
POSAVJE - Po podatkih Agencije za javne prihodke – AJPES 
je v letu 2009 na območju Posavja poslovalo 1.042 gospo-
darskih družb, ki so zaposlovale 9.520 delavcev, kar v pri-
merjavi z letom 2008 pomeni, da je bilo 21 družb več in 473 
manj zaposlenih. Skupaj so družbe ustvarile 1.654.964 mi-
lijonov evrov prihodka, od tega so na domačem trgu ustva-
rile za 1.602.059 milijonov evrov čistega prihodka, od pro-
daje na tujem trgu pa za 623.963 evrov. Čisti dobiček v 
višini 97.915 evrov (2008 – 99.562) je ustvarilo 616 družb s 
6.977 zaposlenimi, nasprotno temu pa je čisto izgubo v vi-
šini 11.739 tisoč evrov pridelalo 366 posavskih družb, ki so 
v minulem letu zaposlovale 2.291 delavcev. Skupno 2.515 
samostojnih podjetnikov (2008 – 2.467), ki so lani zaposlo-
vali 2.958 delavcev (2008 – 3.240), je v letu 2009 ustvari-
lo 218.656 evrov prihodkov, od tega je višina čistih prihod-
kov od prodaje znašala 214.529 evrov. 2.178 podjetnikov 
je ustvarilo za 65.206 evrov dodane vrednosti, 322 pa jih 
je izkazalo izgubo na substanci v višini 602 evra. Neto do-
dana vrednost je znašala 64.605 evrov (v letu 2008 – 73.494 
evrov).� B.�M.�
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OREŠJE NA BIZELJSKEM – Nedeljski referendum za samostoj-
no krajevno skupnost Orešje na Bizeljskem ni uspel in kra-
jevna skupnost (KS) Bizeljsko ostaja celovita. 

Na referendum se je odzvalo 183 volivcev od 243 v Orešju na Bi-
zeljskem in Bizeljski vasi, kar pomeni 75,3-odstotno volilno ude-
ležbo. Za samostojno krajevno skupnost se je po podatkih občin-
ske volilne komisije izreklo 77 volivcev oz. 42,8 odstotka, proti 
so bili 103, tri glasovnice so bile neveljavne.

Franc Blažinčič, prvopodpisani na listi 121 pobudnikov za odce-
pitev v lastno KS, hkrati tudi svetnik v svetu KS Bizeljsko, je bil 
v prvem odzivu na izid referenduma razočaran. „Podpisi sokraja-
nov so bili temelj za iniciativo za samostojno krajevno skupnost, 
pa je bila polovica podpisnikov za samostojno krajevno skupnost 
zavedena in prišla na referendum s figo v žepu. Kot svetnik v kra-
jevni skupnosti nepreklicno odstopam, saj ne želim več zasto-
pati teh ljudi, ki so prišli na referendum s figo v žepu,“ je de-
jal Blažinčič tako v lastnem imenu kot v imenu civilne iniciative. 
Predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kelher po drugi strani ni iz-
ražal pretiranega zadovoljstva. Dejal je, da so se ljudje pač od-
ločili po lastni presoji, ob tem pa dodal: “Skupaj moramo delati 
naprej. Žal smo porabili veliko časa in nekaj denarja za te ak-
tivnosti, zdaj pa moramo skupaj izpeljati začrtan plan dela, tudi 
planirano v omenjenih naseljih.“� S.�Vahtarič�

Nove	krajevne	
skupnosti	ne	bo	

Komisija�pri�delu
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S spremembami lokacijskega 
načrta v romskem naselju Ke-
rinov Grm želi Občina Krško 
zagotoviti prostor za posta-
vitev večnamenskega objek-
ta, v katerem bi že to jesen 
zaživel pripravljalni vrtec za 
romske otroke. Na leskovški 
osnovni šoli, ki jo obiskuje-
jo otroci iz Kerinovega Grma, 
namreč ugotavljajo, da bi ta-
kšen vrtec koristil integraci-
ji romskih otrok v redne od-
delke vrtca, zato so pripravili 
celovit program pripravljal-
nega vrtca, ki je dobil podpo-
ro šolskega ministrstva. Obči-
na Krško mora zanj zagotoviti 
prostor, kar naj bi storili s po-
stavitvijo troetažnega mon-
tažnega objekta tlorisnih di-
menzij cca. 10 x 15 metrov, v 
katerem bi poleg vrtca dobi-
li tudi prostore za delovanje 
romskega svetnika, romskega 
društva in nevladnih organi-
zacij, ki delajo z romsko po-
pulacijo. Ker so imeli svetni-
ki kar nekaj pomislekov glede 
dimenzij, primernosti monta-
žnega objekta za to okolje in 

Danes	o	porabi	nadomestil	
KRŠKO - Krški občinski svetniki so v ponedeljek opravili s 14 točkami dnevnega reda 40. 
redne seje, pri spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za romsko naselje Keri-
nov Grm pa je župan Bogovič sejo prekinil. Nadaljevanje, na katerem pričakujemo tudi 
odločanje o porabi jedrskega nadomestila, bo predvidoma danes, 27. maja.

nedorečenosti glede stroškov 
investicije, je župan Franc 
Bogovič razpravo prekinil, da-
nes pa naj bi predstavniki OŠ 
Leskovec svetnikom predsta-
vili program delovanja vrtca.

Še pred tem je občinski svet 
potrdil dobitnike letošnjih 
občinskih priznanj (predsta-
vljamo jih na straneh 11-13), 
izpostaviti pa velja še potrdi-
tev predinvesticijske zasno-
ve in investicijskega progra-
ma celostne prenove gradu 
Rajhenburg. Kar pet milijo-
nov vreden projekt bo obči-
na prijavila na dolgo pričako-
van javni razpis ministrstva za 
kulturo, na katerem si obeta 
kar tri milijone evrov. Dela 
naj bi se pričela še letos, za-
ključila pa leta 2012.

Občinski svet je sprejel tudi 
sklep o ustanovitvi nove kra-
jevne skupnosti Spodnji Stari 
Grad – Spodnja Libna in s tem 
povezane spremembe občin-
skega statuta ter aktov, po-
trebnih za izvedbo jesenskih 

lokalnih volitev, ki se vse bolj 
čutijo tudi v svetniških raz-
pravah.

Še teden dni prej je krški ob-
činski svet dokončal 39. re-
dno sejo in med drugim spre-
jel zaključni račun lanskega 
občinskega proračuna. Obči-
na Krško je realizirala 37,5 
milijonov evrov prihodkov 
(90-odstotna realizacija gle-
de na veljavni proračun) ter 
46,5 milijonov evrov odhod-
kov (88-odstotna realizaci-
ja). Precejšen izpad so zabe-
ležili na področju nedavčnih 
prihodkov, predvsem zara-
di zastoja pri izplačilu nado-
mestila za omejeno rabo na 
območju jedrskega objekta, 
pa tudi zaradi slabše proda-
je nepremičnin. „Izvršili smo 
rekorden proračun. Pridobili 
smo 10 milijonov evrov trans-
fernih prihodkov in realizirali 
za 27 milijonov evrov investi-
cij,“ je direktorica občinske 
uprave Melita Čopar povzela 
zaključni račun. 
� Peter�Pavlovič

Večje	število	družb,	nižji	
dobiček,	manj	zaposlenih

KRŠKO – Na ustanovni seji 
je bil včeraj konstituiran 
17-članski Regionalni ra-
zvojni svet regije Posavje. 

Kljub nekaterim dopolnilom 
so člani sprejeli poslovnik, za 
predsednika izvolili Romana 
Matjašiča z Občine Brežice in 
ga potrdili za člana upravne-
ga odbora Regionalne razvoj-
ne agencije (RRA) Posavje, 
za podpredsednico pa Alenko 
Žuraj Balog. Direktor RRA Po-
savje Martin Bratanič je po-
jasnil, da bo svet v tej sestavi 
deloval verjetno do sprejema 
novega regionalnega zakona, 
ki določa podrobnejšo tripar-
titno sestavo sveta. Matjašič 
je zahteval pregled realizi-
ranih in nerealiziranih na-
log, čim boljšo uresničitev 

zastavljenega programa in 
pravočasen nabor programov 
za novo programsko obdobje 
po letu 2013. Žuraj Balogova 
želi, da bi svet odigral svojo 

nalogo kot regionalni svet, ne 
pa samo kot izpostava dolo-
čenih interesov. Več na www.
posavje.info.
� S.�Vahtarič�

Končno	razvojni	svet

Roman�Matjašič�in�Martin�Bratanič

Poletni večer v parku 2010

Predstavitev pesniške zbirke
Rudi Stopar: ČAS TEČE MIMO

četrtek, 17. junij, ob 19. uri – 
park pred knjižnico ali Dvorana v parku, Krško

Vabijo Valvasorjeva knjižnica Krško, 
JSKD območna enota Krško in Založba Neviodunum.
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KRŠKO - Občinski odbor SDS Krško je 13. maja v Kulturnem 
domu Krško organiziral javno tribuno, na kateri je dr. Žiga 
Turk, minister za razvoj v Janševi vladi, spregovoril o vi-
ziji razvoja Slovenije 20+20, ki jo je prejšnji mesec pred-
stavil Inštitut Jožeta Pučnika, predvsem pa o arbitražnem 
sporazumu s Hrvaško, o katerem bomo odločali na refe-
rendumu 6. junija.

„Dobrih razlogov, zakaj bi na referendumu podprli ta spo-
razum, praktično ni,“ je prepričan dr. Žiga Turk. Po njego-
vem mnenju je s tem sporazumom ogrožen pomorski status 
Slovenije oz. stik z odprtim morjem, zaradi česar lahko pri 
dogovorih o Jadranskem morju ostanemo prepuščeni na mi-
lost in nemilost drugim, predvsem Hrvaški in Italiji. Sloveni-
ja mora izkoristiti svoj geopolitični položaj na stičišču treh 
glavnih evropskih jezikovnih skupin – slovanske, romanske in 
germanske -, med Sredozemljem in Alpami, med Balkanom 
in srednjo Evropo, med vzhodnim in zahodnim delom Evro-

pe, poudarja Turk, in ker je referendum o arbitraži za Bruselj 
precej nepomembna tema, ni nobenega zunanjepolitičnega 
razloga, da bi se bali zavrniti ta referendum. „Odločitev o 
meji se sprejema samo enkrat. Če nisi prepričan, da je spo-
razum dobra rešitev, zapiši ne. Kdor ostane doma, dejansko 
glasuje za sporazum,“ je še dodal Turk. 

