 ure: Predstavitev prostovoljstva v nevla-
dnih organizacijah na področju socialne in humanitarne devnosti
Kraj: ZPM Krško, CKŽ 23, Krško, Organizator: Zveza prijateljev mladine Kr-
ško, Informacije: Vida Ban, tel.: 07 488 0360

PETEK, 21. maj 2010

• Od 09.00 do 11.00 ure: Dan odprtih vrat v delavnici »Dru-
ga možnost«
Kraj: Prostori Zavoda Papilot, Ulica 11. novembra 45, Krško, Organizator: 
ZRSZ, Informacije: ZRSZ, tel.: 07 816 4650
• Od 12.00 do 14.00 ure: Ples četvorke
Kraj: Parkirišče pred pošto v Sevnici, Organizator: OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, Informacije: Jelka Slukan, tel.: 07 816 3512

SOBOTA, 22. maj 2010

• Od 09.00 do 12.00 ure: Tabor za nadarjene učence, učenje 
španščine
Kraj: OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Šolska ulica 29, Brestanica, Organizator: 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Informacije: Urška Ubleis, tel.: 07 497 3025

TOREK, 25. maj

• Od 08.00 do 12.20 ure: Ustvarjalne delavnice z Janjo Vid-
mar in Jano Kolarič na teme: Odnosi, čustva, drugačnost (za 
učence I. triade)
Kraj: OŠ Brežice, Levstikova 18, Brežice, Organizator: OŠ Brežice, Informa-
cije: Darja Mandžuka, tel.: 07 466 02 02

SREDA, 26. maj 2010

• Od 08.00 do 12.20 ure: Ustvarjalne delavnice z Janjo Vidmar in Jano 
Kolarič na teme: Odnosi, čustva, drugačnost (za učence I. triade)
Kraj: OŠ Brežice, Levstikova 18, Brežice, Organizator: OŠ Brežice, Informa-
cije: Darja Mandžuka, tel.: 07 466 02 02

Teden	vseživljenjskega	
učenja	2010	v	Posavju
V tednu med 17. in 23. majem 2010, pa tudi izven tega 
termina, bodo po vsej državi in v Posavju potekale pred-
stavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slo-
vesne prireditve, namenjene promociji vseživljenjske-
ga učenja.

Številne prireditve letošnjega tedna vseživljenjskega uče-
nja se navezujejo na Evropsko leto boja proti revščini in 
socialni izključenosti in Mednarodnemu letu biotske ra-
znovrstnosti.

Na Ljudski univerzi Krško 15. leto zapored koordiniramo 
prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja 2010 v Posavju. 
Našemu vabilu k sodelovanju so se odzvali: Valvasorjeva 

knjižnica Krško, Zveza prijateljev mladine Krško, Osnovna 
šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Brežice, Osnov-
na šola Adama Bohoriča Brestanica, Zavod RS za zaposlo-
vanje – Območna služba Sevnica, Ozara Sevnica, Društvo 
Sonček Krško, Center za socialno delo Krško, Društvo glu-
hih in naglušnih Posavja Krško. V sodelovanju s partnerji 
je nastal pester program 35 prireditev, namenjenih promo-
ciji vseživljenjskega učenja. Koordinacijo prireditev TVU 
2010 so omogočili: Ministrstvo za šolstvo in šport, Občina 
Krško in izvajalci prireditev.
Vabljeni na prireditve TVU 2010!

 Koordinatorka prireditev TVU 2010 v Posavju 
 Nataša Kršak, direktorica Ljudske univerze Krško

PROGRAM PRIREDITEV

Zdravje s 
knjigo.
Te dni potekajo svetovni in 
slovenski dnevi knjige. Re-
lativno zdravi in morebi-
ti bolj organizirani posame-
zniki, ki si znajo vzeti čas 
za počitek ob knjigi ali ne-
kateri drugi, da si spočijejo 
telo in duha, sežejo po knji-
gi. Tako si odpirajo vrata 
v svetove življenj in znano-
sti. Se zabavajo in nalagajo 
v znanje. Veliko pridobijo in 
če znajo pridobljeno posredovati naprej, so lahko večkra-
tno zadovoljni. Zadovoljen človek je zdrav človek. Tako 
mislim. Sredi noči sem vse prej kot zadovoljna, ker zno-
va ugotavljam, da že kako leto nisem prebrala niti sedmih 
strani knjige. Knjige, ki sem jo sicer že večkrat prebrala. 
Imenovali so jo dvoje src. Aboridžini, avstralski staroselci, 
so avtorici, ki je nekaj časa preživela  med njimi, s svojim 
načinom življenja pokazali, koliko zahodnjaške navlake 
je prinesla mednje. Po knjigi segam, da se prebujam. 

Priznam. Beletristično branje mi krade duhamorno sezna-
njanje o kaotičnem svetu in slovenskem svetilniku v njem 
v dnevnih poročilih, dnevnikih, Odmevih. In oddaje o 
zdravstvu, tv serije Talenti v belem, Urgenca, Uvod v ana-
tomijo, Zdravnikova vest. Serije za zabavo, pa tudi za ka-
kšen uvid. Še različne revije in brošure o zdravju, pa zdra-
vstveni vodniki za vso družino. Bogokletno bi bilo reči, da 
tovrstno branje ni branje. Da to ni seznanjanje in osvešča-
nje. Osveščanje? Razumljivo, če si pozoren, če si vzameš 
čas, da pomisliš nase. Čeprav laik, da splošno pridobljene-
ga vedenja ne zavržeš.

Trenutno prekladam brošuro programa Svit. Gre za dr-
žavni program presejanja in zgodnjega odkrivanja pre-
drakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, 
v katerega so me poleg drugih povabili. Namenjen je žen-
skam in moškim, starim med 50 in 69 let. Zato, ker za ra-
kom na debelem črevesu in danki v Sloveniji vsako leto 
zboli okoli 1200 ljudi in zato, ker je ta rak drugi najpogo-
stejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. In predvsem 
zato, ker je bolezen največkrat prepozno odkrita. Največ-
krat tudi zato, ker navidezno dobro počutje ne da slutiti 
pritajene zloveščnosti.

Če sem zgoraj zapisala, da prekladam brošuro, pomeni, da 
je bil to močan trk z resničnostjo. Trk s strahom, da je rak 
na debelem črevesu in danki – prikriti morilec. Trk z za-
vestjo, da zdravje za nikogar na tej Zemlji ni samoumev-
no. Pa čeprav poseduješ jahte, hiše, ves osebni balast in na-
kopičen kapital v švicarskih bankah. In če bomo ukrepali 
pravočasno, si lahko rešimo življenje. Kljub stiski in sra-
mu in pomislekom ob tem. Zdravje si zasluži pisanje z ve-
liko začetnico. Je največje človekovo bogastvo, najlepša 
poezija, je svoboda, je neodvisnost od ljudi v belem.

Je neodvisnost od ljudi v belem. Do zdaj sem v vsej svo-
ji širši življenjski zgodovini imela srečo, da sem se v glav-
nem srečevala s človekoljubnimi ljudmi v belem. Kar je 
za pozitiven doktor roman. Četudi se bolečim epilogom ni 
dalo izogniti, ker ima vsak izmed nas kodo in namenjeno 
usodo. Kljub pomoči in požrtvovalnosti ljudi v belem.

Naj dregnem v osje gnezdo. Na tem zahtevnem področju 
opravljajo delo tudi še »takšni«, ki so na škodo medicini, 
zdravniški etiki, humanosti in bolnikom. Je te male bogove 
v belih haljah zapustila vest in jih je pogoltnila pogoltnost 
- pozabljajoč na Hipokratovo prisego (grški zdravnik, roj. 
460 pr.n.š.), ki so jo dali ob koncu svojega izobraževanja? 
Če bi iz nje upoštevali vsaj: …da bom etična načela po 
svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter od-
vračal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in ne-
varno…, bi ne tekel govor o malih temnih bogovih v belih 
haljah. Ki pišejo pravcate kriminalke in predvsem - tra-
gedije. Premnogi zboleli posamezniki prave dosjeje o oseb-
nih bankrotih… za čakalno vrsto, za cene zdravil, za zdra-
vstvene pripomočke… 

Žal je veliko, preveč takih zgodb. Takih skoraj nerazložlji-
vih scenarijev. Zaradi njih bi bilo potrebno v našem zdra-
vstvu vzpostaviti nepodkupljivi red. Ga zapisati kot Bibli-
jo. In ga brati in še enkrat, brati. Predvsem pa ga izvajati 
v praksi.

Piše:
Natja Jenko Sunčič
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pregledana vsa izdana dovo-
ljenja za zidanice, preverje-
ni veljavno prostorsko izved-
beni akti na območju občine 
Krško, potekala je uskladi-
tev digitalnega plana z ve-
ljavnim analognim, pridobili 
so se podatki o stanju prosto-
ra. Narejena je bila analiza 
naselij ter analiza obstoječih 
strokovnih podlag, pregleda-
ne in na kartah evidentira-
ne so bile vse pobude, v tem 
času se izvajajo digitalizaci-
je mej starejših aktov ter iz-

Občina Krško, Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Kulturni dom Krško - Mestni muzej Krško in JSKD OI Krško

Vas prijazno vabimo na

odprtje Turistično informacijskega centra Krško

v torek, 18. maja 2010, ob 19. uri

Valvasorjev kompleks Krško, Valvasorjevo nabrežje 2-4

Program:
V Valvasorjevem vrtu z Adamom Bohoričem, 

Jurijem Dalmatinom, Janezom Vajkardom 
Valvasorjem in Josipino Hočevar

Janko Volčanšek
Capella Carniola

Dobrodelna donacija  
družbe SL INŽENIRING društvu SOŽITJE

Prireditev je posvečena 18. maju – 
svetovnemu dnevu muzejev.

Predstavitev idejne zasnove 
namakalnega sistema 
Kalce-Naklo 2. faza

Vabimo vas na javno predstavitev idejne zasnove na-
makalnega sistema Kalce-Naklo 2. faza, ki bo 

v sredo, 19.05.2010, ob 20.00 uri 
v prostorih GD Malo Mraševo.

Na javni predstavitvi bodo predstavljene naslednje vse-
bine:

• naravovarstveni in vodovarstveni pogledi izgradnje 
namakalnega sistema,

• možni vodni viri vode za namakanje,
• tehnologija in organizacija namakanja,
• tehnična zasnova namakalnega sistema,
• celotna višina investicije izgradnje namakalnega 

sistema,
• višina investicije izgradnje namakalnega sistema, ki jo 

nosi uporabnik namakalnega sistema.

Za vašo zanesljivo udeležbo se vam zahvaljujemo in vas 
lepo pozdravljamo.
 Janko Avsec,
 vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

Narejena je analiza prostih 
površin po posameznih kra-
jevnih skupnostih, ki je po-
kazala, da je trenutno v ob-
čini Krško za stanovanjsko 
gradnjo in industrijsko obr-
tno gradnjo skupaj prostih 
še 268,5 hektarjev površin. 
Glede na to, da je od povr-
šin za stanovanjsko pozida-
vo prostih 147,7 ha, bi lahko 
na parcelah, ki so velike 800 
m2, zgradili kar 1837 hiš. Ob-
čina Krško je kljub tako ve-
likemu fondu stavbnega ze-
mljišča v postopek obdelave 
prejela 1014 pobud, katere 
so prispele do konca novem-
bra 2009. 

Občinski	prostorski	načrt	
obravnava	1014	vlog	
V občini Krško že od lanskega leta potekajo aktivnosti za pripravo novega prostorskega načrta, ki bo na 
novo opredelil namensko rabo prostora v skladu s sprejemljivimi željami občank in občanov ter poten-
cialnih investitorjev. Zbiranje vlog, ki se obravnavajo v tem postopku, se je zaključilo konec novembra 
2009, trenutno pa je v pripravi osnutek tega zahtevnega prostorskega dokumenta. 

Od jeseni 2009, ko je Obč-
na Krško začela z aktivnost-
mi za pripravo načrta, so bila 

delujejo urbanistični načrti 
za Krško z Leskovcem, Bre-
stanico, Senovo, Podbočje 
in Rako. 

V preteklih mesecih so bili 
opravljeni tudi sestanki z 
vsemi sveti petnajstih kra-
jevnih skupnosti, na katerih 
so bile predstavljene pobu-
de v posamezni KS, prav tako 
pa se je občinska uprava ob 
tem s prisotnimi člani KS po-
govorila o njihovi viziji ra-
zvoja in načrtovanju bodo-
čega razvoja. 

Vodja oddelka za urejanje 
prostora in varstvo okolja 
Simona Lubšina pojasnju-
je, da Občina v letošnjem 
letu predvideva potrditev 
strateškega dela OPN na Ob-
činskem svetu in pridobitev 
smernic nosilcev urejanja 
prostora. Javno razgrnitev in 
javno obravnavo po posame-
znih KS, na kateri bo lahko 
zainteresirana javnost poda-
la svoje pripombe na predla-
gane rešitve, pa Občina na-
črtuje konec letošnjega leta. 

Pogled na Krško z vzhodne strani

Območna Veterinarska uprava iz Brežic obvešča o novem 
primeru hude gnilobe čebelje zalege, ki je bila ugotovlje-
na na lokaciji Bučerca v občini Krško.

Sledi pregled vseh čebelnjakov okoli okuženega čebelnjaka v 
radiu treh kilometrov oziroma v preletni razdalji glede na kon-
figuracijo zemljišča, ki ga bo opravil delavec območnega vete-

rinarskega inštituta. Premik čebelnjakov oz. čebeljih družin, 
postavljenih na tem območju, je prepovedan.

Zapora čebelnjakov v polmeru treh kilometrov okrog okuže-
nega čebelnjaka velja najmanj do pridobitve negativnega re-
zultata kontrolnega kliničnega pregleda okuženega čebelnja-
ka, ki bo opravljen v 30-ih dneh po izvedbi vseh predpisanih 
ukrepov in končni dezinfekciji in negativnih rezultatih klinič-
nih pregledov vseh čebeljih družin znotraj okuženega kroga. O 
odpravi odrejenih ukrepov sledi obvestilo Veterinarske uprave.

V občini Krško so na prodaj kmetijska zemljišča, ki so v la-
sti Občine in so v večini pridobljena na podlagi sklepa o de-
dovanju po osebah, ki jim je Občina doplačevala stroške in-
stitucionalnega varstva. Seznam kmetijskih zemljišč je na 
vpogled v posameznih krajevnih skupnostih, kjer se zemlji-
šča nahajajo, Občina pa jih prodaja z razlogom gospodarne-
ga ravnanja s premoženjem. 

Interesenti za odkup lahko vloge podajo na oddelku za var-
stvo okolja in urejanje prostora, v času uradnih ur. Med kultu-
rami zemljišč, ki so v programu prodaje, gre v največ prime-
rih za njive, travnike in gozdove. Cena odkupa bo v primeru 
izkazanega interesa določena na podlagi cenitve uradnega 
cenilca in ogleda na terenu.