Na pomislek udeleženke javne tribune, da pogreša skupen 
nastop opozicijskih strank v kampanji o arbitražnem spora-
zumu, je gostitelj, predsednik OO SDS Krško Cvetko Sršen, 
odgovoril, da tudi v odboru pogrešajo sodelovanje z odbo-
ri ostalih desnosredinskih strank v občini, vse stranke pa po-
zval, naj se izrečejo o tem vprašanju.

Temeljne točke vizije 20+20 so tržno gospodarstvo, demokra-
cija in pravna država, je povedal Turk. Po njegovem mnenju 
v Sloveniji nismo zares pristali na tekmovalni kapitalistični 
sistem, ker na „tekmi“ v zadnjih 20 letih ni bilo poštenega 
sojenja oz. učinkovite pravne države, zato so zmagali tisti, 
ki so bili najbolj iznajdljivi, ne pa najboljši. 
� P.�Pavlovič

Kritično	o	sporazumu

Dr.�Žiga�Turk�in�Cvetko�Sršen

BREŽICE - Zunanji minister Samuel Žbogar je na javni tri-
buni, ki jo je v Posavskem muzeju Brežice  pripravil breži-
ški občinski odbor Socialnih demokratov, utemeljeval arbi-
tražni sporazum in dejal, da je dobrih argumentov veliko. 
Meni, da v primeru, če sporazum na referendumu zavr-
nemo, Slovenija ne bo več imela simpatij v EU in bo Hrva-
ška iz tega izšla kot zmagovalka. 

»Po 19 letih bi bilo prav in dobro, da rešimo mejno vpraša-
nje, mislim, da ta meja preveč obremenjuje odnose med dr-
žavama in ljudmi. Zatečeno stanje ni dobro in dlje kot tra-
ja, bolj bo škodljivo za Slovenijo. Mislim, da je arbitražni 
sporazum sam po sebi zelo dober in da vsebuje vse varoval-
ke, potrebne Sloveniji za to, da bo dobila, kar pričakuje. Mi-
slim, da ni nobene potrebe, da se bojimo arbitraže,« je po-

udaril minister. »Sporazum je napisan dobro, zelo dobro za 
Slovenijo v usmeritvah, kako naj sodniki odločajo,« je zatr-
dil Samuel Žbogar. 

Mag. Hrvoje T. Oršanič, ki je javno tribuno moderiral, si ne 
predstavlja, kakšna drugačna rešitev bi lahko bila, če spora-
zuma ne bi podprli. V razpravi je Zvone Pavlin iz Rigonc mini-
stru oporekal, češ da zadnje čase ni incidentov. Bil je namreč 
priča, kako je hrvaška policija v Rigoncah, kjer je katastrska 
meja 250 metrov od mejne Sotle v Sloveniji, 17. aprila letos 
prijela dve deklici iz akcije Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu in ju pridržala. Ministra je vprašal, ali sporazum določa 
naravno mejo ali katastrsko mejo in v kolikor bodo veljale 
katastrske meje, pozval, da se natančno označi meja od Ri-
gonc vzdolž do reke Save. Rajmund Veber je pojasnil, da je 
bila na dan 25. 6. 1991, ki ga določa tudi sporazum, meja na 
reki Sotli in je slovenska policija nadzirala prostor do mej-
ne reke. Ministru pa še, da je takrat sodeloval pri komisiji, 
ki je vzdolž celotne slovensko-hrvaške meje te problema-
tične točke že popisala in jih je treba le potegniti iz arhiva. 
� S.�Vahtarič�

Žbogar	v	bran	sporazumu

V�ospredju�Hrvoje�T.�Oršanič�in�Samuel�Žbogar�ob�
prihodu�v�grad

Svetniki so se odločili za ob-
novo viteške dvorane dan 
pred iztekom roka za pod-
pis pogodbe z ministrstvom 
za kulturo. Odločitev je bila 
težka, saj so pridobili le oko-
li 1.250.000 evrov od načrto-
vanih dveh milijonov. Razli-
ko do največ 750 tisoč evrov 
bodo krili iz proračuna 2011, 
zato ni šlo brez očitkov. Žu-
pan Ivan Molan je pritrdil, 
da je odločitev težka zara-
di spora o vračanju gradu na-
slednikom Attemsov, vendar 
si ti želijo glede na informa-
tivni sestanek z njimi popla-
čilo in ne vrnitve gradu v na-
ravi. Odbora za finance in za 
družbene dejavnosti sta pre-
dlog podprla, Milena Jesen-
ko kot predsednica slednjega 
je dejala, da so člani izrazili 

Kljub	obremenitvi	
proračuna	za	obnovo	gradu	

BISTRICA OB SOTLI - Na 25. redni seji 20. maja je bistriški ob-
činski svet v prvi obravnavi z nekaj priporočili nadzornega od-
bora sprejel predlog odloka o zaključnem računu proračuna za 
leto 2009. Strinjali so se s sporazumom o sodelovanju z obči-
no Bošnjaci, kamor je župan dan kasneje odpotoval z delega-
cijo, ter potrdili dobitnike občinskih nagrad in program prire-
ditev ob prazniku.

Nadzorni odbor je po navedbah predsednika Franca Božička opo-
zoril na neupoštevanje nekaterih priporočil notranje revizije iz 
leta 2008. Med njimi morajo opredeliti in ovrednotiti tveganja, 
da se cilji ne bodo uresničili, sprejeti podrobna navodila za notra-
nje kontrole, prav tako nimajo sklenjene pogodbe z računovodki-
njo OŠ, ki obračunava plače za občino, nimajo sklenjene pogod-
be za brezplačno uporabo športnih prostorov, s katerimi upravlja 
športno društvo in podobno. Svet se je strinjal z zagotovitvijo 
dodatnih prostih mest v vrtcu Pikapolonica na normativ oddel-
ka, za katerega pa mora vrtec pridobiti še soglasje ministrstva. 

Na slavnostni seji občinskega sveta 29. junija bodo plaketo ob-
čine podelili Ivanu Sinkoviču, denarno nagrado cerkvenemu de-
kliškemu pevskemu zboru, priznanja občine pa Dušanu Planin-
cu in Stanku Kunstu. Naziva častnega občana ne bodo podelili. 
Gašper Rainer je predstavil Kolesarsko sekcijo Orans, ki želi ob 
občinskem prazniku izdati zgibanko bistriške kolesarske poti, ki 
so jo že označili in predstavili na svoji spletni strani. 40 km dol-
ga pot poteka izpred občinske stavbe na Srebrnik, Križan Vrh, 
grad Podsreda, sv. Gore, grad Bizeljsko, skozi Orešje na Kunšperk 
in nazaj na izhodiščno točko. Občinski svet jim je za to namenil 
800 evrov, kar je dobra polovica predvidenih sredstev, preostalo 
nabirajo s sponzorskimi sredstvi in lastnimi prispevki. 
� Suzana�Vahtarič�

V	Bistrici	že	priprave	na	
občinski	praznik	

KRŠKO – 24. maja je krški župan Franc Bogovič napovedal 
vnovično župansko kandidaturo na jesenskih lokalnih vo-
litvah, hkrati pa so se z načrtovanimi projekti in programi 
dela po posameznih krajevnih skupnostih predstavili no-
silci list v volilnih enotah v občini Krško Ana  Somrak, Vla-
do Grahovac, Miran Stanko, Jože Slivšek in Jani Barbič.

Franc Bogovič ocenjuje tako svoje delo kot delo svetniške sku-
pine SLS v občinskem svetu in občinskega odbora stranke za 
uspešno, saj je bil v zadnjem desetletju storjen velik napredek 
pri razvoju občine in gospodarstva. Med cilji četrtega mandata, 
pri čemer je poudaril, da ima funkcija županovanja prednost 
pred poslansko, za katero po izteku ne namerava več kandidi-
rati, je izpostavil dokončanje obvoznice mesta Krško, uredi-

tev protipoplavne zaščite mesta, izgradnjo Valvasorjeve knji-
žnice, realizacijo protokolov ob umestitvi NSRAO, priključitev 
vseh gospodinjstev na optično omrežje, izgradnjo bazena, ure-
ditev pogoje za Poklicno gasilsko enoto in poligona za gasilce, 
ureditev javnega medkrajevnega avtobusnega prometa, uredi-
tev mesta ipd. Vlado Grahovac je izpostavil obnovo senovske-
ga vrtca, ureditev športnega kompleksa Dovško, nadaljevanje 
z urejanjem infrastrukture po KS Koprivnica in Senovo vse do 
Podsrede, Jože Slivšek obnovo brestaniške šole, vrtca in več-
namenskega prostora, izgradnjo in obnovo infrastrukture po KS 
Zdole, Rožno – Presladol in Dolenja vas; Miran Stanko obnovo 
OŠ Jurija Dalmatina, krškega pokopališča ter ostale infrastruk-
ture po KS Krško in Gora; Ana Somrak ureditev infrastrukture 
po KS Leskovec, Krško polje, Senušah in Velikem Trnu, 2. fazo 
obnove OŠ Leskovec, ureditev kulturne dvorane in kompleksa 
pri gasilskem domu v kraju itd., Jani Barbič pa je med drugim 
izpostavil ureditev središča Rake, pločnika Smednik – avtoce-
sta, izgradnjo fekalne kanalizacije, ČN in mrliške vežice v Pod-
bočju ter umestitev novega objekta vrtca v Velikem Podlogu. 
Kakor so zaključili predstavitev, so v občinskem odboru SLS pri-
pravljeni na novo zaupanje volivcev.� Bojana�Mavsar

Pripravljeni	na	novo	zaupanje

BREŽICE - Na 6. izredni seji so svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Brežice 17. maja potrdili 
predlog sklepa o podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta celovite obnove gradu Brežice v drugi fazi. 
Soglasno so potrdili tudi mandat ravnateljici OŠ Bizeljsko Metki Kržan in v. d. ravnateljice OŠ Dobova 
Ivani Baškovič ter potrdili člane v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

mnenje, da naj vod-
stvo muzeja poskr-
bi, da bo investicija 
dajala dodatno vre-
dnost, da bo grad 
bolj privlačen in ga 
je potrebno še bolj 
približat javnosti. 

Po izteku program-
skega obdobja za ko-
riščenje sredstev EU 
po letu 2013 take 
priložnosti ne bo 
več, je opozorila Patricia Ču-
lar. Ivan Sušin je menil, da je 
razlogov za in proti več in da 
ne bi smeli obremeniti pro-
računa občine za leto 2011. 
Glede vračanja gradu pa, da 
občini grozi trojna škoda, in 
sicer izguba dela lastništva 
gradu, izguba javnih sredstev 

in vračanje javnih sredstev z 
obrestmi, saj je ministrstvo 
v pogodbo vključilo klavzu-
lo o vračanju sredstev, če se 
v petih letih spremeni lastni-
štvo. Župan se je strinjal, da 
tveganja obstajajo, a hkra-
ti menil, da sodni postopek 
verjetno ne bo končan v tem 

obdobju oz. je vračilo gradu 
naslednikom možno šele po 
vpisu v zemljiško knjigo, kar 
v petih letih ni verjetno. 

Gladko so potrdili tudi kandi-
daturo Ivane Baškovič, ki je  
po poročilu predsednika Nad-
zornega odbora Toneta Zorka 
uspela zaključiti preteklo leto 
pozitivno, še vedno pa OŠ Do-
bova pestijo manjše likvidno-
stne težave. Manjka okoli 30 
do 40 tisoč evrov, pravi Zorko, 
kar je več kot prepolovljen 
znesek dolga, poleg tega pa 
šoli preti še poplačilo iz tož-
be nekdanje delavke, skupaj 
do 13 tisoč evrov. Na eni pri-
hodnjih sej bodo obravnava-
li tudi sanacijski program do-
bovske šole.
� S.�Vahtarič

Na�jesenskih�volitvah�bodo�na�listi�OO�SLS�kandidirali�
(od�leve):�Vlado�Grahovac,�Miran�Stanko,�Ana�Nuša�
Somrak,�Franc�Bogovič,�Jože�Slivšek�in�Jani�Barbič

Ravnateljici�Metka�Kržan�in�Ivana�
Baškovič
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menjali vrstni red investicij v 
Brestanici in preprečili propa-
danje bazena. Trdno sem pre-
pričan, da smo s tem naredi-
li tudi zelo veliko potezo za 
krške plavalce, ki bodo vsaj v 
vmesnem času, dokler se ne 
zgradi bazen v Krškem, imeli 
bistveno drugačne pogoje za 
trening kot doslej. Skratka, to 
so projekti, v ozadju katerih 
vedno stojijo neke organizira-

ne skupine in s tem priložno-
sti za politični boj in sprene-
vedanje.

Si upate napovedati, kdaj bo 
Krško dobilo nov bazen?
Letos junija bomo v občin-
skem svetu sprejemali odlo-
čitev, da se lokacija za bazen 
zopet vrne nazaj na Videm. 
Upam, da se bomo do takrat 
s podjetjem Vipap dogovori-
li, da bomo lahko posegli tudi 
na del njihovih površin, sle-
di priprava natečaja, za kar 
je potrebnega od pol do tri 
četrt leta, nekje do sredine 
naslednjega leta pričakuje-
mo tudi sprejem občinskega 
prostorskega načrta, kjer bo 
končno spremenjena namen-
ska raba te lokacije iz proi-
zvodnih v površine za šport in 
rekreacijo. Tako bodo nasta-
li pogoji, da izbranim nate-
čajnim rešitvam lahko sledijo 
projektne, če upoštevamo še 
kakšen nepredviden zamik, bi 
po takšni oceni imeli projek-
te nared leta 2012.  Upam, da 
bomo uspeli v celoti zagotoviti 
finančno konstrukcijo, prido-
biti dodatne vire financiranja 
in zagotoviti pogoje za izgra-
dnjo. Pred pretekom vseh na-
štetih aktivnosti teoretično ni 
možno dobiti gradbenega do-
voljenja za začetek del.

Kaj pa knjižnica?
Proti koncu poletja pričaku-
jemo izdelavo vseh projek-
tnih dokumentov. Lani smo z 
odkupom razrešili vprašanje 
Mencingerjeve hiše, dogovo-
rili smo se tudi s Komočarje-
vimi, kjer pa je prišlo do za-
pleta, ker je zadeva vezana na 

stvo eno: večina tistih, ki so 
se zborov udeležili, je potr-
dila usmeritev, ki jo o bodoči 
rabi nadomestil predlaga ob-
činska uprava. Takšen koncept 
razvoja občine so potrdili vsi 
predsedniki krajevnih skupno-
sti, z njim pa so se strinjali 
tudi mnogi, ki razvoj kreirajo 
tudi na področju društvenih in 
ostalih dejavnosti. Konceptu 
tako nasportujejo predvsem 

politično motivirana okolja, 
kar je žal prisotno tudi pri ne-
katerih drugih temah…

Recimo?
Klasičen primer je bazen Kr-
ško, kjer protagonisti nočejo 
priznati določene realnosti. 
Po težavah z umestitvijo ba-
zena ob stadionu Matije Gub-
ca zaradi sprejemanja DPN za 
HE Brežice smo kupili lokaci-
jo starega bazena ob Vipapu. 
Občina Krško v preteklosti ni-
koli ni bila lastnica starega 
bazena,  bazen je bil zgrajen 
kot požarna voda znotraj Vi-
papa, s propadom in proda-
jo podjetja se je pač zgodilo, 
da se je lokacija zaprla. Obči-
na je zdaj prvič lastnica tega 
objekta. Potrebno je spreje-
ti občinski prostorski načrt, 
s katerim bi lahko omogoči-
li umestitev bazena na obmo-
čje nekdanje Celuloze. Vsem, 
ki so na vodilnih mestih v jav-
nih inštitucijah, od geodetske 
uprave do upravne enote, je 
zelo jasno, kako ta postopek 
poteka, razen če tega ne že-
liš razumeti in iz tega raje de-
laš nerazumljivo polemiko. To 
je politikantstvo, za kar je šlo 
tudi pri nagajanju v primeru 
bazena Brestanica oz. posku-
su, da se ta projekt ne bi iz-
vedel. Že v lanskem letu smo 
zelo jasno povedali, da se je v 
krajevni skupnosti Brestanica 
v tem mandatu stavilo na dva 
projekta: obnova gradu in ba-
zen. Sredi lanskega leta smo 
videli, da Ministrstvo za kul-
turo še ne bo objavilo razpisa 
za obnovo gradu Rajhenburg, 
za katerega bo v kratkem od-
piranje ponudb, zato smo za-

Darinka Kozole, Sevnica: 
Miselnost, da se učenje konča, ko 
pridobimo formalno izobrazbo, 
je že davno zastarela, saj vemo, 
da je nenehno učenje nuja v so-
dobni družbi znanja. V svoja iz-
popolnjevanja vlagam veliko, saj 
sem mnenja, da le ob zadostni 
meri pridobljenega znanja in in-
formacij lahko uspešno opravlja-
mo svoja dela. Redno se udeležu-
jem različnih predavanj, tečajev, 
delavnic in izobraževanj.

Olivera Mirković, Senovo:  
Vseživljenjsko učenje se mi zdi 
ne le pomembno, temveč tudi 
potrebno,  saj gresta razvoj in 
tehnologija danes tako hitro 
naprej, da če hočeš temu sle-
diti in funkcionirati, moraš zna-
nja nadgrajevati in pridobivati 
vselej nova. Osebno sem se v 
sklopu Tedna vseživljenjskega 
učenja že večkrat udeležila ra-
znih tečajev in delavnic, hkra-
ti pa zaključujem tudi študij.

Ivan Gregl, Bračna vas: 
Vedno je dobro, da človek nare-
di nekaj zase še po formalni iz-
obrazbi, sploh v tem času, ko je 
toliko elektronskih pripomočkov. 
Dobro se je udeleževati tečajev, 
se izobraževati. Zaradi zdravja 
se izobraževanj ne udeležujem. 
Na žalost me je okupiral inter-
net, pa tudi tega sem se moral 
naučiti, ko sem delal kot pod-
jetnik in me je posel primoral, 
da sem se poročil z internetom. 

ANKETA

Damjan Pavkovič, Arto:
Naše šole so usmerjene le v teo-
rijo, ki je zelo drugačna od pra-
kse. Dnevni odprtih vrat različ-
nih podjetij in ustanov so pravi 
način, da prideta teorija in pra-
ksa skupaj. Prav tako podpiram 
razna izobraževanja, ki jih pri-
kažejo na Tednu vseživljenjske-
ga učenja. Sam sem se visokošol-
sko izobrazil, a iščem zaposlitev, 
ki pa je ne najdem. Dovzeten 
sem za razna in dodatna znanja. 

V minulem tednu (od 17. do 23. maja) je potekal Teden vse-
življenjskega učenja, v okviru katerega so bile tudi v Posavju 
številne prireditve. Kako pomembno se vam zdi, da se človek 
uči tudi po koncu formalnega izobraževanja? Koliko vi vlaga-
te v svoje učenje oz. izpopolnjevanje na raznih področjih?

Učimo	se	vse	življenjePo	občini	grem	zadovoljen
in	stojim	za	svojimi	dejanji

Kandidaturo za župana na 
jesenskih lokalnih volitvah 
ste uradno najavili šele pred 
dnevi. Se vam je to zdelo sa-
moumevno ali pač še ni bil 
pravi čas za to?
Napovedovati kandidatu-
ro pred to pomladjo se mi je 
zdelo malce prezgodaj. Zno-
traj stranke smo se odločili že 
v začetku leta, pripravili smo 
tudi liste kandidatov in se po-
govorili o programu, sedaj, ko 
se volilna jesen že bolj bliža, 
pa je čas za napovedi primer-
nejši.