Huda	gniloba	čebelje	zalege	

Prodaja	kmetijskih	zemljišč	
Občine	Krško

Komasacija kmetijskih zemljišč »Vihre«
Izvedba postopka

Občina Krško je uspešno pridobila sredstva na javnem 
razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ukrep 125, za izvedbo postopka komasacije kmetijskih ze-
mljišč na območju Vihre in izbrala izvajalca geodetskih del, 
podjetje Geodetska družba d.o.o.,Ljubljana.
V naslednjih mesecih  se bodo pričeli postopki dela na tere-
nu, ki zajemajo geodetske meritve, analizo in ovrednote-
nje zemljišč, izdelave elaboratov, pripravo načrta novega 
stanja zemljišč in seznanitev lastnikov z novimi parcelami  
ter izgradnje novih poti. 
V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS št. 
55/2003) vodi komasacijski postopek Upravna enota Krško.

O vseh navedenih postopkih bodo lastniki seznanjeni 
in vabljeni na obravnave.
 Franc Bogovič, župan

KRŠKO - Z namenom spodbujanja razumevanja med starejši-
mi in mlajšimi generacijami je bila Slovenija med predsedova-
njem Evropski uniji v letu 2008 pobudnica obeleževanja 29. 
aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti. 

Tako smo v Sloveniji, kot tudi v ostalih članicah EU, saj se pre-
težni del Evrope sooča s podaljševanjem življenjske dobe in 
nizko rodnostjo, tej problematiki v začetku maja namenili z 
različnimi prireditvami in omizji več pozornosti. Tudi v Domu 
starejših občanov Krško, kjer so 7. maja pripravili  prireditev z 
naslovom Včeraj, danes, jutri... Kot se včerajšnji dan povezuje 
z današnjim, današnji z jutrišnjim, tako se namreč mlajša ge-
neracija povezuje s srednjo in starejšo, pri čemer so v življe-
nju vsakega človeka najpomembnejše vezi. Kar so z nastopi, z 
glasbenimi, pevskimi, instrumentalnimi in recitatorskimi toč-

kami družno ponazorili domski pevski zbor Sonček, stanoval-
ki Anica Cvelbar in Milka Zagorc, prostovoljka Tamara, pevski 
zbor zaposlenih Pritlične mične, otroci zaposlenih Ana Pavlič, 
Rok in Matic Pirc, sestrici Bevc ter pevke Aktiva kmečkih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki. 
Kakor je poudarila ob tem direktorica DSO Jožica Mikulanc, 
brez medgeneracijske strpnosti namreč problem staranja pre-
bivalstva ni rešljiv, zato mora ta postati ena od vrednot sodob-
ne družbe: »Dandanes se Evropa srečuje z demografskimi spre-
membami izjemnih razsežnosti. Razmerje med generacijami, 
kakršno je veljalo v preteklosti, je porušeno. Delež starejših 
je vse večji, mladih pa je ponekod le še za polovico tistih, ki 
so se rojevali po 2. svetovni vojni. Družba je bila doslej sesta-
vljena iz različnih generacij, ki so se med seboj dopolnjevale 
in sodelovale, zaradi vse bolj spremenjenih demografskih raz-
mer pa postaja medgeneracijska solidarnost čedalje bolj ak-
tualna in spremembe bodo v prihodnje še izrazitejše.« Zato so 
v domu veseli vsakega, ki jih namenoma ali naključno obišče, 
ali kakor so zapisali na prospekt ob vhodu v dom: »Naj vas ne 
bo strah vstopiti! Danes so tukaj oni, jutri bomo mogoče mi!«
 B. Mavsar

Ob	evropskem	dnevu	
medgeneracijske	solidarnosti

Medgeneracijsko strpnost so v domu ponazorili z 
nastopi različnih generacij.

BOHOR – 9. maja se je na Bohorju v organizaciji TD Senovo 
odvila že 33. jezikova nedelja, na kateri je sodelovalo 16 je-
zikov: šest v kategoriji dolžina, štirje v kategoriji teža in šest 
v kategoriji izvirnost  - domiselnost. Komisija v sestavi Ana 
Nuša Somrak, Jože Kranjc in Stane Mirt je izmerila, da je 
bil najdaljši jezik Mirana Klavžarja (715 mm), najtežji jezik 
je prinesla Albina Pajek (228 dag), za najbolj izvirnega pa 
so tako kot lani razglasili jezik Dragice Cerjak. Kljub muha-
stemu in hladnemu vremenu se je zbralo lepo število obisko-
valcev. Za dobro voljo je poskrbel ansambel Brodniki, pro-
gram pa je povezoval Tone Petrovič. Fotogalerija na www.
posavje.info. J. M.

33.	jezikova	nedelja	na	
Bohorju
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Obvestilo	–	
javni	poziv	za	sredstva	za	

sofinanciranje	poletnih	prireditev	
izven	mesta	Brežice

Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani občine 
www.brezice.si objavljen javni poziv za sofinanciranje iz 
proračunske postavke Poletne prireditve izven mesta Bre-
žice. Sredstva se dodelijo na podlagi Prijave na javni poziv 
za sofinanciranje, do sredstev so upravičeni organizatorji 
prireditev, ki se bodo izvajale v mesecu juniju, juliju, av-
gustu in septembru 2010. Prijavni obrazec je mogoče do-
biti v sprejemni pisarni Občine Brežice in na spletni strani 
Občine Brežice. Več informacij o javnem pozivu lahko naj-
dete na http://www.brezice.si v rubriki Razpisi.  

Dobova je prizorišče enega 
največjih projektov v obči-
ni, ki bo izboljšal varnost v 
prometu. Skupni projekt Mi-
nistrstva za promet in Obči-
ne Brežice vključuje preloži-
tev regionalne ceste v dolžini 
približno kilometer, z loče-
nim potekom enostranskega 
pločnika in kolesarske steze, 
rekonstrukcijo obstoječega 
križišča regionalne in lokal-
ne ceste, podvoz pod žele-
zniško progo, izvedbo devi-
acije in priključitev lokalne 
ceste proti Kapelam in uredi-
tev križišča ter ureditev do-
stopov k objektom.

TrenuTna dela na 
projekTu 

Župan Ivan Molan se je ude-
ležil koordinacije z izvajal-
ci in nadzornikom projekta 
ter predstavnikom KS Dobo-
va. Predstavnik izvajalca Pri-
morje d. d. je zagotovil, da 
načrtovani rok izvedbe ni 
ogrožen, nekaj težav je iz-
vajalcem povzročila dalj-
ša zima, soočajo pa se tudi 
z visoko podtalnico v gradbe-
ni jami. Podtalnico prečrpa-
vajo, vendar je prečrpavanje 
smiselno do neke meje, ki pa 
je ob vsakih padavinah pre-

Spoštovani!

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdra-
vilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, prepre-
čevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo 
krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko poma-
gamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je torej odsev 
človečnosti, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brez-
plačnosti in anonimnosti. Da zadostimo potrebam zdra-
vstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za 
krvodajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari 
od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske 
lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v 
sodelovanju z RKS IN ZZTM Ljubljana organizira 

krvodajalsko akcijo v

torek, 25. maja 2010 
od 8.00 - 15.00 ure

v EKONOMSKI ŠOLI BREŽICE
Bizeljska cesta 45

Vljudno vabljeni!

Dela	na	projektu	podvoz	
Dobova	potekajo	po	načrtih

sežena, prav tako ob lepem 
vremenu upada zelo počasi. 
Izveden je že del cestnega te-
lesa (v smeri Rigonc in Kapel), 
ki se bo v juniju asfaltiral. Po-
stavljajo se oporni zidovi na 
uvozu v podvoz. Postavljena 
je podporna konstrukcija za 
poriv keson podvoza pod že-
lezniško progo, se bo verje-
tno vršil v juniju ali juliju.

Finančna konsTrukcija

Direkcija RS za ceste je 
03.09.2009 podpisala po-
godbo za izgradnjo podvoza 
Dobova z izbranim izvajal-
cem podjetjem Primorje d. 
d. skupaj s partnerjem CGP 
Novo mesto. Vrednost celo-
tnega projekta je 7,4 milijo-
na evrov, od tega bo Občina 
Brežice prispevala 1 milijon 
evrov. Podvoz Dobova (ura-
dni naziv projekta se glasi 
Ureditev križanja regionalne 
ceste R2-420 Brežice – Dobo-
va - Rigonce in lokalne ceste 
z železniško progo Dobova - 
Ljubljana v območju naselja 
Dobova) je rezultat večdese-
tletnega zavzemanja kraja-
nov in Občine za rešitev pro-
metne situacije sredi naselja 
Dobova. Kot sofinancer iz-
gradnje podvoza bo Občina 

sofinancirala lokalno infra-
strukturo (pločniki, avtobu-

sne postaje, kolesarska ste-
za).  Vir: Občina Brežice

V času od 9. do 11. aprila 2010 je v Trogirju na Hrvaškem po-
tekalo prvo mednarodno tekmovanje pod imenom Mitteleu-
ropa Blasmusikfest 2010, kjer so svoje znanje preizkušali or-
kestri iz vse Evrope. Na omenjeno tekmovanje se je prijavilo 
osem orkestrov iz šestih držav. Slovenijo je poleg orkestra iz Ra-
ven na Koroškem in Mežice predstavljal tudi naš domači orke-

ster iz Loč pri Dobovi pod vodstvom dirigenta Danijela Ivše, ki 
je na tekmovanju prejel bronasto priznanje. Udeležba na ta-
kem tekmovanju zahteva nenehno izpopolnjevanje in strokov-
no usposabljanje, obenem pa pomeni potrditev visoke kakovo-
sti domačega orkestra. Godbenikom in godbenicam iz Loč se je 
v Trogirju pridružila tudi mažoretna skupina pod vodstvom Maje 
Frigelj, ki je skupaj z orkestrom nastopila na glavnem trgu v 
Trogirju in tudi tokrat navdušila zbrano množico. KD Gasilski pi-
halni orkester Loče letos praznuje 90 let neprekinjenega delo-
vanja ter 10 let delovanja mažoretne skupine. V ta namen 29. 
maja 2010 prirejajo slavnostno prireditev ob 90. obletnici de-
lovanja, decembra pa bodo dogodek obeležili še s slavnostnim 
koncertom, ki bo kot krona za vložen trud vseh članov društva.

Bronasto	priznanje	za	
godbenice	in	godbenike	iz	Loč

Gasilstvo ima v občini Brežice močno tradicijo in številne ak-
tivne članice in člane, v občini deluje 31 prostovoljnih gasil-
skih društev. Florjanova nedelja je praznik za vse gasilce, ta 
dan se v svečanih uniformah srečajo pri bogoslužju in obele-
žijo svoje poslanstvo in spomin na nekdanje člane.  

V KS Dobova deluje kar devet gasilskih društev, letos so 18. 
tradicionalno praznovanje in srečanje na Florjanovo nede-
ljo pripravili gasilci PGD Loče. Srečanja sta se udeležila tudi 
predsednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič in župan 
občine Brežice Ivan Molan. Zbor gasilcev je vodil poveljnik 
PGD Loče Vinko Gramc. Bogoslužja se je udeležilo 120 ga-
silcev v uniformah in članov Gasilskega pihalnega orkestra 
Loče, ti so z instrumentalno glasbo obogatili obred. Ob tej 
priložnosti so blagoslovili tudi pridobitev PGD Rigonce - novo 
gasilsko vozilo. 

Florjanova	nedelja	–	praznik	
gasilcev

BIZELJSKO - Svojega zavetnika so počastili tudi gasilci Bizelj-
skega, Orešja na Bizeljskem in Stare vasi, kjer so se v skupni 
povorki od gasilskega doma k cerkvi svetega Lovrenca poda-
li skupaj z gasilci iz sosednjega hrvaškega Kačkovca, s ka-

terimi so 1. maja pripravili srečanje na mostu v Drašah. Na 
že sedmi povorki skozi naselje so po besedah predsednika 
PGD Bizeljsko Hermana Premelča hrvaški gasilski prijatelji 
že sodelovali. V povorki je sodelovalo okoli 60 gasilcev, sku-
paj s podmladkom, tako da se ni bati za pomlajevanje gasil-
skih vrst. Pri sveti maši, ki jo je daroval Vlado Leskovar, so 
se priporočili zavetniku, nato pa za vse pripravili druženje s 
pogostitvijo.  S. V.

Florjanovo	na	Bizeljskem

Tri domača društva skupaj z gosti s Hrvaške

BREŽICE - V soboto, 8. maja, smo tudi v Sloveniji obeleži-
li 6. svetovni dan hipertenzije z motom »Primerna teža - 
normalen krvni tlak« ter na ta dan v 10 slovenskih mestih 
brezplačno merili krvni tlak in telesno maso. 

V Brežicah so aktivnosti potekale pod okriljem internega od-
delka Splošne bolnišnice Brežice. Diplomirani med. sestri 
Martina Ulčnik in Lavra Ajster sta merili krvni tlak in tele-
sno maso, na nevarnosti visokega krvnega tlaka, načine odkri-
vanja in zdravljenja arterijske hipertenzije pa je opozarjala 
Mojca Savnik Iskra, dr. med., specialistka interne medici-
ne. Na nevarno povezanost med visokim krvnim tlakom, de-
belostjo in sladkorno boleznijo je opozorila tudi stojnica, ki 
jo je organiziralo Društvo sladkornih bolnikov, kjer so meri-
li krvni sladkor. 
Za popestritev dopoldneva so poskrbeli učenci OŠ Brežice s 
plesnimi, pevskimi in inštrumentalnimi točkami, program pa 
je povezoval Vili Zupančič.
 M. Savnik Iskra

V	Brežicah	obeležili	svetovni	
dan	hipertenzije



Posavski obzornik - leto XIV, številka 10, četrtek, 13. 5. 2010 17IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Potekal je delovni sestanek na Eles-u, katerega se je udele-
žil tudi župan Srečko Ocvirk. Tema sestanka je bil pričetek 
del na trasi daljnovoda Beričevo -Krško, ki v precejšnji meri 
posega tudi na območje občine Sevnica. Obravnavali so na-
čin odpravljanja poškodb na javnih infrastrukturah, ki bodo 

nastale zaradi gradnje objekta ter razpravljali o načinu ob-
veščanja med investitorjem, izvajalcem in lokalno skupno-
stjo. O terminskem poteku gradnje je bil sklenjen dogovor, 
da se bodo srečevali na tri mesece. Takrat bodo pregleda-
li stanje projekta. Načrtovana gradnja projekta bo izvede-
na v treh letih.

Na Lovrencu so člani Planinskega društva Lisca Sevnica izva-
jali varstvo encijana pred trganjem, izkopavanjem in spre-
hajanju po rastišču nasploh. Ugotovili so, da je postavitev 
zaščitne ograje smiselna, saj je večina obiskovalcev z odo-
bravanjem sprejelo takšno ureditev. Večjih kršitev v tem času 
ni bilo, opozorjenih pa je bilo kar nekaj ljudi.

Predaja	avtomobila	Centru	
za	socialno	delo	Sevnica
Občina Sevnica ima v skla-
du z Zakonom o socialnem 
varstvu organizirano javno 
službo »Pomoč na domu«. 
Za izvajanje te dejavno-
sti je Občina Sevnica v le-
tošnjem letu v štiriletni po-
slovni najem vzela že drugo 
vozilo Fiat Panda Climbing 
4x4. Vrednost tega vozila je 
12.100 evrov, uradno pa ga 
je župan v preteklem tednu 
predal v uporabo Centru za 
socialno delo Sevnica, ko je 
bila podpisana tudi pogodba 
o upravljanju vozila. 

Neposredno socialno oskrbo 
Pomoč na domu uporabnikov 
izvaja osem oskrbovalk. Upo-
rabnikom nudijo gospodinjsko 
pomoč, pomoč pri vzdrževa-

nju osebne higiene, pomoč pri 
ohranjanju socialnih stikov ter 

Avtomobil je Centru za socialno delo Sevnica predal 
župan Srečko Ocvirk (foto: Smilja Radi).

razvoz kosil. Trenutno število 
uporabnikov storitve pomoč 

na domu se giblje okoli 70 me-
sečno. Občina poleg stroškov 
vodenja subvencionira tudi 
stroške neposredne socialne 
oskrbe. Cena storitve je obli-
kovana v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih sto-
ritev in znaša 20,20 evrov na 
efektivno uro. Ob upošteva-
nju subvencije Republike Slo-
venije in Občine Sevnica znaša 
cena za uporabnika 4,18 evrov 
na efektivno uro.

Pri razvoju storitve pomoč na 
domu ima sevniški center za 
socialno delo popolno podpo-
ro tako Občine Sevnice kot 
sevniškega občinskega odbo-
ra za zdravstveno varstvo in 
socialo.

Asfaltiranje	Drožanjske	ulice
V sklopu težko pričakovanih in medijsko odmevnih ureditev 
na Drožanjski cesti je na zgornjem, dobrih 600 m dolgem po-
dodseku ulice, položen zaključni sloj asfalta na vozišču lo-
kalne ceste, novem hodniku za pešce in priključku javne poti 
pri igrišču, kjer je bilo vozišče že predhodno močno poško-

dovano zaradi gradnje kanala fekalne kanalizacije. Pred tem 
so bila na tem delu izvedena obsežna dela na širitvah, ure-
ditvi meteornega odvodnjavanja, priključkih fekalne kana-
lizacije, gradnji javne razsvetljave ter dostopih do posame-
znih objektov ob cesti. S tem se bodo končno izboljšali tudi 
bivanjski pogoji stanovalcev ulice, zaenkrat res le na ome-
njenem zgornjem pododseku, najkasneje do konca junija le-
tos pa tudi na preostalem, spodnjem in srednjem pododseku, 
slab kilometer dolge trase. Stanovalce in uporabnike Drožanj-
ske ceste še vnaprej naprošamo za strpnost in dosledno upo-
števanje prometne signalizacije ter gradbiščnih omejitev.  

Zgornji del Drožanjske ulice (foto: arhiv Občine 
Sevnica)

Asfaltiranje	dela	Planinske	
ceste
V sklopu projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica je potekala asfaltacija na spodnjem delu Planinske 
ceste, od rondoja do kopitarniškega mostu. V tem sklopu  je 
bilo asfaltiralo tudi parkirišče nasproti rondoja, pod katerim 
stoji razbremenilni bazen dežnih voda. Po izvedbi hodnikov 
za pešce v zgornjem delu Planinske ulice bo sledila dokonča 
ureditev Planinske ulice.

Spodnji del Planinske ceste, od rondoja do 
kopitarneškega mostu (foto: arhiv Občine Sevnica)

Delovni	sestanek	na	Eles-u

Trasa daljnovoda Beričevo-Krško (foto: arhiv Občine 
Sevnica)

Komisija	za	spremljanje	
projekta	3.	razvojna	os
Po nekoliko daljšem premoru se je sestala občinska Komisi-
ja za spremljanje državnega projekta 3. razvojna os v Re-
publiki Sloveniji. Občina Sevnica stalno aktivno spremlja do-
gajanja na tem projektu, ki pa je na srednjem odseku od 
Celja do Novega mesta trenutno v postopku priprave držav-
nega prostorskega načrta. Koncem lanskega leta se je no-
silec projekta, Ministrstvo za okolje in prostor, po medre-
sorskem usklajevanju odločil, da zadnjo optimizirano traso 
poteka nove hitre ceste dopolni še s študijo variant »mini-
malne alternative«. Ta naj bi bila pripravljena poleti letos, 
potem pa javno razgrnjena in predložena v mnenja Občinam 
ter ostalim udeležencem v postopku. Člani komisije so se 
informirali s stanjem projekta in zavzeli stališče, da je po-
trebno nadaljevati z načrtovanjem in umeščanjem enotne 
trase nove ceste v prostor na celotnem srednjem odseku in 
da se skuša vzpostaviti dialog z ostalimi Občinami tega od-
seka za približanje stališč, s katerimi bi pred državo lažje 
argumentirali potrebo po novi povezavi. Za predsednika ko-
misije je bil izbran občinski svetnik in direktor podjetja In-
kos iz Krmelja Rudi Bec, ki je zamenjal dosedanjega pred-
sednika, župana Srečka Ocvirka.

Občinski	prostorski	načrt	
občine	Sevnica
Občina Sevnica je konec meseca aprila od Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela smernice za pri-
pravo Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor je po prejemu osnutka občin-
skega prostorskega načrta s pozivom za izdajo smernic že v 
mesecu juliju 2009 pozvalo Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, da kot eden izmed pomembnejših nosil-
cev urejanja prostora poda smernice za pripravo občinskega 
prostorskega načrta Sevnica, ter da se opredeli do načrto-
vanih prostorskih ureditev oziroma načrtovanih posegov v 
prostor in konkretizira določbe predpisov s področja kme-
tijstva. Predpisan zakonski rok za izdajo smernic je sicer 30 
dni, vendar je Občina Sevnica smernice prejela šele po sko-
raj 10 mesecih od prejema poziva, kar za občino predsta-
vlja dodatno zamudo v postopku priprave prostorskega akta.

Po prejemu smernic je v kabinetu župana potekal sestanek 
občinskih strokovnih služb z izdelovalcem občinskega pro-
storskega načrta, na katerem so natančneje definirali na-
daljnji postopek priprave dopolnjenega osnutka in termin-
ski načrt javne razgrnitve ter predvideli termin dokončanja 
postopka s sprejemom odloka občinskega prostorskega na-
črta. Na junijski seji Občinskega sveta Občine Sevnica bodo 
občinski svetniki podrobneje seznanjeni z dosedanjim po-
tekom priprave akta, trenutnim stanjem projekta ter ter-
mini, postopki dokončanja in končnega sprejema občinske-
ga prostorskega načrta.

Spust	mladic	v	Sevnično
Župan Srečko Ocvirk in predsednik Ribiške družine Sevnica 
Sandi Kosmač sta minuli konec tedna v Sevnično spustila ribe 
mladice. V mesecu aprilu je bilo vloženih 50.000 rib, v veli-
kosti 3-4 centimetre. Ribiči pričakujejo 10 % uspešnost pre-
živetja vloženih rib. Sevnična in njena struga sta bili v hudih 
poplavah leta 2005 močno poškodovani. Z izgradnjo kanali-
zacijskega sistema na Planinski cesti pa se je odprla možnost 
za revitalizacijo potoka Sevnična. 

Ogled	čistilne	naprave	na	Logu	
za	učence	devetih	razredov
Učenci devetih razredov iz osnovnih šol Sava Kladnika Sevni-
ca, Ana Gale Sevnica, Blance in Boštanja so si v okviru Dne-
va zemlje ogledali čistilno napravo na Logu. Pozdravila sta jih 
tudi župan Srečko Ocvirk in direktor Komunale Sevnica Mi-
tja Udovč. Sledil je voden ogled, ki ga je pripravila Komuna-
la. Teden dni kasneje so si čistilno napravo ogledali še učenci 

iz osnovnih šol Tržišče, Krmelj in Milana Majcna Šentjanž. Ob 
tej priložnosti je župan osnovne šole povabil k natečaju Varuj-
mo vodo, čistilna naprava. Na natečaju lahko sodelujejo vrtci, 
osnovne šole z območja občine Sevnica ter društva, ki delujejo 
na področju varovanja narave v naši občini. Vsi zainteresira-
ni lahko na natečaj prijavijo fotografije, risbe, spise, zgodbe, 
razmišljanja in kratke filmčke. Natečaj je razpisan ob zaključ-
ku projekta čistilne naprave, zato pričakujemo izdelke vezane 
na to obdobje, vendar na celotno območje občine. Natečaj po-
teka do 4. junija. Izdelki bodo predstavljeni ob otvoritvi Čistil-
ne naprave, ki bo 17. junija. Najboljši iz vsakega sklopa bodo 
nagrajeni s praktičnimi nagradami, skupina z najštevilčnejši-
mi izdelki pa bo nagrajena s strokovno ekskurzijo.

Čistilna naprava na Logu (foto: arhiv Občine Sevnica)

Pohod	»azaleja«	Vrhek
Minuli konec tedna je potekal pohod »azaleja« Vrhek, ki se je 
začel pri gostilni Majcen Ulčnik. Pohodniki so hodili po ozna-
čeni poti do rastišča azaleje, ki je na našem področju pravi 
biser. V Sloveniji so znana samo štiri nahajališča, od katerih 
sta dve na območju občine Sevnica. Eno je nad Boštanjem in 
drugo na Vrhku pri Tržišču. Grm cveti v začetku maja v pre-
svetljenih gozdovih in na gozdnem robu, medtem ko v sen-
ci čaka na boljše čase in nam kaže le šopasto razvrščene su-
ličaste liste z belimi lepljivimi dlačicami. V višino zraste do 
štiri metre. Zaradi lepote in redkosti je azaleja v Sloveniji 
zavarovana rastlina, zato jo občudujmo in fotografirajmo v 
naravnem okolju in je ne trgajmo.

Varstvo	encijana	pred	
trganjem

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i
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Kaj ti pomeni tak naslov?
»Ker sem imela klubske ob-
veznosti, mojim soigralkam 
nisem mogla pomagati na za-
ključnem turnirju. A so uspe-
la dekleta zmagati tudi brez 
mene. Sicer pa sem tega pri-
znanja zelo vesela. Prejela 
sem obilo nagrad, povrh vse-
ga pa je bil ženski nogomet 
deležen velike medijske po-
zornosti, kar ni ravno usta-
ljena praksa. Bi si pa želela, 
da bi se v ŠKL nogometu po-
večala konkurenca, da bi še 
več ekip sodelovalo v tem za-
nimivem tekmovanju.«

Zakaj igraš ravno nogomet?
»Začela sem, ko sem bila sta-
ra 10 let. Sprva sem igrala s 
fanti na Mirni, sedaj pa sem 
že tri leta v ženskem nogo-
metnem klubu Krka Novo me-
sto, kjer treniram vsak dan, 
hkrati pa obiskujem še dru-
gi letnik Srednje zdravstve-
ne in kemijske šole v Novem 
mestu. Sem pa poprej treni-
rala tudi atletiko, igrala pa 
košarko in odbojko.« 

Nogometašica	iz	Tržišča
Kristina Erman je bila letos izbrana za najboljšo igralko v tekmovanju ŠKL nogometa, 16-letna bočna 
nogometašica, ki po potrebi zaigra tudi v obrambi, je članica slovenske U17 in U19 reprezentance. Svo-
jo športno pot je začela v Tržišču, danes je članica ŽNK Krka. Letos je s Šolskim centrom Novo mesto 
postala državna prvakinja v tekmovanju ŠKL, kjer je prejela tudi priznanje za najboljšo igralko. 

Kako pa si prišla v stik z ŽNK 
Krka?
»Moj učitelj telovadbe iz Tr-
žišča je na šolo povabil pred-
stavnike kluba, ko sem bila 
v 9. razredu. Tako se je vse 
skupaj začelo.«

Verjetno je bila to velika 
sprememba v tvojem ži-
vljenju.
»Vsekakor. Sedaj živim špor-
tno, urnik je precej naporen 
in natrpan. A vsega tega ne 

bi bilo, če ne bi imela tako 
rada tega športa. Zato se 
zavedam, da moram vztra-
jati, se boriti in dokazovati 
iz dneva v dan.«

Kako pa tvoja družina spre-
mlja tvojo športno pot?
»Moji domači me spodbu-
jajo, čeprav sem zelo malo 
doma. Živim v Novem mestu. 
Veliko se pogovarjam z mojo 
mamo, ki me razume in mi 
pomaga.«

Brez šole ne gre.
»Šola je zelo pomembna, 
saj je ne morem kar pustiti. 
Kaj hitro lahko pride do po-
škodbe, in bi bila brez pokli-
ca. Je pa malce težko uskla-
jevati obveznosti, saj imam 
obilo prakse, ki jo moram ob 
morebitnem izostanku vedno 
nadomestiti.«

Vzornika nima, rada pa gle-
da vrhunske igralke in igral-
ce, od katerih se vedno kaj 
novega nauči. V nogometu si 
želi, da bi vsak dan napre-
dovala, kako visoko pa bo ob 
tem prišla, pa ne razmišlja. 
Rada pa se vrne tudi v doma-
či kraj Tržišče, ki od lani po 
zaslugi predsednika krajev-
ne skupnosti Janeza Kukca 
premore športni park. »Vese-
la in ponosna sem, da imamo 
v mojem domačem kraju tak 
športni kompleks. Upam, da 
bo poleti veliko aktivnosti. 
Želim pa si, da bi dobili tudi 
športno dvorano, ki jo Tržišče 
še ne premore.«
 Drago Perko

Kristinina ekipa, Kristina je desno, s copati okoli vratu

Najprej so mladi čebelarji, 
razdeljeni v nižjo in srednjo 
starostno skupino (od 1. do 
5. razreda in od 6. do 9. ra-
zreda), pisali testne pole, 
nakar jih je dolgoletna men-
torica mladih čebelarjev na 
leskovški šoli Danica Zalokar 
popeljala na ogled krajevnih 
posebnosti, med drugim so si 
udeleženci regijskega čebe-
larskega tekmovanja ogle-
dali Nuklearno elektrarno 
Krško, staro mestno jedro 
Krškega in Šrajbarski turn 
z okolico v Leskovcu pri Kr-
škem. 
Temu je sledila še razglasi-
tev in podelitev priznanj, 
najboljši med njimi, spo-
daj navedeni dobitniki zla-
tih, srebrnih in bronastih pri-
znanj, pa so se udeležili 33. 
državnega tekmovanja mla-
dih čebelarjev, ki je 8. maja 
potekalo v Cerkljah na Go-
renjskem.