Pričakujete pestro predvolil-
no kampanjo?
Ja, predvsem glede na to, da 
se je letos že začela malce 
bolj zgodaj. Ocenjujem, da 
se bo največ kampanje gra-
dilo na dveh točkah. Ena je 
raba nadomestil za omejeno 
rabo prostora. Nekateri so s 
tem zavestno zavlačevali, da 
so temo pripeljali v predvo-
lilni čas. Druga tema, ki bo v 
ospredju kampanje, pa je za-
gotovo (ne)združljivost župan-
ske in poslanske funkcije.
 
O tem še kasneje. Če se 
ozreva na minulo leto, od 
lanskega občinskega prazni-
ka - je bilo to eno bolj zah-
tevnih v času vašega 12-le-
tnega županovanja?
Mislim, da se celotna Sloveni-
ja sooča s tem, da je vode-
nje javnih političnih sistemov 
iz leta v leto zahtevnejše. Po 
12 letih opažam, da je poo-
samosvojitveni naboj, ki smo 
ga Slovenci imeli v 90. letih, v 
drugem desetletju samostoj-
nosti močno splahnel. Če se 
ozrem na ta mandat, smo kot 
občina  zelo pripravljeni pri-
čakali finančno obdobje 2007-
2013, to je zahteven čas in 
zgodovinska priložnost, ki je 
nismo smeli izpustiti. Najve-
čja odlika te občinske uprave 
in vodstva občine je, da smo 
dobesedno s projekti in grad-
benimi dovoljenji v rokah pri-
čakali razpise, na katerih smo 
tako pripravljeni uspešno pre-
pričali in dobili sofinancira-
nje številnih investicij. Tega 
se marsikdo ne zaveda, ve-
dno težje je zadostiti priča-
kovanjem vseh, vse se v da-
našnjem času jemlje preveč 
samoumevno. 

Med zahtevnejšimi odločitva-
mi minulega obdobja izposta-
vljam še odločitev o bodoči 
rabi nadomestil za odlaga-
lišče NSRAO. Najbolj me ža-
losti, da želijo nekateri tako 
resno temo izkoristiti za nabi-
ranje političnih točk. V času 
nedavnih zborov občanov se 
je dogajalo vse mogoče. S 
strani t. i. predstavnikov ci-
vilne družbe v lokalnem par-
tnerstvu je bilo zaslediti po-
zive, naj ljudje na zbore ne 
hodijo, prav tako je zbore ena 
od strank, ki je že javno ob-
javila kandidata za župana, 
prav očitno bojkotirala, ka-
sneje pa slabo udeležbo izko-
ristila za posmeh. A ne glede 
na poskuse izkrivljanja v poli-
tično korist ostaja realno dej-

hipoteko pri Zagrebački banki. 
Upam, da se bo ta zadeva čim-
prej končala in da bodo dani 
pogoji za gradnjo. Sredstva za 
gradnjo smo namreč že rezer-
virali v načrtu razvojnih pro-
gramov za naslednje leto.

Ali zastoji pri financiranju 
gradnje HE na spodnji Savi 
ogrožajo novo krško obvoz-
nico in drugi most?
Ne. Pri zapletih glede izgra-
dnje hidroelektrarn gre v naj-
večji meri za zaplet pri HE 
Brežice, ki nima zveze s temi 
projekti, pri HE Krško pa go-
vorimo o urejanju brežin do 
krškega mostu. Gradnja na-
sipa ob železnici tako pote-
ka tekoče, kakor tudi obvo-
znica in priprave na spodnji 
most v Žadovinku, ki ga zač-
nemo graditi v začetku priho-
dnjega leta. Prav tako se pri-
bližuje izgradnja krožišča na 
Belem bregu, kamor se obvoz-
nica priključuje. Bistvenih za-
stojev ne pričakujem, le za-
radi finančne krize in krčenja 
državnega proračuna bi lahko 
prišlo do kakšnega finančnega 
zamika. Roki glede spodnjega 
mostu in obvoznice še vedno 
držijo, konec leta 2012 naj bi 
po njima stekel promet.

Kot „ljudski“ župan se radi 
udeležujete otvoritev, prire-
ditev v raznih krajih in vaseh 
občine. Se kdaj v kakšen od-
ročen kraj odpravite s slabim 
občutkom, ker se tam morda 
počutijo pozabljene ob vseh 
velikih projektih, ki se doga-
jajo v središču občine?
Če bi ob koncu prejšnje-
ga mandata še mogoče de-
jal za Brestanico in Rako, da 
sta malce zaostajali, grem 
zdaj zelo mirne vesti po obči-
ni. Res pa je, da so vedno ka-
kšni zaselki, kjer je potrebno 
narediti še kaj in v kolikor mi 
bo izkazano zaupanje za nov 
mandat, bom poskušal ob vseh 
teh velikih projektih najti re-
šitve še za nekatere manjše, 
v resnici pa zelo velike pro-
bleme za ljudi, ki tam živijo. 
Vesel sem, da se zaključuje-
jo zadeve na Bohorju, kjer je 
bilo prej neurejenih še veliko 
cest in dostopov, nekaj tega 
je ostalo tudi še med Rako in 
Velikim Trnom, na Zdolah in 
morda še kje. 

Zelo zanimivo pa je, da je v 
tistih krajih, kjer se je dejan-
sko manj naredilo, bistveno 
manj nezadovoljstva kot v ti-
stih krajih, kjer se je naredi-
lo največ. Na koncu nekaterih 
velikih, milijonskih investicij - 
če jih kar naštejem: Spodnji 
Stari Grad, vse štiri krškopolj-
ske vasi, tudi Velika vas - za-
radi kakšnega detajla, ki ni bil 
urejen tako, kot so ljudje pri-
čakovali, tudi na otvoritvah ni 
več čutiti tistega naboja med 
ljudmi kot tam, kjer narediš 
le 20 ali 30 tisoč evrov vredno 
investicijo v asfaltiranje ka-
kšne ceste. Ljudje imamo vča-
sih zelo čudna merila za mer-
jenje zadovoljstva. Po občini 
grem z zadovoljstvom in sto-
jim za svojimi dejanji.

Omenili ste že, da bo ena od 
tem letošnje županske kam-
panje združljivost županske 
in poslanske funkcije. Kot 
eden izmed 24 županov-po-
slancev ste med zagovorni-
ki te združljivosti. Vendar 
je v Sloveniji kar 210 občin, 
kako potem funkcionirajo ti-
ste, katerih župan ni hkrati 
poslanec? In po drugi strani – 
če ste kot poslanec v Držav-
nem zboru kritični do dela 
določenega ministra, ali vam 
to ne škoduje, ko od njega 
potrebujete podporo ali de-
nar pri določenem projektu 
v vaši občini?
Sam poskušam biti pri izvaja-
nju svojih funkcij maksimal-
no profesionalen in profesi-
onalnost pričakujem tudi od 
drugih. Če poenostavim: dvo-
mim, da tisti, ki so najbolj po-
slušni, najbolje pridejo skozi. 
Toliko, kot je bilo napadov v 
tem letu in pol na vse projek-
te, ki so bili dogovorjeni že v 
prejšnjem mandatu, ni bilo še 
nikoli. Trdno sem prepričan, da 
če ne bi bil v Državnem zbo-
ru, bi se marsikakšen projekt 
na tem področju ustavil, kot 
se poskuša še vedno. Lahko 
se vprašamo, s kakšnim tem-
pom bi sicer gradili HE Krško 
ali pa celo, ali bi še imeli dru-
gi energetski steber s sedežem 

v Krškem? Če hočeš zavarova-
ti interese svojega okolja, se 
je pač potrebno spustiti tudi v 
konflikt s tistim, ki te ogroža. 
Nisem človek, ki bi iskal kon-
flikt, ko pa imam občutek, da 
se dela krivica nekemu okolju, 
se postavim zanj. Res pa je, da 
se moram kot predsednik Od-
bora za kmetijstvo v določenih 
primerih bolj izpostaviti.

Sicer pa ocenjujem, da je v 
Državnem zboru bistveno pre-
malo ljudi, ki imajo kaj izku-
šenj na lokalnem nivoju. Vi-
dim, koliko vrzeli v znanju je 
pri nekaterih in kakšen odnos 
imajo do posameznih stva-
ri. Dokler ni v Sloveniji po-
krajin, je za Slovenijo dobro, 
da so v parlamentu tudi župa-
ni. Je pa dejansko to zelo na-
porno in moj delovnik je zelo 
dolg, vsako jutro sem v pisar-
ni ob sedmih in niso redki dne-
vi, ko sem v njej zopet pozno 
zvečer, tudi do polnoči. Lahko 
javno povem, da bom, v koli-
kor bom ponovno izvoljen za 
župana, ti dve funkciji združe-
val zgolj do konca poslanske-
ga mandata. A ne zato, ker bi 
imel slabo vest, da slabo opra-
vljam župansko ali poslansko 
delo, ampak zato, ker je to 
osebno prehud napor.
� Peter�Pavlovič  

Pogovor	z	županom	občine	Krško	in	poslancem	v	DZ	RS	Francem	Bogovičem

47-letni Franc Bogovič zaključuje svoj tretji mandat župana občine Krško in ravno v teh dneh je naja-
vil kandidaturo še za četrtega, poleg tega je že poldrugo leto tudi poslanec v Državnem zboru. Ravno 
to dvojno funkcionarstvo bo po njegovih besedah v ospredju predvolilne kampanje, ob vprašanju pora-
be nadomestil za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, ki je dodobra zaznamovalo po-
litično dogajanje v občini Krško v minulem letu dni. 

Franc�Bogovič
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Arbitraža žal 
ne bo rešila 
problemov, 
prej nasprotno

Referendum o Arbitražnem 
sporazumu (AS), ki bo 6. ju-
nija letos, sodi med najtež-
je in najpomembnejše od-
ločitve volivk in volivcev v 
zgodovini naše države. Od-
ločitev je pomembna zato, 
ker posredno odločamo o su-
verenosti Republike Slovenije, o naših mejah s sosednjo 
Hrvaško, o našem ozemlju, o  slovenskem morju. 