Regijsko	tekmovanje	mladih	
posavskih	čebelarjev	
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Leskovška osnovna šola je bila 22. aprila gostiteljica posavskega tekmovanja mla-
dih čebelarjev, ki se ga je udeležilo 44 tekmovalk in tekmovalcev iz sedmih osnovnih šol z mentorji: OŠ 
Jurija Dalmatina Krško (mentor Suzana Pacek), Leskovec pri Krškem (Danica Zalokar), Raka (Jože Cemič), 
Koprivnica (Mirela Zalokar), Boštanj (Andrej Kozinc), Pišece (Martin Dušič ) in Mokronog (Ksenja Pirnar).

V nižji starostni skupini so 
zlato priznanje prejele tek-
movalne dvojice: Lucija Žu-
pevc in Aleksander Hicta-
ler ter Kristijan Klavžar in 
Aljaž Bogolin iz OŠ Koprivni-

ca, Urban Oštir in Maks Le-
nart Rep iz OŠ Mokronog ter 
Gašper Dušič in Aleš Kuhar iz 
OŠ Pišece; srebrno priznanje: 
Pika Kuselj in Ajda Žarn (Kr-
ško), David Dragonja in Mark 

Dragonja ter Gašper Letner 
in Janja Unetič (oboji Lesko-
vec), Tina Gregorčič in Anže 
Čeh (Mokronog), Marko Dušič 
in Denis Kapčič (Pišece) ter 
Katja Pirc in Bianka Colarič 
(OŠ Raka). Bronasto prizna-
nje pa sta v nižji skupini tek-
movalcev prejeli dvojici Ka-
rin Marin in Domen Kovač iz 
OŠ Boštanj ter Maks Pinterič 
in Lara Drugovič iz OŠ Krško. 
V srednji tekmovalni skupini 
čebelarjev ni bilo podeljene-
ga zlatega priznanja, srebrno 
pa sta si prislužili Barbara Pa-
cek in Sebastjan Pacek iz OŠ 
Krško. Z osvojenimi bronasti-
mi priznanji so se državnega 
tekmovanja udeležili še Katja 
Zupančič in Nina Simone Ko-
stelac (Krško), Tinkara Zalo-
kar ter Matjaž Ajster in Lovro 
Arh ter Dejan Češnovar (oba 
para iz OŠ Leskovec) in Dejan 
Eržen ter Lovro Jevnikar iz 
OŠ Mokronog. B. Mavsar

Na sliki dobitnika zlatega priznanja Gašper Dušič in 
Aleš Kuhar iz OŠ Pišece, ki bosta še z ostalimi dobitniki 
priznanj zastopala mlade posavske čebelarje na 
državnem tekmovanju.

BREŽICE - V prostorih Mladinskega centra Brežice je pod okri-
ljem mreže YouthNet med 15. in 20. aprilom v sklopu pro-
jekta Glocal Europe potekal seminar na temo Mediji in mar-
keting. Mreža YouthNet spodbuja javne zavode in nevladne 
organizacije, ki ustvarjajo na področju mladih, da z najra-
zličnejšimi akcijami in inovativnimi programi razvijajo po-
goje za osebno rast in kreativni razvoj mladih Evropejcev. 

Youthnet v sklopu projekta Glocal Europe izvaja zanimiv mul-
timedijski natečaj, ki naj bi mlade spodbudil k aktivnemu so-
delovanju, tako zunaj meja svojih držav kot znotraj. Tokra-
tni petdnevni seminar v Brežicah je bil namenjen mladinskim 
organizacijam iz Albanije, Avstrije, Belorusije, Bolgarije, Hr-
vaške, Grčije, Italije, Litve, Makedonije, Portugalske, Rusi-
je, Srbije, Slovenije in Ukrajine. 

O tem, kaj so se udeleženci naučili, pa nam je več zaupala  
Nataša Kalin iz brežiškega mladinskega centra, ki je tudi ko-
ordinatorica mreže YouthNet: »Seminar je udeležence posku-
šal predvsem naučiti, kako naj uspešno promovirajo in pred-
stavijo natečaj Youthneta javnostim v svojih državah, kako 
naj izdelajo dovolj zanimive materiale, da bodo pritegniti 
več pozornosti med mladimi.« 

Seminar v Brežicah je bil zadnji pod okriljem tega projek-
ta in je služil ravno zaključnim kreativnim potezam. Italijan 
Lorenzo Vala, glavni mentor seminarja v Brežicah, je med 
drugim pohvalil trud in uspeh Mladinskega centra Brežice na 
mednarodnem nivoju, rekoč: »Mnoge organizacije po Evropi 
se lahko zgledujejo po delu vašega centra. Ne morem pre-
hvaliti tudi novih prostorov, takšni pogoji za delo omogoča-
jo povsem nove dimenzije angažiranosti,« o zaključnem se-
minarju pa je dodal: »Rezultati tega seminarja so čudoviti, 
s filmskimi izdelki, gesli, izvirnimi propagandnimi materiali 
in nenazadnje učinkovitimi medsebojnimi sodelovanji bodo 
lokalne akcije veliko uspešnejše.« V želji, da bi »globalno« 
pogosto prihajalo na »lokalno« in »lokalno« postajalo »glo-
balno«, pa bo MC Brežice gotovo še naprej aktiven v mnogih 
podobnih projektih. Več o tem natečaju in ostalih projektih 
na www.mc-brezice.si. 
 M. M., foto: MC Brežice

Glocal	Europe	v	brežiškem	
mladinskem	centru

Mladi iz krajevnih skupnostih Tržišče, Krmelj in Šentjanž so 
dobili povabilo, da se udeležijo srečanja druge generaci-
je Slovencev, živečih v tujini. Med 23. in 26. aprilom jih je 
kar 47 preživelo nepozaben vikend v Essnu v Nemčiji. Tam 
so jih toplo sprejeli člani Slovensko kulturnega in športne-
ga društva Bled iz Essna. Obiskali so tudi Amsterdam in si 
ogledali nekaj znamenitosti tega mesta, na večerni zabavi 
v Essnu pa so za dobro glasbo poskrbeli Pop Design, DJ Andy 
iz Krmelja in Veseli Dolenjci. Ob slovesu so nove prijatelje 
poleti povabili v Slovenijo, upajo pa tudi, da bodo nasle-
dnje leto zopet v tako velikem, če ne večjem številu odšli 
na druženje v Essen.

Mladi se zahvaljujejo županu občine Sevnica Srečku Ocvir-
ku, KŠTM Sevnica in krajevnim skupnostim Tržišče, Krmelj 
in Šentjanž, ki so jim finančno pomagali izpeljati obisk, ter 
podjetju Avtobusni prevozi Mrgole za prevoz. 
 P. P./I. Močnik

RADEČE - Učenci in učenke prve triade OŠ Radeče in podru-
žnične šole Svibno so se tudi v tem šolskem letu prijavili na 
projekt Pasavček in ustvarjali na temo »Prav in narobe v ce-
stnem prometu«. Napisali so pravljice o Pasavčku in izdela-
li knjižice s prepovedmi vedenja v prometu, naslikali slike 
potovanj svojih družin z osebnimi vozili, prikazali skeče... 

Na zaključni prireditvi v športni dvorani v Radečah so se jim 
pridružili tudi gostje: župan občine Radeče Matjaž Han, rav-
nateljica Simona Zupančič, predsednik Sveta za preventivo 
in vzgojo Rado Ribič, predstavniki Policije Laško in prome-
tni policist z motorjem, predsednik Avto moto društva Ra-
deče, predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ra-
deče. Vsi so pohvalili naša prizadevanja za večjo varnost v 
prometu. Program so popestrili tudi solisti otroškega zbora 
pod mentorstvom Taje Balog. Ob zaključku projekta bi se 
želel zahvaliti vsem učenkam in učencem ter njihovim uči-
teljicam in vzgojiteljici za lepo pripravljene predstave, po-
sebej pa bi se zahvalil Mateju Zakonjšku, ki je poskrbel za 
ozvočenje in glasbene podlage.
 Jože Hiršelj

Zaključek	projekta	
»Pasavček«	na	OŠ	Radeče

Mladi	iz	Mirnske	doline	na	obisku	v	Nemčiji

Udeleženci obiska v Nemčiji
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OREHOVO/LISCA - V prazničnem prvomajskem dopoldnevu je 
potekal v organizaciji Športnega društva Berg-lauf Lisca Sev-
nica tradicionalni 19. gorski tek na Lisco, ki je štel za pokal 
Dolenjske in Slovenija teče za zdravje.

S štarta na Orehovem se je na 8,3 kilometre dolgo, lepo ure-
jeno in označeno pot mimo vasi Polje in cerkvice sv. Jošta na 

Lisco podalo 96 tekačev in tekačic iz mnogih slovenskih kra-
jev. Na cilju je bil v moški konkurenci najhitrejši član AK Sev-
nica Robert Lendaro, ki je zmagal v moški konkurenci tudi 
na lanskoletnem gorskem teku, letos pa je bil še absolutni 
zmagovalec. V ženski konkurenci je slavila absolutna zmago-
valka Mateja Šuštaršič iz AK Portovald iz Novega mesta. Na 
vrhu Lisce so potekali tudi teki za otroke in mladino do 18. 
leta. Po kategorijah so si zmago in pokal pritekli: Jan Sami-
de, Klemen Lendaro in Sara Karlovšek, vsi člani AK Sevni-
ca, ki dosegajo na vseh tekmovanjih vrhunske rezultate, če-
prav ustreznih pogojev za vsakodnevne treninge nimajo, saj 
Sevnica nima atletske steze.

Pobudnik, začetnik in organizator tradicionalnega gorske-
ga teka na Lisco in včasih perspektiven sevniški tekač Pavle 
Drobne, ki je progo teden dni pred začetkom teka redno 
dnevno pregledoval in odpravljal še zadnje pomanjkljivosti, 
je bil na koncu zadovoljen, saj je vse teklo tako, kot si je 
želel. S. R., foto: L. M. 

Sevničan	Lendaro	slavil	na	
19.	gorskem	teku	na	Lisco	

Na letošnjem prvomajskem gorskem teku na Lisco je 
postal absolutni zmagovalec atlet AK Sevnica Robert 
Lendaro.

BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnja osnovna šola je gostila 21 
mentorjev in 25 učencev devetih slovenskih šol (na fotogra-
fiji), s katerimi so se leta 1992 pridružili prvemu krogu pro-
jekta Zdrave šole. Ogledali so si Olimje, igrali golf, se dru-
žili in na kmetiji Žuraj na Križan Vrhu pomerili v delavnicah 
in kmečkih igrah. Vsestranski umetnik Franc Černelč jim je 

prikazal klesanje skulpture, ogledali so si tudi rudniški rov 
Alojza Gubenška. Učence so gostili domači učenci na domu, 
mentorje so nastanili v Olimju. Pridružili so se jim predstav-
niki Inštituta za varovanje zdravja in ministrstva, Alenka Pa-
vlovec, nacionalna koordinatorka Mojca Bevc Stankovič, Ve-
sna Pucelj in Nina Scagnetti ter župan Jožef Pregrad, ki je 
ob vstopu OŠ Bistrica ob Sotli v 1. krog mreže Zdravih šol, kot 
je dejal ravnatelj Bogomir Marčinković, bil izjemno osve-
ščen in prepoznal pomen projekta, ki ga ves čas tudi podpi-
ral. V vrsti aktivnosti so dogajanje beležili s fotoaparatom in 
vsem udeležencem ob slovesu med darili izročili tudi zbor-
nik, s pomočjo katerega bodo obujali spomine. Letos v pro-
jektu, v katerega se vključuje vse več šol, zdaj poteka že 
tretji krog, ustvarjajo na temo odnosi.si.
 S. Vahtarič, foto: arhiv OŠ 

Tabor	Zdravih	šol	

KRŠKO - Društvo upokojencev Krško je 6. maja pod vod-
stvom športne referentke Alojzije Škafar na krškem ba-
linišču pripravilo balinarski turnir (na fotografiji, več 
na www.posavje.info). Balinarskemu dogodku je priso-
stvoval tudi športni referent Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Franc Škoflek, med sabo pa so se pomeri-
li poleg domačinov še balinarji DU Senovo, DU Sevnica in 
DU Krmelj. Športne upokojenske selekcije se udeležuje-
jo regijskih tekmovanj, tudi tokratni balinarski turnir je 
bil tekmovalnega značaja, saj se bo zmagovalna ekipa 
potegovala za čim višje mesto na državni ravni.  M. K. 

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

KRŠKO - Na državnem tekmovanju iz matematike za dijake 
srednjih strokovnih in poklicnih šol, ki je 17. aprila poteka-
lo v Mariboru, so dijaki Šolskega centra Krško - Sevnica do-
segli izjemen uspeh. Vsi dijaki, ki so se uvrstili na državno 
tekmovanje, so se domov vrnili z zlatim priznanjem: Nejc 
Novak (med 1. letniki srednjih poklicnih šol) pod mentor-
stvom profesorice  Sabine Kumer in dijaka Jetlum Zumeri 
(med tretjimi letniki srednjih poklicnih šol) in Roman Gori-
šek (med tretjimi letniki srednjih strokovnih šol) pod men-
torstvom profesorja Jožeta Pavloviča. Istočasno pa so  se na 
Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani v znanju matematike pome-
rili tudi najboljši gimnazijci v državi, kjer je dijak Maks Pe-
čar pod mentorstvom profesorice Nataše Rostohar prav tako 
osvojil zlato priznanje v kategoriji prvih letnikov gimnazije. 

SEVNICA - Igralci dvoranskega nogometa KMN Sevnica do 21 let 
so na zaključnem turnirju v Ribnici zasedli odlično 2. mesto v 
državnem prvenstvu. Sevničani so še enkrat več dokazali, da 
dobro delajo z mladimi, v finalu pa so morali vendarle prizna-
ti premoč Dobovcu, ki v svoji sredi premore dva članska repre-
zentanta. Kljub temu je treba pohvaliti delo trenerskega dvoj-

ca Sebastjan Drobne - Ivan Kneževič, mladi asi pa so tudi v 
nadaljevanju članskega prvenstva, kjer si je Sevnica zagotovila 
obstanek, dokazali, da velja na njih računati resno in odločno v 
novi članski sezoni. Po finalu je bil vesel in ponosen tudi Matej 
Zakšek, vodja ekipe KMN Sevnica: »Na naslov državnih podpr-
vakov smo v klubu izjemno ponosni in rad bi se zahvalil fantom 
za izjemno sezono in za srčnost, ki so jo pokazali v dresu naše-
ga kluba. Po tihem smo upali na naslov prvaka, a smo tudi z dru-
gim mestom izjemno zadovoljni. Če nam je z lansko ekipo, ki je 
bila peta, malo zmanjkalo, so fantje letos že od prvega kroga 
naprej kazali izjemno željo po dokazovanju in zato so bili tudi 
poplačani. Nič nam ni bilo podarjeno, vse smo si prigarali s tr-
dim delom in velikim srcem. Lahko bi rekel, da je v teh težkih 
časih to velik dosežek našega kluba in velika motivacija za na-
slednje sezone.« D. Perko

BREŽICE - Ob uspehu mladih brežiških karateistov Petre 
Planinc in Aleksandra Godlerja, ki sta si na svetovnem pr-
venstvu priborila zlati medalji, jima je 10. maja v sprem-
stvu predsednika kluba Hrvoja T. Oršaniča in trenerja Chri-
stiana Kajtne pripravil sprejem brežiški župan Ivan Molan 
ter jima izročil priložnostni darili. 

Župan Ivan Molan je ob tej priložnosti dejal, da je zelo pono-
sen na brežiške športnike, ki dosegajo neverjetne rezultate in 
posegajo v sam svetovni vrh. „Ob tem ne smemo pozabiti na 

tiste, ki te športnike pripravijo do teh rezultatov, to so njihovi 
trenerji.« Dodal je še, da brežiška občina kljub recesiji v naj-
večji možni meri pomaga športnim društvom, saj se zavedajo 
na pomembnost športa in vključenost mladih v društva. Pred-
sednik brežiških karateistov Hrvoje T. Oršanič se je zahvalil za 
sprejem in poudaril dobro društveno organiziranost, ki prinaša 
rezultate svetovnega kova ter dodal, da v letošnjem letu vsto-
pajo v 35-letnico delovanja karateja v Brežicah, ki se trenutno 
ponaša s 120 člani. Trener Christian Kajtna pa je dodal, da sta 
oba prvaka plod skupnega dela trenerske ekipe. Petri je uspe-
lo ubraniti naslov prvakinje izpred dveh let, Aleksander pa je 
pridobil pravo formo v pravem trenutku. 14-letna Petra Pla-
ninc je na sprejemu dejala, da trenira devet let ter se uspe-
ha zelo veseli, prav tako pa je zadovoljna, da je v katah dose-
gla srebro. 15-letni Aleksander Godler trenira osem let, nad 
svojim uspehom je izrazil zadovoljstvo ter še dejal, da je tudi 
sam sebi dokazal, česa je zmožen.  M. K.

Mladi	Sevničani	drugi	v	državi

Sevniška ekipa do 21 let

Planinčevo	in	Godlerja	sprejel	
brežiški	župan

S sprejema pri brežiškem županu Molanu

KRŠKO - 17. maja bo potekala v Mariboru pod okriljem Na-
cionalnega odbora EVŠ letošnja zaključna prireditev Evro-
pe v šoli pod naslovom Poiščimo nove priložnosti. V orga-
nizaciji Zveze prijateljev mladine Krško se bo prireditve 
udeležilo tudi 100 mladih ustvarjalcev in njihovih men-
torjev iz Posavja. 

Natečaj Evropa v 
šoli v Sloveniji le-
tos poteka že enaj-
stič, Posavju pa vsa 
leta izvajanje pro-
jekta koordinira 
ZPM Krško - organi-
zira mentorje k se-
minarjem in dejav-
nostim na izbrano 
temo, spodbuja k 
sodelovanju na na-
tečaju, imenuje in 
organizira delo re-
gijskih ocenjevalnih strokovnih komisij za likovna, literar-
na, raziskovalna in fotografska dela, zbira likovna, literar-
na, raziskovalna in fotografska dela, posreduje izbrana dela 
državnim strokovnim komisijam ter na regionalni ravni or-
ganizira predstavitve ustvarjalnega dela učencev. ZPM Kr-
ško posreduje nacionalnemu odboru poročila o prispelih pri-
spevkih ter pripravi vse potrebno za organizirano udeležbo 
na zaključni prireditvi. ZPM Krško je doslej aktivno delovala v 
nacionalnem odboru tudi pri nagrajevanju najboljših ustvar-
jalcev in njihovih mentorjev. 

Na posavskem regijskem nivoju je letos sodelovalo 262 osnov-
nošolcev in srednješolcev. Nagrajenke in nagrajenci nateča-
ja iz Posavja so: 1. mesto literarnega natečaja v kategoriji 
druga triada - literarno delo z naslovom Na jok mi gre avtori-
ca Živa Pirc iz 6. razreda OŠ Raka,  mentorica Mojca Tomše 
– Žibert; 1. mesto likovnega natečaja v kategoriji prva tria-
da - likovno delo z naslovom Pomagam invalidu, avtor Denis 
Medvešek iz 2. razreda OŠ Blanca, mentorica Ksenija Juh; 3. 
mesto likovnega natečaja v kategoriji tretja triada - likovno 
delo z naslovom Na nas svet stoji avtorice Lucije Salmič iz 
9. razreda OŠ Podbočje, mentorica Damjana Stopar Štrovs; 
3. mesto fotografskega natečaja  v kategoriji srednje šole - 
fotografsko delo z naslovom Osamitev jemlje pogum avtori-
ce Urške Božičnik iz 2. letnika Ekonomske in trgovske šole 
Brežice, mentorica Deja Avsec.  M. K. 

100	Posavcev	na	Evropi	v	šoli

Uspešni	matematiki

Lucija Salmič, Na nas svet stoji

LENDAVA - V športnem parku 
Petišovci pri Lendavi je bila 
v soboto druga kvalifikacij-
ska dirka za svetovno prven-
stvo mladincev v speedwayu 
do 21 let. Slovenske barve so 
zastopali domačin iz ST Len-
dava Ladislav Vida, Aljoša 
Remih, Samo Kukovica, Žiga 
Radkovič (vsi AMD Krško) in 
rezervni voznik Jernej Pečnik 
(AMTK Ljubljana). Od sloven-
skih predstavnikov je najbliž-
je polfinalu bil Aljoša Remih, 
ki je skupaj na tej dirki nabral 
osem točk, kar je zadostova-
lo za deveto mesto, s čimer je 
bil tudi najboljši Slovenec. V 
italijanskem Lonigu pa je po-
tekala kvalifikacijska dirka za vstop v polfinale najboljših 
speedway reprezentanc na svetu. Slovenski izbrani vrsti, ki 
so jo zastopali Matej Žagar (kapetan), Maks Gregorič, Ale-
ksander Čonda, Aleš Kraljič in Matic Voldrih se za las ni 
uspelo uvrstiti na zaključni turnir, saj jih je za eno točko 
premagala reprezentanca Finske. Kljub porazu so bile oči 
gledalcev in poznavalcev speedwaya uprte v voznika AMD 
Krško Aleksandra Čondo, saj je prikazal največ prehitevanj 
na dirki. M. P., B. R.

Dobre	vožnje	Aleksandra	
Čonde	

Aleksander Čonda

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
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POROČILI
SO SE

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

• Tina Zorko, Ravne pri 
Zdolah – dečka, 

• Renata Kus Pisek, 
Orehovec -  deklico,

• Maja Pavlič, Brezina -  
deklico,

• Karmen Kuhar, Šutna -  
dečka,

• Petra Kuntarič, Slivje pri 
Podbočju – dečka,

• Jana Ferlin, Senovo- 
deklico,

• Katarina Mikulić, Bistrica 
ob Sotli – dečka,

• Maja Mavsar, Krško – 
dečka, 

• Mateja Repovž, Krmelj – 
dečka,

• Tatjana Kovačič, Brezje – 
dečka,

• Tanja Libenšek, Krško – 
dečka,

• Ellen Kerin, Gržeča vas – 
dečka,

• Nataša Vrečar Zorčič, 
Velike Malence – dečka,

• Mojca Resnik, Mrčna sela  
- deklico,

• Doroteja Iskra, Cerklje ob 
Krki – deklico,

• Renata Tomše, Krška vas 
– dečka,

• Simona Kosovan, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Melita Vučajnk, Krško – 
deklico,

• Vesna Bobnič, Brestanica 
– deklico,

• Helena Kuhar, Dobe – 
dečka,

• Monika Habinc Rostohar, 
Brestanica – deklico,

• Tina Kermc, Križ pri 
Tržišču – deklico,

• Apolonija Čož, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Maja Hudorovič, Gorica – 
dečka,

• Arberije Berisha, Brege – 
dečka,

• Mojca Gorenc, Lomno – 
deklico,

• Sandra Božič, Selce pri 
Leskovcu – deklico,

• Mateja Tomše, Globočice 
– dečka,

• Mojca Volčanjk, 
Jereslavec – deklico,

• Nastja Urek, Brežice – 
deklico,

• Maja Šantl, Brežice – 
dečka. 

ČESTITAMO!

Bralec Tone iz Pečic je potožil, da je pro-
metni znak, ki označuje začetek njegove-
ga kraja, postavljen kilometer previsoko 
oz. prepozno, tako da tam, kjer živi, ura-
dno sploh še ni naselja, zato ga marsikdo 
ne najde. Menda se je s to težavo že ogla-
sil na občini, pa se ni zgodilo nič. „V skla-
du s pravilnikom  o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na javnih cestah  znak 
»naselje« (III-14) označuje naselje, v kate-
ro vodi cesta in mesto na cesti, od katere-
ga morajo vozniki ravnati v skladu s pravili 
vožnje v naselju. Po zakonu o javnih cestah 
pa je naselje prostor, skozi katerega poteka 
javna cesta, na katerem so z ene ali obeh 
strani ceste vrste ali skupine stavb, ki tvo-
rijo prostorsko celoto. Iz navedenega sledi, 
da znak »naselje« nikakor ne določa geo-
grafske meje naselja, ampak označuje str-
njeno naselje in omejuje hitrost vozil skozi 
naselje,“ odgovarjajo z oddelka za gospo-
darske javne službe in gospodarske zade-
ve Občine Brežice.

Z oddelka za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško so nam odgovorili na vprašanje 
Jožeta iz Stare vasi glede reklamnih pa-
nojev, ki po njegovem mnenju motijo po-
zornost voznikov: „Občina Krško razpolaga 
samo s podatki o reklamnih objektih, ki so 
na zemljiščih v občinski lasti. Reklamni pa-
noji na levi strani pri vhodu v mesto z bre-
žiške strani so na zasebnem zemljišču, za-
nje pa občina nima pristojnosti. Ti lastniki 
morajo za postavitev reklamnih objektov 
upoštevati vso predpisano zakonodajo. V 
kolikor zahteve niso izpolnjene, so za ukre-
panje pristojne inšpekcijske službe. Občin-
ski prostorski načrt Občine Krško pa bo na 
novo natančneje uredil celotno področje 
oglaševanja v občini.“ 

Na opozorilo Marije iz Plata o vzdrževanju 
ceste, ki povezuje Stranje z Mrzlo planino 
in je mejna cesta med občinama Sevnica 
in Krško, je Vlado Grahovac iz Kostaka Kr-
ško odgovoril, da je del ceste, ki se naha-
ja v Občini Krško, ravninski del, od same 
vasi Stranje proti Mrzli planini. Ta del ma-
kadamskega cestišča je utrjen in ni izposta-
vljen poškodbam pri večjih padavinah ter 
je v dobrem stanju. Izpostavljeni hribovi-
ti del cestišča se nahaja v Občini Sevnica 
in je tudi že saniran z nasutjem peska. Ko-
stak izvaja čiščenje muld, prepustov, vtoč-
nih jaškov... v celotni občini in vas Stranje 
bo na vrsti konec tega tedna. Ob tej pri-
liki bodo izvedli tudi vsa potrebna vzdrže-
valna dela na makadamskem delu cestišča.

Branko Cvetanovski iz Krškega je opozo-
ril na potratno javno razsvetljavo, pri če-
mer je izpostavil mesto Krško in menil da bi 
bilo potrebno z vidika racionalizacije stro-
škov vklope in izklope prilagoditi vidljivo-
sti. Vodja oddelka za gospodarsko infra-
strukturo na občini Krško Rafko Jurečič 
pojasnjuje, da se javna razsvetljava vklju-

čuje in izklaplja preko senzorja glede na 
potrebno osvetlitev, ki je zakonsko pred-
pisana. Število svetilk je pogojeno tudi s 
kategorizacijo cest, pri čemer občina ne 
sme zmanjševati razsvetljave ob državnih 
cestah, kamor sodijo tudi glavne ceste, niti 
tega ne omogoča obstoječa napeljava. Si-
cer pa občina za plačilo javne razsvetlja-
ve mesečno odšteje med 30.000 in 35.000 
evrov. Ob tem je še povedal, da je že iz-
delan projekt opremljanja občine z varč-
nimi žarnicami v višini 2 milijona evrov, od 
tega bi bilo potrebno milijon evrov nameni-
ti za zamenjavo svetilk, prav toliko pa tudi 
za zamenjavo kandelabrov in vgradnjo sis-
tema za daljinski nadzor v luči, ki bi omo-
gočal regulacijo osvetlitve in to zmanjšati 
ali prilagoditi na minimum zakonsko pred-
pisane osvetlitve.  

Marijo iz Sevnice, babico enoinpolletne 
vnukinje, je zmotilo, ker v sevniškem vrt-
cu otroke peljejo na sprehod tudi v hla-
dnem in deževnem vremenu, zaradi česar 
so po njenem mnenju prevečkrat prehlaje-
ni. „Za bivanje otrok na prostem v zimskem 
času vrtci nimamo natančnih navodil. Stro-
kovnjaki pa ugotavljajo, da bivanje otrok 
na prostem tudi pri temperaturi do – 5 sto-
pinj Celzija v dolžini vsaj 45 minut koristi 
za krepitev imunskega sistema otroka. Za 
nižje temperature nimamo podatkov, kar 
pa ne pomeni, da je bivanje škodljivo,“ so 
nam odgovorili iz sevniškega vrtca. „Če 
načrtujemo bivanje na prostem v slabem 
vremenu, starše vedno obvestimo preko 
obvestil na oglasnih deskah. Res pa je, da 
nekateri starši niso vedno dosledni pri bra-
nju teh obvestil in se lahko zgodi, da kdo od 
otrok ni primerno oblečen ali obut.“ Dodali 
so še, da so še posebej pozorni na otroke, 
ki so bolj občutljivi na hladen zrak in vla-
go kot drugi, staršem pa svetujejo, naj v 
primeru dilem glede bivanja otrok na pro-
stem takoj stopijo v stik z vzgojiteljico ali 
ravnateljico vrtca.