V zgodovini naše mlade države smo že imeli nekaj po-
dobnih pomembnih odločitev, ki so bile sprejete na refe-
rendumih oziroma plebiscitu. Odločali smo o svoji sa-
mostojnosti in suverenosti, o vstopu v EU in NATO. Vse 
dosedanje pomembne odločitve so bile za ljudi enostav-
nejše, saj je bilo med veliko večino stroke in politike do-
seženo soglasje. Večina strokovne javnosti, razumnikov 
in uglednih osebnosti ter pozicijske in opozicijske poli-
tike je pozivala k isti odločitvi. Ljudje niso bili zmedeni 
in niso imeli težke odločitve ter so po večini mirno šli na 
referendume in potrdili odločitve.

Prihajajoči referendum o AS predstavlja težko odločitev, 
ker je politika prvič doslej pri pomembni odločitvi po-
polnoma razdvojena in to razdvojenost prenaša na ljud-
stvo. Ni pa razdvojena le aktualna politika, tudi ugle-
dni strokovnjaki (dr. France Bučar, dr. Miro Cerar, dr. 
Marko Pavliha, ...) in ugledne osebnosti (dr. Boris Pahor, 
dr. Tine Hribar, ...) so zadržani do sporazuma in pravi-
jo, da je slab in ga je potrebno zavrniti.  Kdo je za to raz-
dvojenost kriv? 

Moje mnenje je pristransko, zato naj citiram dr. Marka 
Pavliho, dolgoletnega člana LDS, ministra v Ropovi vla-
di in podpredsednika parlamenta: »Izvirni greh tiči v 
odločitvi predsednika vlade, da problem s sosedo razvo-
zla sam s svojo ekipo v imenu tihe diplomacije, namesto 
da bi si bolj prizadeval za poenotenje celotne slovenske 
stroke in politike, kar bi omogočilo dvotretjinsko izglaso-
vanje boljšega, večinsko usklajenega arbitražnega spo-
razuma. Takšna večina je bila denimo zagotovljena v 
primeru nesojenega sporazuma Drnovšek-Račan.« 

Tudi sam menim, da je slabo in neodgovorno od vladajo-
če politike, da si ni prizadevala za poenotenje politike o 
tem vprašanju in sedaj prenaša razdvojenost politike na 
ljudi. Ljudje so upravičeno jezni in ogorčeni, zakaj mo-
rajo na referendum, zakaj politika ne sprejme odločitve 
namesto njih, saj je zato izvoljena. Ljudje imajo prav. 
Politiki moramo sprejemati odločitve in prevzeti odgo-
vornost. Če bi bila politika bolj poenotena (tako kot pri 
plebiscitu in vstopu v EU in NATO), bi bila odločitev lju-
di na referenduma precej lažja.

Največja zabloda in zmota zagovornikov arbitražne-
ga sporazuma je trditev, da bomo s potrditvijo sporazu-
ma na referenduma rešili probleme s Hrvaško, da bomo 
dobili dobrega in prijaznega soseda. To bi se zgodilo le v 
primeru, če bi arbitraža prinesla pravično rešitev, po ka-
teri bi Slovenija ohranila teritorialni dostop do odprte-
ga morja. To pa žal ni verjetno. Bojim se, da bo potrdi-
tev arbitražnega sporazuma še dodatno zaostrila odnose 
med državama. 

Arbitražni sporazum določa le postopek in okvir, v ka-
terem bo dosežen sporazum o meji na kopnem in morju. 
AS pravi, da se bo začela določati meja šele po podpisu 
hrvaške pristopne pogodbe z EU. Kako bo potekalo odlo-
čanje v parlamentu o ratifikaciji te pristopne pogodbe, 
kjer je potrebna dvotretjinska večina? Če bo enaintride-
set slovenskih poslancev zavrnilo ratifikacijo, hrvaška 
ne bo postala članica EU.  Kako se bomo gledali s sose-
di, če se bo s strani arbitrov potrdila najverjetnejša od-
ločitev, da Slovenija ne ohrani teritorialnega dostopa do 
mednarodnih voda? Takšna zgodovinska krivica se bo 
prenašala iz roda v rod in ne bo uredila odnosov med so-
sedama. Bo dodatna sol na vedno svežo rano nerešenih 
odnosov med državama. 

Starodavni pregovor pravi, da največje sovraštvo nasta-
ja med rojaki. Zakaj se sejejo razlogi za razdvajanje slo-
venskega naroda? Zakaj vladajoči ne uvidijo, da s svojo 
pičlo večino ne morejo in ne smejo izsiliti izjemno po-
membnih odločitev za našo državo, kamor gotovo sodi 
določitev državne meje in pomorski status Slovenije. Za-
kaj ne zmoremo malo več spoštovanja do političnih kon-
kurentov in sodelovanja z njimi? Le od enotnosti Sloven-
cev je odvisno, ali bomo jutri živeli lepše v naši državi. 
Če se v nedeljo udeležimo referenduma in zavrnemo slab 
arbitražni sporazum, bomo odprli edino smiselno pot za 
boljšo rešitev. To je začetek novih pogajanj za nov spo-
razum, ki ga bo bolj enotno na koncu podprla stroka in 
vsaj dve tretjini politike. Sloveniji se za tak nov spora-
zum mudi manj kot Hrvaški. Hrvati želijo postati polno-
pravna članica EU, mi smo že. 

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

Več o arbitražnem (ne)sporazumu na www.SDS.si. 
Sodeluj v kampanji: referendum@sds.si

OO SDS Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica

Svečano otvoritev sta opravi-
la poveljnik sil Slovenske voj-
ske, generalmajor Alan Ge-
der in državni sekretar na 
ministrstvu za obrambo mag. 
Uroš Krek, ki je ob tem po-
udaril, da odprtje stolpa po-
meni nov korak k uporabno-
sti letališča tudi za civilno 
letalstvo, za lokalno sku-
pnost pa priložnost, da le-
tališče postane njeno okno 
v svet. Uporabno dovoljenje 
za kontrolni stolp je bilo si-
cer izdano že januarja, mar-
ca je objekt prevzela Brigada 
zračne obrambe in letalstva, 
v teh dneh pa je bilo izdano 

POSAVJE, PORTOROŽ - 15. in 
16. maja je v Portorožu pote-
kal 10. kongres Mlade Sloveni-
je-podmladka Nove Slovenije. 
Kongresa smo se udeležili tudi 
delegati regijskega odbora 
Mlade Slovenije z Dolenjske 
in Posavja skupaj s predsedni-
kom Lukom Luzarjem in pod-
predsednico Marjetko Kerin. 
Kongres sta nagovorila tudi 
predsednica Nove Slovenije 
Ljudmila Novak in evropski 
poslanec Lojze Peterle. De-
legati smo o aktualnih tema 
razpravljali z zanimivi gosti. S 
predsednico ŠOS-a o predlogu 
zakona o malem delu, z nek-
danjo ministrico Marjeto Cot-
man o predlogu družinskega 
zakonika, z Danijelom Star-
manom o arbitražnem spora-
zumu, z županom občine Dor-
nava Rajkom Janžekovičem 
o političnem delu in s pred-
sednikom tržaškega podmlad-
ka Mladi za mlade Tomažem 
Špacapanom o problematiki 
mladih v zamejstvu. Na kon-
gresu so bile sprejete štiri re-
solucije ter nosilna resolucija 
kongresa – Dvignimo Sloveni-
jo, s katero želimo mladi po-
magati Sloveniji dvigniti se iz 
gospodarske, moralne in poli-
tične krize.
� Marjetka�Kerin

Letališče	-	posavsko	okno	v	svet

Generalmajor�Alan�Geder�in�državni�sekretar�mag.�Uroš�
Krek�ob�svečanem�odprtju�stolpa

Posavci	na	
kongresu	Mlade	
Slovenije

KOSTANJEVICA NA KRKI - Vlada RS po sklepu 13. maja naspro-
tuje vrnitvi zemljišča v Kostanjevici na Krki Rimskokatoliški 
cerkvi. Zemljišče je del galerije na prostem - Forme vive. 

Kot so zapisali v pojasnilu, je bilo z odlokom območje gradu Ko-
stanjevica s samostanom in galerijo na prostem - Formo vivo 
razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Omenjeno 
zemljišče v izmeri 2733 m2 leži na območju galerije in je funk-
cionalno vključeno med zemljišča, na katerih stojijo skulptu-
re Forme vive. Ministrstvo za kulturo navaja, da nasprotovanje 
vračanju v last in posest v naravi temelji na 19. členu zakona 
o denacionalizaciji, ki določa, da nepremičnine ni mogoče vr-
niti, če med drugim služi za opravljanje dejavnosti s področja 
kulture, pa bi bila s tem bistveno okrnjena možnost za opra-
vljanje teh dejavnosti, ker je ni mogoče nadomestiti z drugo 
nepremičnino ali bi bila nadomestitev povezana z nesorazmer-
nimi stroški. Pojasnili so še, da imajo v reševanju še okoli 50 
parcel in v kolikor ne bo posebnih dodatnih pripomb, bo mini-
strstvo izdalo odločbo pred poletjem. V reševanju naj bi po iz-
daji odločbe ostala ena ali dve parceli, za kateri bo potrebno 
postaviti izvedenca gradbene stroke. Ali bo še kateri del kakšne 
parcele ostal za reševanje, je odvisno od stališč strank, kate-
ra še čakajo, so pojasnili. V naravi Rimokatoliški cerkvi ni bilo 
vrnjenega ničesar zaradi obstoja ovir po določilih zakona o de-
nacionalizaciji.  S.�Vahtarič

Forma	vive	ne	vračajo	

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

CERKLJE OB KRKI - Na letališču Cerklje ob Krki so 21. maja v okviru dneva odprtih vrat odprli nov kon-
trolni stolp, visok 35 metrov oz. sedem nadstropij. Investicija, ki jo je v dogovorjenem roku 365 dni iz-
vedlo podjetje Granit iz Slovenske Bistrice, je znašala kar 10,8 milijonov.

tudi dovoljenje za obratova-
nje, tako da se bodo letališke 
službe iz starega preselile v 
novi stolp. Projekt gradnje 
letališkega stolpa in komu-
nalne infra strukture je eden 
izmed najbolj kompleksnih v 
programu posodobitve letali-
šča v tehnološkem in izved-
benem smislu.