Morda želite tudi vi opozoriti na kakšno teža-
vo, zaplet ali neprijetno izkušnjo, morda bi 
radi izpostavili nekaj, kar vam je ostalo v pri-
jetnem spominu, koga pohvalili, morda želi-
te nas opozoriti, o čem bi lahko oziroma mo-
rali pisati. Zavedamo se, da je včasih lažje 
kot pisati enostavno zavrteti telefonsko šte-
vilko in povedati, kar želiš. Novo priložnost 
za to boste imeli

v ponedeljek, 17. maja, 
od 19. do 21. ure,

ko vas na telefonski številki 
07 49 05 782 

pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavske-
ga obzornika. 
Pa še opozorilo: rubrika ni namenjena po-
litičnemu obračunavanju in osebnim žali-
tvam, zato vsebine tovrstnih klicev ne bomo 
objavljali.
 Uredništvo

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Prometni	znaki,	reklamni	panoji,	vzdrževanje	ceste,	javna	
razsvetljava	in	sprehodi	v	vrtcu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili k več-
nemu počitku, mu darovali cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, iskrena hva-
la dr. Juriju Pesjaku, osebju bolnišnice Petra Držaja v Lju-
bljani, osebju pulmološkega oddelka v bolnišnici Golnik, go-
spodu župniku, Borutu Vrtovšku in njegovi ekipi, pevcem 
iz Bušeče vasi, Juretu Ureku. Vsem skupaj in vsakemu po-
sebej prisrčna hvala. 
Bil je človek, ki nam je zapustil neizbrisljive, lepe in boga-
te spomine. Ostaja globoko v naših srcih.

Žalujoči: žena Pepca, hčerki Zdenka in Olgi z družinama

FRANC BLATNIK 
iz Florjanske ulice v Sevnici.

ZAHVALA

• Dražen Bajcer, Zagreb in 
Morena Mioković, Brežice,

• Lovro Mozer in Marija 
Tenšek, oba iz Krškega,

• Mihael Gorenc in Mojca 
Batič, oba iz Brestanice,

• Jože in Mojca Rodman, 
oba iz Ponikev pri 
Studencu,

• Ladislav in Marija Keber 
z Birne vasi, obred biserne 
poroke

Popravek:
V PO št. 9 je bilo napač-
no objavljeno, da so skleni-
li zakonsko zvezo: Boris Ko-
stanjšek, Curnovec in Anita 
Pavlin, Šmalčja vas ter Se-
bastjan Škofljanc, Velike 
Malence in Anita Zorko, Ve-
niše. Pravilno se glasi, da so 
sklenili zakonsko zvezo  Bo-
ris Kostanjšek, Curnovec in 
Anita Zorko, Šmalčja vas 
ter Sebastjan Škofljanc, 
Velike Malence in Anita Pa-
vlin, Veniše.

ČESTITAMO!

Pomlad na vrt je naš prišla,
in čakala, da prideš ti.

Sedla je na rožna tla
in jokala, ker tebe ni.

Ostale so pridnih rok sledi
in spoznanje kruto, da te več ni.

Težko je doumeti, da je po kratki in zahrbtni bolezni 
odšel od nas naš ljubi mož, oče, deda, tast, brat in stric

Umrl	je	prvi	župan	občine	Sevnica		
v	samostojni	Sloveniji

Jože	Peternel
1939	-	2010

Jože Peternel se je rodil 28. januarja 1939 v Sevnici, kjer je obi-
skoval osnovno šolo, nižjo gimnazijo in vajeniško šolo. Šolanje je 
nadaljeval na krški srednji tehniški šoli, na višji varnostni šoli v 
Zagrebu pa zaključil prvo stopnjo študija. Zaposlil se je v Kovinar-
ski v Krškem, zatem pa v svojem domačem kraju, najprej v Ko-
vinski, Jugotaninu in v Stillesu, kjer je delal preko 20 let, od tega 
je podjetje dvanajst let vodil tudi kot  direktor. Nekaj časa je bil 
tudi samostojni podjetnik in lastnik podjetje Ajdina. 

Politično ni bil vključen v delovanje nobene politične stranke, 
opravljal pa je več funkcij. Med drugim je bil odbornik skupščine 
in član Izvršnega sveta občine Sevnica, daljše obdobje član sve-
ta KS Sevnica, v obdobju 1994 – 1998 pa je občino Sevnica vodil 
kot župan. Med pomembnejše projekte v času njegovega župa-
novanja šteje izgradnja prizidka in telovadnice boštanjske šole, 
izgradnja varovalnega nasipa in zaščitnega zidu ob Savi v Dole-
njem Boštanju, asfaltiranje 127 km cest po občini, urejanje vo-
dovodnega sistema v KS Krmelj, nakup 16 solidarnostnih stano-
vanj v Sevnici, obnova Dvorca Impoljca idr.

Ukvarjal se je z vinogradništvom in bil soustanovitelj Društva vi-
nogradnikov Dolenjske, v katerem je od leta 1972 dalje opravljal 
različne funkcije kot član, blagajnik, podpredsednik Upravne-
ga odbora, član Nadzornega odbora društva, bil pa je tudi pred-
sednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, dolgoletni član 
ocenjevalnih komisij in član Vinogradniškega društva Boštanj - 
Sevnica. Jože Peternel bo v spominu ostal tudi kot predan član 
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica in sevniške taborniške 
družine Treh smrek. 

Pokojnik bo pokopan v ožjem družinskem krogu 13. maja 2010 na 
sevniškem pokopališču.

(Vir: rokopis knjige v pripravi VSI SLOVENSKI ŽUPANI, 
Založba Neviodunum, Krško)

Lovci prosijo vse lastnike psov, 
da jih vodijo v naravo izključ-
no na vrvici oziroma jih ima-
jo pod nadzorom, vse kmeto-
valce pa, da pri poljskih delih 
uporabljajo zaščitna sredstva 
za preganjanje živali pred ko-
silnicami in drugimi stroji. Pri 
košnji svetujejo, da se površi-
ne najprej pregledajo in se z 
njih prežene divje živali, s ko-
šnjo pa se naj začne na sredi-
ni površine, da se divjad lah-
ko varno umakne. Sprehajalci 
naj uporabljajo le poti, da po 
nepotrebnem ne vznemirjajo 
živali v njihovem življenjskem 
okolju. V času med 1. marcem 
in 1. avgustom je prepoveda-
no sekanje, požiganje ali dru-
gačno uničevanje živih mej, 
grmišč in s suho zarastjo po-
raslih površin po travnikih in 
poljih, pa tudi sekanje zarasti 
ob vodnih bregovih ter čišče-
nje odvodnih kanalov. 

Obvestilo	lovcev
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V	pričakovanju	Pleš’Nighta

BREŽICE - V petek, 14.maja, bodo prenovljeni Mladin-
ski center Brežice prevzeli plesni navdušenci. Odvil se 
bo Pleš’Night vol. 3, ki je, kot pove že ime, tretja ple-
sna zabava v organizaciji brežiških Akrobatik Breakers. 
Od najmlajših do starejših plesalcev, od bolj izkušenih, 
do tistih, ki delajo prve breakdance in hip hop kora-
ke, pokazali bodo, kaj so se do sedaj naučili in skupaj z 
gostujočimi plesalci sorodnih plesnih zvrsti ter DJ-i po-
skrbeli za prijeten glasbeno-plesni večer. Več na www.
mojeposavje.info ter www.akrobatik.si. 

S	Posavskim	obzornikom	
se	nasmejte	Duohtarju!

Da bi se od srca nasmejali, si boste lahko s pravilnim odgo-
vorom na tokratno nagradno vprašanje Posavskega obzor-
nika 29. maja ogledali komično predstavo v Termah Čatež, 
burko v režiji Vita Tauferja: Duohtar pod mus! Predstava v 
izvedbi SNG Nova Gorica, ki je prepletena s songi in igro Iz-
toka Mlakarja, vas nikakor ne bo pustila ravnodušne. 
Nagradno vprašanje se glasi: 
Kateri primorski kantavtor in igralec nastopa v Duoh-
tar pod mus?
Odgovor na nagradno vprašanje, svoj naslov in telefonsko 
številko pošljite do torka, 25. maja, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Duohtar«

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Deset izžrebancev, ki jih čaka nasmejan večer, bomo o na-
gradi obvestili po telefonu, imena izžrebancev pa bodo ob-
javljena tudi v naslednji številki Posavskega obzornika. Na-
grajenci iz prejšnje nagradne igre pa imajo že rezervirane 
vstopnice za to predstavo. 

Duohtar pod mus!Duohtar pod mus!
s kantavtorjem Iztokom Mlakarjem

Burka s petjem in streljanjem

Prodaja vstopnic: 

www.eventim.si 

E- prodaja: www.eventim.si, Klicni center: 01/420.5000, 
Število vstopnic je omejeno, 

predprodaja: cena VIP parter 17,00 EUR, parter 14,00 EUR, 
na dan prireditve: cena VIP parter 19,00 EUR, parter 15,00 EUR.

29. 5. ob 20.00 uri   Terme Čatež  
                                            v večnamenski dvorani

Razmišljate o izobraževanju ali  morda o spremembi poklica?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) 

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,

Nerezine 2010

Informacije: tel.: 48 80 360, mob.: 041 342 095

AKTIVNE POČITNICE NA LOŠINJU

Nagradne počitnice za uspešne učence
20. – 28. junij 2010

Šola zdravega življenja za starejše 
v sožitju generacij, ...

Ustvarjalne počitnice za dijake

LETOVANJA OTROK 
IN MLADOSTNIKOV 
18. julij – 28. julij 2010

28. julij – 7. avgust 2010
7. avgust – 17. avgust 2010

DRUŽINSKE POČITNICE 
17. avgust – 27. avgust 2010

Napovednik 
prireditev

1. nagrada: natikači Kopitarna
2. nagrada: cokli Kopitarna
3. nagrada: cokli Kopitarna

Geslo prejšnje, 09/2010 številke: 

CATERING ZA VSE PRILOŽNOSTI
Nagrade, ki jih podarja Pivnica Apolon – sladoled različnih 
okusov - prejmete vsi, ki ste sodelovali v nagradnem žre-
banju. Za prevzem nagrade se oglasite v Pivnici Apolon na 
Dalmatinovi 3 v Krškem, od ponedeljka, 17. maja naprej.

KOPITARNA SEVNICA d.d.,  
Prvomajska ulica 8, Sevnica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. maja 2010, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izž-
rebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Mesečevi kažipoti Marjanca Kočevar
Naročila:

Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
cena 9 €
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo z go-
spodarskim poslopjem na Mrtvi-
cah. Velikost parcele 2.470 m2, 
cena 150.000 €. Tel.: 040 166 753

V Zabukovju nad Sevnico pro-
dam starejšo hišo, 210 m2, elek-
trika, voda, CK, telefon, 350 m2 
zemljišča, dostop asfalt; cena: 
24.000 €. Tel.: 070 876 032

Prodam hišo v Krški vasi ali za-
menjam za 2-sobno stanovanje 
v Brežicah (z dvigalom). Cena 
125.000 € ali po dogovoru. 
Tel.: 051 429 936

Ugodno prodam dvostanovanj-
sko, takoj vseljivo starejšo hišo 
v mirnem okolju v Sevnici. Velik 
vrt, urejen ZK, cena po ogledu. 
Tel.: 031 230 257 

Prodam 1,5-sobno stanovanje, v 
celoti prenovljeno in opremlje-
no. Lokacija: Videm. 
Tel.: 031 371 225

V Brežicah, Maistrova 6, oddam 
2-sobno opremljeno stanovanje 
v velikosti 58 m2. Najemnina 300 
€. Tel.: 041 657 554

Prodam zidanico – vikend v oko-
lici Brestanice. Tel.: 041 970 625

Prodam parcelo v Gazicah, 24 
arov, pol vinograd pol travnik, vo-
dovod na parceli. Tel.: 051 305 520

Prodam starejšo zidanico z vino-
gradom na Armezu – sončna lega, 
čudovit razgled, izziv za obnovo. 
Tel.: 041 433 374

Prodamo zemljišče v izmeri 11 
arov (k.o. Loče), v postopku spre-
membe namembnosti v gradbe-
no. Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodam vinograd, 400 trt, bival-
ni vikend s hišno številko v Ribni-
ci pri Mokricah. Tel.: 041 455 976

Gradite z mano apartma ali hišo 
na morju. Imam parcelo, pri-
ključke, dovoljenje, gradbeni-
ke. Vplačilo 1.700 €/m2 – poziv 
25.5.. Tel.: 07 49 61 872 

Zaradi upokojitve oddam v na-
jem mizarsko delavnico s kom-
pletno mizarsko opremo. 
Tel.: 041 402 971 

Najamem hišo ali bivalni vikend 
v Posavju s kasnejšim odkupom. 
Tel.: 031 617 887

Oddam njive in travnike v na-
jem. Tel.: 07 81 430 77

Za vzdrževanje in koriščenje 
vzamem vikend, brunarico ali 
hišo. Tel.: 041 950 242

Oddamo v najem delavnico, 120 
m2, s telefonom, velikim dvori-
ščem, lahko trgovina, skladišče, 
obrt. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 059 

Oddam apartma za 4 osebe z la-
stno plažo na otoku Ugljan; kli-
ma. Cena: 50 €. Tel.: 041 532 228

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA
Prodam knjigo z navodili v slo-
venščini in gumo s platiščem za 
Mercedes A 180 c in 4 gume s pla-
tišči za Mercedes C 180 c. 
Tel.: 041 742 880

Prodam Opel Frontera 2,2 i, 16 
V, 136 KM, l. 2/2000, 4x4, 3-vra-
tni, klima, hard top, tonirana 
stekla, strešno okno, servo vo-
lan, el. stekla in el. ogledala, 
cena 4.990 €. Tel.: 041 636 763

Ugodno prodam Laguno Privilege 
1,8 – 16 V, prva registracija l. 2001, 
prvi lastnik. Tel.: 051 344 554

Prodam Renault Clio 1,2 16 V, 
l. 2006, 1. lastnik, prevoženih 
40.000 km, klima air bag, poto-
valni računalnik … Cena: 6.350 
€. Tel.: 031 548 247 

Prodam Peugeot Expert 1,9 TD, 
l. 2000, reg. celo leto, 184.000 
km, 8 sedežev, kovinsko modre 
barve, odlično ohranjen, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 913 715 

Prodam Nissan Primero 1,6, 16 
V, l. 1997, klima, ABS in vsa el. 
oprema, cena 859 €, možna me-
njava za les. Tel.: 040 330 596

Prodam prikolico za osebni avto 
150x110 cm, reg. do leta 2012, 
ohranjena. Tel.: 051 389 362 

Prodam Nissan Primero 1,9 DCI, 
l. 2004, 94.000 km, 4 V, bordo,  
lita platišča, kljuka za priklop, 
za 5.500 €. Tel.: 031 702 003 