V okviru dneva odprtih vrat 
so si številni obiskovalci lah-
ko ogledali vojaško opremo 
in oborožitev, pripravili pa so 
tudi pester spremljajoči pro-
gram. 
� P.�Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na dvorišču Galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki je 25. maja potekala dobrodelna prire-
ditev z naslovom Pomlad v Kostanjevici, katere izkupiček je 
bil namenjen gostilni Žolnir, ki jo je sredi marca uničil požar. 
Številni obiskovalci so s prostovoljnimi prispevki Žolnirjevim 
vrnili vsaj del tistega, kar so skozi leta namenili društvom, or-
ganizacijam in zavodom kot sponzorji ali donatorji. Nastopila 
so številna znana imena slovenske estrade (Nuša Derenda, Alfi 
Nipič, Ivan Hudnik, Stane Vidmar), ansambli Drakslerji, Petra 
Finka, Majolka in Cvet, skupina Mariachi, domači pihalni or-
kester, Big band Krško, plesna skupina Harlekin, Vesna in Ma-
tej Krapež ter učenci OŠ Jožeta Gorjupa.  P.�P.
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Napovednik 
prireditev

Tit Turnšek je med drugim 
dejal: „Takrat smo rekli ne 
in upor zanetili po vsem slo-
venskem ozemlju. V tem upo-
ru nismo bili sami, tudi prija-
teljski narodi Jugoslavije so 
se uprli vsak na svoji zemlji. 
Bili so težki trenutki, trenut-
ki odločitve. Toda narod, ki 
ni pripravljen braniti svojega 
ozemlja, je narod hlapcev, ki 
si ne zasluži spoštovanja. Če 
ne bi takrat začeli strašnega 
boja, bi Slovenci vedno nosi-
li breme naroda, ki ni zbral 
dovolj moči, da se brani. Bili 
smo del zavezniške koalicije. 
To je bila vojna proti mrač-

Turnšek:	„Danes	je	delavec	
le	še	strošek!“
SROMLJE – 15. maja sta na Sromljah Združenje borcev za vrednote NOB Brežice in Občina Brežice pri-
pravila proslavo v počastitev 65-letnice osvoboditve Brežic, zmage nad fašizmom ter konca druge sve-
tovne vojne, obenem pa so počastili še 66-letnico ustanovitve legendarnega Kozjanskega odreda. Slav-
nostni govornik je bil podpredsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek.

njaštvu, proti fašistični Nem-
čiji in nacistični Italiji. To ni 
bila ideološka ne verska voj-
na. Zelo jasno je bilo, kdo je 
sovražnik in kdo zaveznik.“ 
Dodal je še, da je med NOB 
potekala tudi socialna revolu-
cija, saj so imeli borci in bor-
ke v mislih pred sabo, ko so se 
podajali v boj, boljše in pra-
vičnejše življenje. „Po vojni 
se je bistveno izboljšal gmo-
tni položaj prebivalstvu Jugo-
slavije. Imeli smo visoke soci-
alne standarde, na široko so 
bila odprta vrata šol, kar pa 
je najpomembnejše - delo je 
imelo svoje častno mesto. Da-
nes je delavec le še strošek. 
Našim novopečenim kapitali-
stom je malo mar za delav-
ce. Mar jim je le za dobiček. 
Pri nas smo morda priča naj-
bolj grobemu izkoriščanju de-
lavca, kakršnega ne poznajo 
niti zahodne države. Nepopi-
sno je, da se socialne krivi-
ce dogajajo tukaj, že 20 let. 
Kriza je le še pokazala, kako 
globoke so pravzaprav krivi-
ce, ki posegajo v življenja na-
ših ljudi,“ se je Turnšek dota-
knil tudi aktualnih dogodkov. 

Zbranim so spregovorili še 
predsednik KS Sromlje Franc 

Kostanjšek, predsednik ZBV 
NOB Brežice Stane Preskar je 
dejal, da bi se morali iz zgo-
dovine tudi kaj naučiti, breži-
ški župan Ivan Molan pa je iz-
postavil slovensko enotnost v 
času vojne, ki pa je po njego-
vih besedah v današnjem času 
ni. „Zadnje čase opažam, da 
se vladajoča garnitura preveč 
ukvarja sama s sabo in ne raz-
mišlja, kako bi državljanom 
omogočili človeka vredno in 
dostojno življenje, kajti člo-
vek ne more biti svoboden, 
če nima sredstev za dostojno 
preživetje, če iz dneva v dan 
živi v strahu, kako bo nahra-

nil otroke, kaj mu bo prinesel 
jutrišnji dan,“ je dodal Molan.  

Program so izvedli MoPZ Sro-
mlje, MoPZ Planina Cerklje 
ob Krki, Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče s 
solistoma Elizabeto in Dra-
gutinom Križanićem in Har-
monikarski orkester KD Ivan 
Kobal Krška vas, z recitacija-
mi so dogodek popestrili še 
Jožica Stajić ter učenci OŠ 
Globoko. Proslava je pote-
kala po scenariju Milene Je-
senko, vodila pa sta jo Ida 
Ostrelič in Darko Ferlan. 
� Marija�Kalčič

Slavnostni�govornik�je�bil�
Tit�Turnšek.

Del�udeležencev�na�proslavi�v�pretesnem�sromeljskem�
Domu�krajanov

KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško sta 18. maja direktor 
Centra za podjetništvo in turizem Franc Češnovar in podžu-
panja občine Krško Ana Nuša Somrak predala namenu novo 
urejeno pisarno Turistično informacijskega centra (TIC).

V Valvasorjevem kompleksu bo nedvomno s svojo dejavno-
stjo - promocijo turizma na območju občine Krško, posre-
dovanjem turistične ponudbe, trženjem spominkov, izdel-
kov domače in umetne obrti – TIC dostopnejši obiskovalcem 
in gostom, hkrati pa bo tudi smiselno dopolnil dejavnost sa-

mega kompleksa oziroma Mestnega muzeja, ki je odprl vra-
ta konec meseca marca. Kakor je na otvoritvi dejal direktor 
Češnovar, bo TIC ob osnovni informacijski dejavnosti delo-
val tudi kot povezovalni člen med razvojnimi institucijami, 
turističnimi ponudniki, podjetji in samimi uporabniki stori-
tev in turističnih destinacij. Sicer pa je v ureditev turistič-
ne pisarne Občina Krško vložila 4.000 €, TIC pa bo odprt za 
obiskovalce v poletnih mesecih (od junija do avgusta) med 
tednom med 10. in 18. uro in ob sobotah med 9. in 12. uro, 
v ostalih mesecih (od septembra do maja) pa vsak delovnik 
med 8. in 16. uro. 

Z otvoritvijo in spremljajočim kulturnim programom, z re-
prizo otvoritvenega kulturnega programa, ki so ga oblikova-
li v različnih obdobjih v Krškem živeče zgodovinske osebno-
sti Janez Vajkard Valvasor (uprizoril ga je Anton Petrovič), 
Adam Bohorič (Matjaž Krajnc), Jurij Dalmatin (Nik Škrlec) 
in Josipina Hočevar (Ivanka Černelič Jurečič) ter glasbenim 
programom basista in rojaka Janka Volčanška ter instrumen-
talne zasedbe evropske glasbene renesanse Capella Carnio-
la, so obiskovalci ob tej priložnosti obeležili tudi mednaro-
dni muzejski dan. Ker je letos ta potekal pod naslovno temo 
Muzeji za socialno harmonijo, je ob tej priložnosti direktor 
SL Inženiringa Silvester Lopatič izročil predsedniku društva 
Sožitje Danielu Mižigoju donacijo za delovanje društva v vi-
šini 2.000 evrov. � Bojana�Mavsar

Pod	streho	Mestnega	muzeja	
začel	delovati	TIC

Ob�otvoritvi�TIC-a�so�krške�zgodovinske�like�v�
Valvasorjevem�vrtu�oživeli�(od�leve)�Anton�Petrovič,�
Matjaž�Krajnc,�Nik�Škrlec�in�Ivanka�Černelič�Jurečič.��

DOBOVA – Kulturno društvo Zvezda Dobova je 22. maja v cerkvi 
Imena Marijinega organiziralo koncertni večer, ki sta ga izvedla 
Mešani pevski zbor Viva Brežice z zborovodkinjo Simono Rož-
man Strnad in Zbor sv. Nikolaja Litija z zborovodkinjo Heleno 
Fojkar Zupančič. MePZ Viva že 18 let uspešno deluje v sloven-
skem in mednarodnem kulturnem prostoru, beleži visoka prizna-
nja, 17. aprila letos pa je zbor na zborovskem tekmovanju Naša 
pesem v Mariboru prejel srebrno priznanje, le z eno točko zao-

stanka do zlatega. To leto bo zbor zaznamoval mednarodni pro-
jekt, ki ga pripravljajo z gostujočim zborom iz Litije in s Filhar-
moničnim orkestrom iz Potsdama. 
Sobotni koncertni program obeh zborov je potekal v znamenju sa-
kralnih in ljudskih pesmi, Karolina Stopar Vegelj in Polona Troha 
sta ga obogatili s spremljavo na klavirju v dveh pesmih, v dveh 
pa solistki Monika Fele in Hana Hribar ter ga sklenili s skupno 
zapeto slovensko ljudsko pesmijo Ubalda Vrabca Gularja sem ti-
ela jmiet. Izvajalce koncerta in poslušalce sta pozdravila župnik 
Matej Dečman ter predsednica društva Darinka Cvetko Šegota 
z besedami, da je bil to za Dobovo poseben dogodek.� N.�J.�S.

KRŠKO - Pod taktirko Draga Gradiška so pripravili krški simfoni-
ki 15. maja v Kulturnem domu Krško premierni koncert. Izvajali 
so dela Karola Pahorja, Viktorja Parme, Franza Schuberta, Petra 
Iljiča Čajkovskega in Dejana Učakarja, člana orkestra in profe-
sorja na krški glasbeni šoli. Zbranim je v nagovoru sicer tudi rav-
natelj glasbene šole Gradišek dejal, da so se odločili za izvedbo 

predvsem slovenskih del, s še posebnim poudarkom na skladate-
lju Parmi, ki je v Krškem deloval dve leti. Premierno pa so pred-
stavili uverturo novega glasbeno-scenskega dela Kurent sklada-
telja Učakarja in pisca besedila Matjaža Pikala.  M.�K.

BREŽICE – Vokalna skupina Solzice, ki deluje pod okriljem 
Glasbene šole Brežice, skoraj dve desetletji ji z uspehom in 
toplino dirigira prof. Marjetka Podgoršek Horžen, je v so-
boto, 15. maja, na letnem koncertu (pre)napolnila Viteško 
dvorano Posavskega muzeja. S koncertnim programom so iz-
vajalke navduševale poslušalce, ti pa so jih nagrajevali z 

aplavzi ter ob koncu izvabili še bis. Za Solzicami je bogata 
pevska zborovska pot z lepo bero priznanj, mednje se uvršča 
tudi letošnja zlata plaketa, ki so si jo pripele na 21. držav-
nem tekmovanju Naša pesem 2010 v Mariboru, zlata plake-
ta Solzic pa je hkrati do sedaj edina, ki jo je osvojil kakšen 
zbor v Posavju. Ravnatelj prof. Dragutin Križanić je ubrane 
poti Solzic, pa tudi ostalih uspešnih zborov v Posavju, posta-
vil na zemljevid sveta, po katerem vodijo nepreštete poti, 
po njih potujejo pevke in pevci, vse te poti pa vodijo k ple-
menitosti oziroma so to poti od srca do srca. Prav tako se je 
poslušalcev dotaknilo sproščeno vodenje Monike Gabrič ter 
tradicionalna obdaritev šopkov solzic vsakemu obiskovalcu.
� N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman�Brežice

Poseben	dogodek	za	Dobovo

MePZ�Viva�v�dobovski�cerkvi

Koncert	krških	simfonikov

Krške�simfonike�vodi�Drago�Gradišek.�

Zlate	Solzice

Vokalna�skupina�Solzice

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60 - www.pivnicaapolon.com
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MOČILNO PRI RADEČAH - Zavod KTRC Radeče je v sodelo-
vanju z Zavodom za gozdove Slovenije in z domačijo Ki-
šek z Močilnega pri Radečah pripravil 14. maja zanimiv in 
pester otvoritveni program ob nacionalnem Tednu vseži-
vljenjskega učenja v čudovitem naravnem okolju pri naj-
debelejšem in najstarejšem domačem kostanju v Sloveni-
ji – pri Gašperjevem kostanju na Močilnem. 

Obiskovalce in obiskovalke so na slovesni otvoritvi pozdravili 
mnogi eminentni gosti – mag. Andrej Sotošek z Andragoškega 
centra Slovenije, župan občine Radeče Matjaž Han, dr. Anja Ko-
pač Mrak z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dr. 

Peter Skobrne z ministrstva za okolje in prostor in direktor Za-
voda za gozdove Slovenije Jošt Jakša. Po vseh pozdravnih nago-
vorih je sledila podelitev priznanj Andragoškega centra Slovenije 
za ustvarjalno in plodovito delo na področju promocije in učenja 
za leto 2009 posameznikom in društvom. Med osmimi prejemniki 
so bili tudi domačini - Ljudski pevci s Svibnega.
V kulturnem programu so se predstavila društva in organizacije, 
ki tradicionalno sodelujejo v TVU na lokalni ravni. »Vsa po vrsti 
so lahko primeri dobrih praks, kako v vsakdanje življenje vtkati 
principe vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega druženja. 
Njihovo neprecenljivo znanje, predvsem pa srčnost podeželskih 
ljudi zagotavljajo nepozabne trenutke,« je izrazila svoje mne-
nje direktorica KTRC Radeče Marija Imperl. Z glasbenimi toč-
kami je program popestrila tudi GŠ Radeče in z ljudskimi plesi 
učenci in učenke podružnične osnovne šole na Svibnem. Več na 
www.posavje.info.� Smilja�Radi�

Slovesna	otvoritev	TVU

Ljudski�pevci�s�Svibnega�so�prejeli�priznanje�za�oživljanje�
ljudskega�petja�ter�ohranjanje�ljudskih�pesmi.

V štiridesetletnem delovanju 
zbora, ki ga trenutno sestavlja 
21 članov, se je zvrstilo veliko 
pevcev. Menjali so se tudi zbo-
rovodje. Prvi je zbor vodil 16 
let Adolf Dragar, nato je zbor 
štiri leta vodila Taja Balog, se-
daj pa s člani zbora vztrajata 
že 20 let zakonca Jakšič. So-
delovanje z moškim pevskim 
zborom Jagnjenica je Dejan 
Jakšič začel kot korepetitor 
in danes obe vlogi, zborovodje 
ter korepetitorja, uspešno do-
polnjuje v sodelovanju z ženo 
Rosano Jakšič.

MoPZ Papirničar Jagnjenica je 
vsa ta leta zorel v svoji kvali-
teti. Poleg narodnih in pona-
rodelih pesmi neguje tudi bolj 
zahtevno umetno pesem. Re-
dno se udeležuje mnogih zbo-
rovskih srečanj, veliko nastopa 
doma in v tujini, že 40 let pa 
so člani zbora stalni gostje na 
vseslovenskem srečanju pev-
skih zborov v Šentvidu pri Stič-
ni. V lanskem letu so sprejeli 

40	let	MoPZ	Papirničar	
Jagnjenica
RADEČE - Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica v letošnjem letu obeležuje 40-letnico delovanja, zato 
je potekal v Domu kulture Radeče 15. maja slavnostni koncert. Na njem se je kot glasbeni gost predsta-
vil še solist Mihael Strniša, podeljena pa so bila tudi Gallusova priznanja.

nov izziv in sodelovali v gleda-
liškem spektaklu Rokovnjači.

Na slavnostnem koncertu ob 
40-letnici delovanja se je kot 
solist predstavil član MoPZ Pa-
pirničar Jagnjenica Ivan Gore-
njec, s samostojnim nastopom 
ob klavirski spremljavi Dejana 
Jakšiča pa je navdušil tudi Mi-
hael Strniša.

V zaključnem delu koncerta je 
vodja OI JSKD Laško Ivan Med-
ved podelil Gallusova prizna-
nja za dolgoletno delo in sode-
lovanje v zboru posameznim 
članom. Bronasti Gallusov 
znak za 5 do 15 let ljubitelj-
skega petja so prejeli: Bo-
štjan Lazar, Žiga Čamernik, 
Alen Krajnc, Leopold Krajnc 
in Tomaž Šmrgut. Srebrni Gal-

lusov znak za 15 do 25 let lju-
biteljskega petja so prejeli: 
Zvone Dornik, Mitja Med-
ved, Rosana Jakšič in Dejan 
Jakšič. Posebno priznanje so 
prejeli še vedno v zboru aktiv-
ni ustanovni člani: Franc Gre-
benc, Franc Medved, Janez 
Zahrastnik st., Martin Perni-
šek in Alojz Kosem.

»Kaj bi duša brez glasbe? Tudi 
v bodoče bomo skrbeli, da bo 
glasba še naprej razsvetlje-
vala naše duše,« je zapisal 
predsednik MoPZ Papirničar 
Jagnjenica Boris Bervar v bro-
šuri, ki jo je zbor izdal ob svoji 
40-letnici. »Naj vam bo pesem 
še naprej v ponos in v vese-
lje in naj bo vedno in povsod 
dobrodošla,« je zaželel čla-
nom in obema zborovodjema 
župan občine Radeče Matjaž 
Han, ki se je udeležil slavno-
stnega dogodka in v uvodnem 
nagovoru čestital za lep in vi-
sok jubilej.
� Smilja�Radi

MoPZ�Papirničar�Jagnjenica�je�s�slavnostnim�koncertom�
v�Domu�kulture�v�Radečah�obeležil�40-letnico�delovanja.�

Namen letošnjega srečanja 
je bil preveriti delovanje in 
usposobljenost ekip za nude-
nje prve pomoči poškodova-
nim ob nesrečah v prometu in 
naravnih ter delovnih nesre-
čah. Svoje znanje je predsta-
vilo 16 ekip prve pomoči Ci-
vilne zaščite in Rdečega križa 
občin, gospodarskih družb, 
zavodov in drugih organiza-
cij ter šol. Na preverjanju je 
poleg domačih ekip že tradi-
cionalno sodelovala tudi tuja 
ekipa prve pomoči Civilne za-
ščite in Rdečega križa iz Hr-
vaške, in sicer Gradsko dru-
štvo Crvenog križa Krapina, 
ki je znanje preverjala izven 
konkurence. Omenjeno so-
delovanje s Hrvaško uspe-
šno poteka že kar nekaj let 
v okviru aktivnosti obmej-
nega sodelovanja in sklenje-
nih dvostranskih sporazumov 
na področju varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami 
med Slovenijo, Hrvaško, Ma-
džarsko ter Avstrijo.

Ekipe	prve	pomoči	z	dobrim	znanjem
Občina Radeče je bila prejšnjo soboto gostitelj in soorganizator letošnjega, 16. regijskega preverjanja 
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa zahodnoštajerske regije. Pri organi-
zaciji tokratnega preverjanja sta sodelovala še Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje Celje in Območno združenje Rdečega križa Laško.