Prodam R5 Campus. 
Tel.: 041 460 956

Prodam Hyundai Galloper 12,5, 
let. 1997, modre barve, vsa doda-
tna oprema in nove gume, registri-
ran do 12.3.2011. Tel.: 041 841 330

Prodam Hyundai Tucson 2.0 
CRDI -  4 WD, l. 2005, 66.000 
km, barva mineralna - siva mo-
dra, prvi lastnik. Cena 12.000 €. 
Tel.: 041 746 779

Prodam Chopperja Prince, 125 
m3, let. 2008, prevoženih 910 
km, reg. do 15. julija. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 324 362

Prodam skuter Via 50, dvotak-
tni motor, odlično ohranjen, let. 
2008, prevoženih 1000 km. 
Tel.: 041 954 472

Rabljene letne gume Yokohama 
165/65x13 prodam za 20 €. 
Tel.: 070 304 094 

Prodam celoletne gume Goodye-
ar 100 H, Ultra Grip Performan-
ce 235x60x16, l. 2009, vožene 2 
mes., in pragove cevne za Toyo-
to RAV 4,  l. 04. Tel.: 031 591 379 

Prodam 8 aluminijastih platišč, 
4 letne gume 16 col. in odbijač 
(spojler) za Golf IV. za na stre-
ho. Tel.: 040 309 408

Prodam alu platišča Fonometal 
z gumami Radial 225-50-16 col, 
M+S, 7 mm profila, 4 kom. za 
BMW ali drugo vozilo. Cena: 320 
€. Tel.: 031 413 048

KMETIJSTVO, LES
Starejši obnovljen traktor Fergu-
son Dawid Brown, l. 1963, 55 KM, 
motor od golf II, dizel, cena 1500 
€, Tržišče pri Sevnici, prodam ali 
menjam. Tel.: 040 637 453 

Prodam vrtavkasti obračalnik ši-
rine 3 m, zelo dobro ohranjen, 
po ugodni ceni. Tel.: 07 81 89 074 

Prodam traktor Štore 504, reg. 
pred tremi leti, karoserijsko 
prenovljen, kosilnico BCS – 127 

in elektro motor 10 KM. 
Tel.: 041 817 764

Prodam samonakladalko Bevila-
cqua 17m3, primerna za hribovit 
teren, spodnji priklop, puhalnik 
Tajfun – brez motorja. 
Tel.: 041 738 338

Prodam traktorski puhalnik s 
kardanom, možen priklop na 
Tomo Vinković. Tel.: 031 441 273

Prodam puhalnik za na traktor, 
krožne brane – 20 diskov, molzni 
stroj Virovitica ter seno v koc-
kah. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 135 984

Prodam motorno statično škro-
pilnico za vinograd ali sadov-
njak brez cevi, dobro ohranjeno, 
malo rabljeno. Tel.: 051 831 293

Prodam žitni kombajn Dojc Fahr 
- M 1080, zelo lepo ohranjen. 
Tel.: 041 772 283 

Prodam stružnico Weipert, stru-
žna dolžina 1,5 metra. 
Tel.: 041 237 697

Prodam trosilec hlevskega gno-
ja SIP VTG 2700, na dva pokonč-
na valja, lepo ohranjen, malo ra-
bljen. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 324 362

Trosilec hlevskega gnoja, 3 t, 
prodam ali menjam za kravo ali 
kobilo. Tel.: 040 309 402  

Prodam motorno škropilnico Pa-
nonija, v delovnem stanju, cena 
130 € in mešalec za testo Bosch 
mix 46, 800 W, elektronic, 50 €. 
Tel.: 07 4964 109

Prodam motorno žago Ryobi, 
malo rabljeno. Tel.: 031 274 865 

Prodam kosilnico Partner na nit-
ko, še v garanciji, za 80 €. 
Tel.: 041 849 795

Prodam malo rabljeno kosilnico 
BCS – 127 ACME, bencin – petro-
lej in enofazni kovinski cirkular. 
Tel.: 041 552 915

Prodam nahrbtno kosilnico Ka-
wasaki 3,5 KM, še zapakirana, 
cena polovična od nove. 
Tel.: 041 923 192

Prodam kosilnico Bucher brez 
kose ali menjam za teličko si-
mentalko, staro okoli 3 mesece 
(okolica Sevnice). 
Tel.: 041 721 132

Prodam generalno obnovljen 
greben za kosilnico BCS - 127 z 
novo koso, vodilom kose, novimi 
brazdniki in policami. Ugodno. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam vrtno frezo – bencin, 
skoraj nova. Tel.: 031 495 276

Prodam rabljen stroj za čišče-
nje perutnine. Tel.: 07 49 68 661

Prodam ječmen, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 455 138

Prodam 1000 kg ječmena. 
Tel.: 031 761 266

Prodam ječmen virk, debelo zrnje, 
po 0,18 €/kg. Tel.: 040 262 867

Prodam slamo in krmo v okro-
glih balah in čelno kosilnico De-
utz-Fahr. Tel.: 041 818 669 

Prodam slamo v okroglih balah 
in koruzo poltrdinko – drobno. 
Tel.: 07 49 59 799

Seno v kvadratnih balah pro-
dam, kupim traktor 60 KM in 
žrebico. Tel.: 040 309 402 

Prodam seno v kockah, koruzo in 
ječmen. Tel.: 07 49 74  048

Prodam naravno sušeno koruzo v 
zrnju, okolica Dobove. Cena 0,15 
€/kg. Tel.: 031 362 450

Prodam 2000 kg kvalitetnega 
ovsa, cena 0,20 €/kg; Dobova. 
Tel.: 041 474 696

Prodam naravno sušeno koruzo 
v zrnju, po 0,15 €. 
Tel.: 041 581 492 

Prodam koruzo v zrnju in dva 
prašiča, težka po 100 kg. 
Tel.: 051 361 635

Prodam ruženo koruzo ali me-
njam za bukova drva. 
Tel.: 07 4967 231 

Prodam koruzo v zrnju, el. motor 
28 KW 2800 obratov in tehtnico Li-
bela do 200 kg. Tel.: 041 581 488 
 
Prodajamo koruzo iz koruznjaka 
in kvalitetno vino. 
Tel.: 07 49 67 135

Po zelo ugodni ceni prodam ko-
ruzo v zrnju, okoli 3,5 tone, na-
ravno sušeno. Tel.: 031 306 135

Prodam koruzo trdinko v zrnju, 
naravno sušeno. 
Tel.: 041 913 887

Prodam koruzo v zrnju, 1000 kg 
po 0,15 €/kg, in 100 kock sena 
po 1 €. Tel.: 051 321 485

Prodam mešana drva. 
Tel.: 041 713 596 

Prodam drva, možna dostava. 
Tel.: 041 952 206

Prodam drva bukev – gaber, me-
trska ali razžagana in burske 
koze z mladiči. Tel.: 041 769 827

Prodam bukova drva, razceplje-
na in razžagana, primerna za 
centralno kurjavo ali štedilnik. 
Možna dostava. Tel.: 041 717 760

Prodam opaž 15 mm, 1. in 2. 
klasa (po 6 in 4,2 €) in brune 20 
mm (po 7,2 in 5,5 €). Cena s pre-
vozom na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam modro frankinjo (srebr-
na medalja) po 1,5 €/l ter rde-
če vino in chardonnay po 1€/l, 
ali zamenjam za prašiča (okoli-
ca Senovega). Tel.: 031 564 785  

Prodam žamar za deske, šrotar, 
gumi voz, stare škrinje, omaro in 
več drugih predmetov. 
Tel.: 041 971 638

Kupim rabljen traktorski tračni 
obračalnik SIP, v delavnem sta-
nju. Tel.: 03 58 01 455 (zvečer)

Kupim pajkel – čistilec za žito. 
Tel.: 040 438 990 

Kupim avtomatsko kljuko za 
traktor Univerzal. 
Tel.: 07 81 44 100

ŽIVILA, VINO
Ugodno prodam kvalitetno belo 
in rdeče vino v okolici Sevnice, 
cena 0,50 €/l. Tel.: 041 948 191

Prodam vino laški rizling, modra 
frankinja in mešano rdeče, zelo 
dobro, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 092 

Prodam vino modra frankinja ali 
menjam za bukova drva. 
Tel.: 040 796 835

Prodam vino modra frankinja 
(na Sremiču). Tel.: 031 758 479

Prodam vina: frankinjo, chardon-
nay, beli pinot, laški rizling, meša-
no rdeče, vinsko in sadno žganje ter 
domače salame. Tel.: 031 591 181

Prodam vino modra frankinja, 
cena 1 €/l. Tel.: 031 765 662

Prodam 1000 litrov vina cviček, 
cena 0,80 €/l. Tel.: 041 223 957

Prodam vino cviček. 
Tel.: 040 343 113

Prodam vino mešano, rizling, 
plavec, beli pinot ter sauvignon; 
bizeljski okoliš. Tel.: 031 466 504

Prodam rdeče in belo vino po 1 
€/l in breskovo ter marelično žga-
nje po 5 €/l. Tel.: 041 720 308

Prodam domače žganje, cena 
4,50 €/l, in zelo dobro belo vino 
po 0,80 €/l. Tel.: 040 637 202

Prodam fižol češnjevec in krompir, 
pridelano kot bio. Tel.: 041 738 338

Prodam meso doma vzrejenih 
zajcev ali žive za rejo. 
Tel.: 031 827 482 

Prodam doma vzgojene sadi-
ke paradižnika, paprike, fefero-
nov, zelja, cvetače, brstičnega 
ohrovta ... Loka pri Zidanem Mo-
stu. Tel.: 031 488 856 

Manjšo količino rdečega vina 
menjam za koruzo in ječmen. 
Tel.: 07 49 87 158

ŽIVALI
Prodam žrebico, toplokrvne pa-
sme, staro 21 mesecev, vajeno 
paše in otrok, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 701 741 

Kobilo posavko, vozno, ujaha-
no, brejo 10 mesecev, prodam 
ali menjam za kmetijski stroj. 
Tel.: 031 277 045

Mini himalajske kozice, več koma-
dov, z odraslo kozo s kozličkom, 
ponovno breje (vse kotile dvojč-
ke), prodam za samo 120 €, Trži-
šče pri Sevnici. Tel.: 040 637 453 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev, 
• 5. junija pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka ter 
• 7. junija na Kajuhovi 3, 

Senovo.
Jarkice si lahko priskrbite vsak 
torek in petek. Zbiramo še 
naročila za enodnevne 
race in gosi ter večje purane.

Za naročilo pokličite 
na  07 49 73 190 ali 031 676 724.

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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Prireditve med 13. in 26. majem

Četrtek, 13. 5.
• v maju v Valvasorjevi knjižnici Krško: razstava o delova-

nju Društva ljubiteljev fotografije Krško
• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška predstava „Gu-

sarji“
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev projekta Gim-

nazije Brežice „Ljubezen je večna“
• ob 17.00 v hiši na Magolniku: zeleni večer
• ob 18.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Breži-

ce: zgodovinsko predavanje dr. Marjana Žnidariča o slav-
ni prehojeni poti 14. partizanske divizije

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Zora-
na Furmana „Transibirska železnica“

Petek, 14. 5.
• ob 12.30 pod Gašperjevim kostanjem na domačijo Kišek 

na Močilnem, Radeče: nacionalno odprtje Tedna vseži-
vljenjskega učenja 2010

• ob 16.00 v Bivaku Senovo: turnir v namiznem tenisu
• ob 18.00 v MC Brežice: Pleš night
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer animiranega filma
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: večer družabnih iger s starši
• ob 18.00 v OŠ Raka: športne igre
• ob 19.00 v dvorani OŠ Brestanica: koncert MoPZ Svoboda 

Brestanica in zbora iz Obrigheima

Sobota, 15. 5.
• ob 8.00 pri splavu ob Savi v Radečah: 16. izbirno regijsko 

preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne za-
ščite in Rdečega križa

• od 8.15 dalje pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica: dan šole 
in pohod treh generacij

• od 8.00 dalje pri OŠ Kostanjevica na Krki: eko dan in dan 
druženja in gibanja treh generacij

• ob 9.00 pred Domom XIV. divizije na Senovem: dan dru-
ženja in gibanja vseh generacij

• ob 9.00 pri OŠ Bistrica ob Sotli: dan šole z druženjem 
treh generacij 

• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – človek ne jezi se
• ob 10.00 v PC TA-BU Krško: MC direndaj - izdelava okvir-

jev za fotografije
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Lucijina delavnica ob dne-

vu sonca
• ob 10.00 v OŠ Raka: plesna delavnica
• ob 19.30 v KD Krško: premierni koncert Simfoničnega or-

kestra GŠ Krško
• ob 19.30 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 

koncert Solzic Glasbene šole Brežice
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: jam session

Nedelja, 16. 5.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za maj 2010

• ob 11.00 v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: Orožnovi dnevi, 
nastopajo Ženski pevski zbor Pišece, Oktet Orlica, Pleter-
šnikovi ljudski pevci in Ženski pevski zbor Globoko

• ob 15.00 v Davjeku - Dekmanca v Bistrici ob Sotli: sveča-
ni blagoslov kipa Matere Božje

• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: premierni koncert 
„Love songs“ KUD Marimba itd

• ob 20.00 v KD Krško: orientalsko plesna predstava „Yalla 
Habibi“ in arabski tradicionalni ples dabke v živo

Ponedeljek, 17. 5. 
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: Prepojeni s plesom 

- regijska revija izbranih plesnih skupin Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja

Torek, 18. 5.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za maj 2010

• ob 19.00 v Mestnem muzeju Krško: otvoritev TIC-a
• ob 19.00 pri hramu Zavoda Svibna na Brezovski Gori: ve-

černo druženje z netopirji Ajdovske jame
 
Sreda, 19. 5.
• ob 17.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: posvet o pri-

javi javnih prireditev
• ob 18.00 na ploščadi pred KD Krško: glasbeno popotova-

nje za otroke z didgeridoojem in čarangom „Zven dru-
gačnosti“

• ob 18.00 v sejni sobi MC Brežice: strokovno predavanje 
MC Štorklja – Vzgoja za pozitivno samozavest in samo-
podobo

• ob 19.00 v Bivaku Senovo: ogled filma »Easy rider«

Četrtek, 20. 5.
• ob 19.30 v KD Krško: monokomedija po romanu Gorana 

Vojnovića „Čefurji raus!“

Petek, 21. 5.
• ob 17.00 v klubu KD Krško: srečanje „Kako z zelenimi de-

javnostmi kvalitetno preživeti“ - predavanja iz prakse: 
ekoturizem, permakultura, ekološko kmetovanje

• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: filmonija
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v pikadu
• ob 18.00 v OŠ Raka: zabava z igro activity
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert skupine Kontrabant

Sobota, 22. 5.
• od 9.00 do 12.00 na ploščadi pred in v klubu KD Krško: 

eko tržnica s predavanji
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – spomin
• ob 10.00 v PC TA-BU: MC direndaj - zaključni živ žav
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Uroševa delavnica risanja in 

slikanja
• ob 14.00 v Športnem parku v Krmelju: 9. Švicatrjev me-

morial
• od 14.00 dalje na dvorišču gradu Bizeljsko: moto sreča-

nje DLM Vrageci, od 20.00 dalje koncerti domačih rock 
bandov in skupine Hladno pivo

• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: filmonija
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert Aristela Škrbića „Spro-

ščanje ob zvokih marimbe“
• ob 20.00 v Kulturni dvorani v Krmelju: gledališka pred-

stava „Zbudi se, Katka“ v izvedbi Šentjakobskega gleda-
lišča Ljubljana

Nedelja, 23. 5.
• ob 19.00 na gradu Rajhenburg: koncert Marka Železnika 

z gosti „Serenade ljubezni“ 

Torek, 25. 5.
• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: razstava z naslovom Po-

toček postoj in povej s podtemo Razglednica mojega 
mesta v okviru projekta Vrtec in turizem

• ob 17.30 v Prosvetnem domu Brežice: 1. zaključna pri-
reditev bralnega projekta Kristjanov knjižni nahrbtnik 
2009/2010 in predstava »Halo, Rdeča kapica?«

Sreda, 26. 5.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.30 v Prosvetnem domu Brežice: 2. zaključna pri-

reditev bralnega projekta Kristjanov knjižni nahrbtnik 
2009/2010 in predstava »Halo, Rdeča kapica?«

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

Prodam kobilo, staro 10 let, lisasto, 
ujahano, mirno, za 500 €, in obra-
čalnik pajek Fahr. Tel.: 031 304 172

Prodam ČB bikca, 150 kg, kravo 
LS, CK, 7 mesecev brejo, 3 mesece 
brejo telico LS. Tel.: 041 468 384 

Prodam dva bikca, stara 10 dni 
(okolica Sevnice). Tel.: 041 583 920

Prodam sivo – rjave bikce, težke 
190 – 250 kg. Tel.: 041 784 230

Prodam teličko simentalko, tež-
ko 140 kg. Tel.: 041 227 198 

Prodam telico sivko, težko oko-
li 600 kg in 3 prašiče, težke 130 
– 150 kg, hranjeni z domačo hra-
no. Tel.: 041 243 497

Prodam dve telici, breji osem in 
šest mesecev (simentalki), jedil-
ni krompir in večje količine žga-
nja. Tel.: 07 49 77 259

Telico rjave pasme, pašno, staro 
leto in pol, prodam. 
Tel.: 041 520 497 

Prodam kravo, kole za vinograd, 
bukova drva, vino cviček in žga-
nje. Tel.: 040 319 448

Prodam škotsko višinsko govedo, 
telička – bikca. Tel.: 051 304 760 

Prodam koze s kozlički, jagenjč-
ke. Tel.: 031 671 906

Prodam koze – burski kozlički in 
seno v kockah. Tel.: 070 848 455

Prodam burskega kozla  in kozo, 
za nadaljnjo rejo ali zakol. Kozel 
primeren za pleme, okolica Sev-
nice. Tel.: 041 726 718 

Prodam 1 leto staro bursko kozi-
co in 5 mesecev stare kozličke za 
nadaljnjo rejo. Tel.: 041 893 733

Prodam ovna, starega 1 leto za 
80 € ali menjam za jagenjčka za 
zakol. Tel.: 041 849 795

Prodam večje število ovac v bre-
josti in ovna, večje število ja-
genjčkov, težkih 20-30 kg, po po-
trebi zakoljem, vse po dogovoru. 
Tel.: 041 227 036 

Prodam odojke. Tel.: 041 503 556

Prodam 6 odojkov, težkih  20 - 
30 kg. Tel.: 031 531 760 

Prodam 6 odojkov, težkih 35 – 40 
kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam odojke, težke 25 kg, 
cena 2,5 €/kg, kupim pa mlado 
pašno kravo do pet let. 
Tel.: 040 840 065

Prodam prašiča, težkega okoli 
50 kg, fižol sivček ter prašiče za 
zakol. Tel.: 07 49 67 826

Prodam 100 kg prašiča. 
Tel.: 031 563 503 

Prodam psičke nemški ovčar, či-
stokrvne, brez rodovnika. 
Tel.: 040 848 839 

Prodam mladičke pasme rott-
wailer z rodovnikom, razstavnih 
staršev. So razglisteni in ceplje-
ni. Cena: 300 €. Tel.: 040 371 619

Sprejemamo rezervacije za mla-
dičke pritlikavi beli šnavcer za 
oddajo konec maja; psički imajo 
rodovnik. Tel.: 041 923 902 

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Ugodno prodam 2 zelo lepo 
ohranjena avtosedeža Romer 
King 9-18 kg ter otroški traktor s 
prikolico Rolly Toys (Steyr). Tel.: 
041 692 217 

Prodam avtosedež Hommes do 
18 kg in lupinico Pedg Perego – 
roza barve. Tel.: 051 399 245

Po ugodni ceni prodam banjico 
s stojalom ter otroški stolček za 
hranjenje in guncanje. 
Tel.: 051 302 530 

Kupim lepo ohranjen otroški 
stolček za hranjenje. 
Tel.: 031 413 519

Skupaj ali posamezno prodam zelo 
lepo ohranjen 4-delni predalnik in 
knjižno polico v barvi bukve; sku-
pna cena 45 €. Tel.: 041 542 910 

Prodam veliko kmečko češnjevo 
mizo s kotno klopjo za 300 €, ali 
menjam za 6 m3 drv bukev – ga-
ber. Tel.: 041 828 324

Zaradi adaptacije prodam vzme-
tnico Dormeo Comfort in Latex 
(Super Flex), mere 90x200, ra-
bljeno cca. 20 mesecev. Cena: 
70 €. Tel.: 041 231 784

RAZNO
Prodam štirisatno ročno točilo 
za med, zažičevalec za satnice, 
posode za med – 50 kg in rablje-
ne aže 9 in 10 S panje. 
Tel.: 031 718 351

Prodam AŽ panje, prašilčke 
(mali panji) in inox točilo za 
med. Tel.: 07 49 70 387 (zvečer) 

Prodam Ytong, 3 palete deb. 25 
cm, 8 palet deb. 40 cm, vse 20 % 
ceneje. Tel.: 031 268 899

Prodam starine: pajkl na sito, 
prešo na kamen, silokombajn Po-
tinger v okvari. Tel.: 041 997 441

Brezove metle prodam po 3 €. 
Tel.: 041 554 664 

Prodam enciklopedije Jugosla-
vije v slovenskem jeziku 1, 3, 4, 
ugodno. Tel.: 031 465 921 

Prodam kompletno opremo za 
jadranje na deski za 100 € in 
otroški Rigg 3,5 m2 za 150 €. 
Tel.: 041 657 550

Prodam pop – rock glasbene zgo-
ščenke (CD-je), cca. 300 kom., 
cena je simbolična in po dogo-
voru. Tel.: 041 499 991

Prodam diatonično harmoni-
ko štajerko, C-F-B, glasilke tipa 
Amano dural, 3 leta garancije, 
zelena. Tel.: 07 49 27 234 

Prodam PVC cisterne 1100 l na 
paleti z ventilom. Cisterne so či-
ste, cena po dogovoru (Obrežje). 
Tel.: 041 502 757

Prodam varilni aparat, elektro 
inverterski 160 A – 220 V, angle-
ški VTL, še v garanciji. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 554 098 

Prodam električni grelnik vode, 
100 l in domače žganje. 
Tel.: 041 778 121

Prodam dve stenski starinski uri. 
Tel.: 051 429 936

Prodam žensko gorsko kolo na 18 
prestav in otroško kolo. 
Tel.: 051 620 219

Iščemo dekle za pomoč na po-
deželju, lahko z enim otrokom, 
hrana in stanovanje zagotovlje-
no. Tel.: 040 127 634 

Iščem izvajalca za škropljenje 
vinograda za 500 trt. Bližina Pi-
roški vrh – položno. Ostalo ustno. 
Tel.: 031 621 584

Zamenjam pokrovčke od plastič-
nih steklenic za PVC steklenice 
in pločevinke. Tel.: 031 876 668

STIKI
52-letna želi spoznati sebi pri-
mernega nealkoholika, nekadil-
ca, preprostega. Sem preskr-
bljena, s svojim stanovanjem, 
avtom. Resni! Tel.: 031 883 224

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-
mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 
vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja 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 naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred objavo, 
t.j. vsak ponedeljek pred izidom 
časopisa do 12. ure, na naslovu: 
Posavski obzornik, Trg M. Gubca 
3, 8270 Krško.

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. 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

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:
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Slovenskim krajem, ki imajo svojo preteklost že predstavljeno in ohranjeno tudi s pomočjo knjižne objave starih razglednic, se je leta 2003 pridružilo tudi 
mesto Krško. Knjigo je pripravila domača avtorska skupina Polona Brenčič, Ljudmila Šribar in Silvo Mavsar, ki je za svoje delo prejela tudi posebno 
priznanje KS mesta Krško. Knjiga KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH je že nekaj let razprodana in ker je po njej precejšnjo povpraševanje, smo se 
odločili za ponatis, ki pa ga bomo dopolnili z nekaj medtem odkritimi razglednicami.
Že ob snovanju prve knjige smo v Zavodu Neviodunum imeli načrt, da na ta način predstavimo tudi ostali večji središči Posavja, zato smo osnovali zbirko z 
naslovom Stoletje na razglednicah. Žal so taki projekti odvisni od podpore lokalnih sponzorjev in samih ljubiteljev knjig v Posavju, zato je kar dolgo trajalo, da 
je v lanskem letu sledila druga knjiga v zbirki. Mladi, a 
že izkušeni avtor, predvsem pa dober poznavalec sevniške 
preteklosti Oskar Zoran Zelič je ob pomoči Ljuba 
Motoreta in nekaterih sevniških zbirateljev razglednic v 
knjigi SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH 
zanimivo opisal in s številnimi zanimivostmi ilustriral 
življenje v stari Sevnici in nekdanjem Šmarju.
Želja uredništva, da zaokrožimo zbirko še s tretjo 
knjigo, tokrat o mestu Brežice, se tudi približuje k svoji 
uresničitvi, saj je že opravljen izbor preko 300 razglednic, 
ki bodo objavljene v knjigi BREŽICE – STOLETJE NA 
RAZGLEDNICAH, ki bo izšla v mesecu oktobru.
Vse knjige iz zbirke so velikega formata (260 x 280 mm), 
trdo vezane in tiskane v štiribarvnem tisku na 
kvalitetnem papirju, obsegajo pa preko 200 strani, zato 
so zelo primerno darilo za različne osebne in poslovne 
priložnosti.

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
Tel. 07 49 05 780 - Fax: 07 49 05 781

marketing@posavje.info - www.neviodunum.si - www.posavje.info

NaročilNica

Podpisani-a:
 ..........................................................................................................................................................................

naslov:
 ............................................................................................................

telefon:
 ........................................................

 Sevnica (na zalogi) - po ceni 39 €

 Krško (prednaročilo - predvideni izid junij 2010) - po ceni 35 €

 Brežice (prednaročilo - predvideni izid oktober 2010) - po ceni 35 €

Stroške dostave krije Založba.
Naročilnico pošljite na naslov: Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Podpis in datum:

Zadaj, levo od zvonika župnijske cer-

kve, je deloma vidna nizkopritlična hi-

ša s strešnima frčadama. Leta 1902 je 

hišo, last sofije Fuhrmann, kupil kra-

jevni šolski svet za potrebe novega šol-

skega poslopja petrazredne ljudske šole 

v sevnici. stavbo so prezidali in nadzi-

dali v enonadstropno. Poleg prve trške 

šole, tik nad novozgrajeno, so sevniča-

ni septembra 1903 dobili v trgu še dru-

go učilno zidano, ki se je je prijelo ime 

spodnja šola.

Založil: Ludwig Smole, Lichtenwald 
(Sevnica)

Hrani: Ljubo Motore, Sevnica

Opomba: Na neodposlani razglednici je 

datum 11. 4. 1901

»Dragi! Hvala za razglednico. Jaz se 

imam prav dobro. včeraj 25. je bila tu-

kaj sokolska veselica je bilo prav lušno. 

Dozdaj še nisem niti ene knjige prečital, 

se mi nič ne lubi. večji del zmiraj poha-

jam…«, je pisal Maks Križman, sin sev-

niškega sodnega uradnika, svojemu ko-

legu, dijaku Janku Orožnu, kasnejšem 

znanemu zgodovinarju, v rodne Tur-

je nad Hrastnikom. narodno zavednost 

je pošiljatelj izkazal s prečrtanjem tistih 

dvojezičnih napisov na razglednici, ki so 

v nemščini.

Založil: Karol Cimperšek v Sevnici

Foto: F. Knollmüller, Graz

Hrani: Osrednja knjižnica Celje

Leto izida: 1908 

Odposlana: 27. 7. 1909
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arhitekturni dominanti trga sta obe cerkvi. Triladijska bazilikalno zasnova-
na župnijska cerkev sv. nikolaja, izra-
zito mogočnih dimenzij, je bila zgraje-
na v letih 1861-1862, na mestu v po-
žaru leta 1854 pogorele predhodnice. Desno od nje stoječa podružnična cer-
kev sv. Florijana je prvič omenjena v le-
tih 1420-1430. Po cerkvenem zavetniku je dobil ime Florjanski potok, ki danes pokrit teče vzporedno ob istoimenski  Florjanski ulici. 

Hišo ob robu sejmišča je v drugi polo-
vici 50. let 19. stoletja zgradil posestnik andrej Krašovic. v hiši, ki je stala kot prva ob glavni cesti v trg z vzhodne stra-
ni, je odprl gostilno. Za njim je gostilni-
ško obrt nadaljeval sin Janez Krašovic, od leta 1909 pa njegov zet Franc valant. Desno pri cerkvi sv. Florijana je stala nji-
hova štala, v ospredju pa kozolec - to-
plar, pod katerim so pred prvo svetov-
no vojno v toplejšem delu leta telovadili sevniški sokoli. 

Hrani: Osrednja knjižnica Celje 
Odposlana: 1907 

Foto: Pavel Kavšek, Krško
Hrani: Ljubo Motore, Sevnica
Leto izida: domnevno med 1910 in 1913
Odposlana: 16. 6. 1913
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• več kot 200 strani
• 260 x 280 mm
• trda vezava s ščitnim ovitkom

izide junija

na zalogi

izide oktobra

Zbirka - Stoletje na razglednicah
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