Organizatorji so druženje 
ekip želeli obogatiti tudi z 
vzporednimi spremljajoči-
mi aktivnostmi, in sicer s 
predstavitvijo dejavnosti in 
opreme gasilcev, potaplja-
čev, civilne zaščite, Sloven-
ske vojske, kinologov, poli-
cije, Rdečega križa ter vseh 
drugih, ki sodelujejo pri na-
logah zaščite in reševanja ter 
pomoči v primeru naravnih in 
drugih nesreč. Še posebej so 
svojo dejavnost želeli pred-
staviti gasilci občinske gasil-
ske zveze Radeče, ki so poleg 
vaje imeli namen ob zaključ-
ku pripraviti še parado. Vse 
omenjene aktivnosti pa so 
žal zaradi slabega vremena 
odpadle. Prav zato je tudi 
samo preverjanje ekip pote-
kalo v športni dvorani. 
Največ znanja ob nudenju 
pomoči ponesrečencem je 
pokazala ekipa prve pomo-
či Gasilske zveze in Rdeče-
ga križa Občine Šentjur, sle-
dila jim je ekipa Gorenje 

d.d. Velenje, 
tretja pa je 
bila ekipa 
Območnega 
združenja RK 
Slovenske Ko-
njice. Pred-
sednik orga-
nizacijskega 
odbora mag. 
Igor Bizjak, 
dr. med. je 
v svojem za-
ključnem iz-
vajanju po-
dal oceno in 
med drugim 
poudaril, da 
so vse ekipe 
pokazale iz-
redno zna-
nje. Uspe-
šnost je bila 
86-odstotna. 
Pr iznanja, 
diplome in pokale so ekipam 
podelili župan občine Rade-
če in poslanec v DZ Matjaž 
Han, regijska koordinato-

rica RK celjske regije Mar-
ta Šmalc in vodja Izpostave 
Uprave za zaščito in reševa-
nje Celje Silvester Šrimpf. 

Prireditve so se udeležili tudi 
župan občine Šentjur in po-
slanec v DZ Štefan Tisel, žu-
pan občine Vojnik Benedikt 
Podergajs in generalni sekre-
tar Rdečega križa Slovenije 

Janez Pezelj. Prvouvrščena 
ekipa se bo udeležila držav-
nega preverjanja ekip CZ in 
RK, ki bo 9. oktobra letos v 
Murski Soboti.
� Vlado�Marot

Podelitev�diplom

Ekipe�na�preverjanju

PIŠECE - V cerkvi svetega Mihaela v Pišecah so se 16. maja po-
klonili slovenskemu pesniku, Slomškovemu učencu in duhov-
niku Valentinu Orožnu. Pobudnik dnevov je domači duhovnik 
Anton Kolar, ki je Orožnu daroval sveto mašo ter se zahvalil 
vsem pevcem, ki ohranjajo spomin na tega velikega človeka. 
Na Orožnovih dnevih so zapeli domači Ženski pevski zbor, Ok-
tet Orlica Pišece, Ženski pevski zbor Globoko ter Pleteršniko-
vi ljudski pevci. � S.�V.

BRESTANICA – 14. maja so v brestaniški šoli Adama Bohoriča 
koncertirala prijateljska zbora iz nemškega Obrigheima in do-
mači brestaniški pevci. Na obisk v naše kraje so se pripelja-
li pevci pevskih zborov Sing a Song in Evergreens. Pevcem in 
obiskovalcem sta spregovorila župana Franc Bogovič in Roland 
Lauer, prireditev pa je povezovala Margareta Marjetič.  M.�K.

DOLENJA VAS – 
Srečanje ljud-
skih pevcev, ki 
so ga poimeno-
vali Včasih je lu-
šno b’lo, so v do-
lenjevaški cerkvi 
sv. Marije 22. 
maja pripravi-
li člani Kulturne-
ga društva Žarek 
iz Dolenje vasi, 
sekcija Ljudski pevci Ajda. V goste so povabili Ljudske pev-
ce iz Dobove, Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki in Podgorjan-
ske prijatelje iz Novega mesta. Pevski dogodek so popestri-
li še citrarka Jasmina Levičar, harmonikar David Špegelj in 
solistka Marija Jerele. Program je vodila Katarina Sedelj-
šak. Prijetno druženje ohranjevalcev pevskega ljudskega iz-
ročila pa se je nadaljevalo še po zaključku nastopa v dru-
štvenih prostorih.  M.�K.�

10.	srečanje	ljudskih	pevcev

Ljudski�pevci�Ajda�(foto:�M.�P.)

Že	8.	Orožnovi	dnevi	

Ženski�pevski�zbor�Pišece�z�zborovodjem�Vinkom�Žerjavom
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:  Evropa investira v podeželje

številka 3, maj 2010

Raziskano
Redno zajtrkuje manj kot
polovica otrok

Ljudmila Kramar, 
Zdravstveni dom Brežice
Hrana mora biti raznovrstna

Glavna tema
Zdrav in sezonsko
aktualen jedilnik

Izšla je 
nova številka

Več na www.akademija-zdrave-hrane.si

To pa je tudi dan, na kate-
rem pregledajo rezultate 
preteklega leta in se s cilji 
ozrejo naprej, je v  svojem 
govora poudaril direktor dr. 
Damijan Blatnik. Tako so v 
minulem letu zamenjali do-
trajan ortopan (za slikanje 
čeljusti op.p.) z novim rent-
genskim digitalnim apara-
tom v vrednosti 62.000 evrov, 
preuredili prostor centralne 
sterilizacije in nabavili nov 
avtoklav (oprema za sterili-
zacijo op.p.) v višini 50.000 
evrov, zamenjali dva hemato-
loška analizatorja v vredno-
sti 30.000 evrov in izvedli 
več manjših medicinskih na-
bav glede na izkazane potre-
be in prioritete. Ob tem jim 
je Občina Krško kot ustanovi-
telj iz proračunskih sredstev 
v višini 125.000 evrov omo-
gočila izgradnjo nadstreška 
pred vhodom v oddelek nuj-
ne medicinske pomoči. V le-
tošnjem letu načrtujejo za-
menjavo trinajst let starega 
aparata za ultrazvočne pre-
iskave, nabavo novega reše-
valnega vozila, obnovo di-
agnostičnega laboratorija v 
ZP Kostanjevica, Občina Kr-
ško pa bo sofinancirala obno-
vo ZP Raka v vrednosti 20.000 
evrov. „Pred nami je zahtev-
no poslovno leto. Zmanjšani 
viri financiranja po eni stra-
ni in enake pravice ter vedno 
večja pričakovanja pacientov 
na drugi strani bodo od vseh 

25.	Bogatajev	dan
SENOVO - S slovesnostjo, podelitvijo priznanj in predavanjem so 14. maja zdravstveni delavci občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki v Domu XIV. divizije na Senovem že 25. leto zapored obeležili dan dr. Jože-
ta Bogataja, pionirja zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v občini Krško.

nas zahtevali skrajno racio-
nalno poslovanje tako na po-
dročju zaposlovanja kot po-
rabe materiala in različnih 
oblik izobraževanja. V kolikor 
bomo želeli leto 2010 uspe-
šno zaključiti, bodo poleg do-
slednega izpolnjevanja dogo-
vorjenega obsega storitev in 
pridobitve čim višjega deleža 
tržnih storitev potrebna tudi 
nekatera odrekanja. Upam, 
da z razumevanjem vseh za-
poslenih,“ je zaključil svoj 
govor direktor Blatnik, ki je 
v nadaljevanju prireditve s 
predsednico Sveta zavoda dr. 
Marjano Volarič podelil leto-
šnje jubilejne nagrade in po-
sebno priznanje za prispevek 
k strokovnemu napredku ozi-
roma ugledu ustanove.

Jubilejne nagrade so prejeli 
Milan Haralovič, Irena Ivič, 
Davida Lovšin Jagrič, Mar-
jana Spudič, Majda Vodopi-
vec, Lea Unetič, Milko Zr-
nič, Pavla Kozole in Alojz 
Vizlar, posebno priznanje pa 
je prejela Anica Rožman, ki 
je kot vodja čistilk organi-
zirala delo po požaru, ki je 
izbruhnil v ustanovi 1. sep-
tembra 2008, da so bile nje-
gove posledice manjše in da 
je delo v tedanjih izrednih 
razmerah in delujočih ordi-
nacijah zdravstvenega doma 
potekalo nemoteno. Da je 
tako tedaj kot danes čistoča 
v ustanovi na visokem nivo-

ju, pa z odgovori v anketah 
zadovoljstva potrjujejo tudi 
uporabniki.

Srečanje, ki ga je moderira-
la dr. Stanka Brilej Kokotec 

iz ZP Senovo, kjer so bili le-
tos gostitelj srečanja, so s 
kulturnim programom pope-
strili mlada pianistka Nina 
Kurinčič ter Jana Starc in 
Martina Žerjav iz Doma sta-
rejših občanov Krško, ura-
dni del Bogatajevega dneva 
pa so zaključili s predava-
njem zastopnika paciento-
vih pravic za območje Za-
voda za zdravstveno varstvo 
Novo mesto Roberta Sotler-
ja na temo vzpostavitve do-
brega partnerskega odno-
sa ob zdravljenju pacienta, 
ki lahko bistveno pripomo-
re k dvigu zadovoljstva izva-
jalcev zdravstvenih storitev. 
Čestitkam zdravstvenim de-
lavcem ob njihovem prazni-
ku pa sta se pridružila tudi 
župan občine Krško Franc 
Bogovič in direktor območne 
enote ZZZS Krško Igor Starc.
� Bojana�Mavsar

Letošnja�prejemnica�
posebnega�priznanja�
Anica�Rožman

BREŽICE - Splošna bolnišnica 
Brežice je pridobila osnov-
ni certifikat »Družini prija-
zno podjetje« in tako posta-
la druga slovenska bolnišnica 
z omenjenim certifikatom. 
Bolnišnica Brežice se je tako 
pridružila skupini 60 sloven-
skih podjetij in organizacij, 
ki so se odločili, da še iz-
boljšajo možnost usklajeva-
nja poklicnega in zasebnega 
življenja svojih zaposlenih.

Z uvedbo ukrepov, ki bodo 
prispevali k izboljšanju de-
lovnega okolja in zadovolj-
stvu zaposlenih kot tudi 
njihove informiranosti in po-
čutja, naj bi se v prvi vrsti 
zmanjšala stopnja odsotnosti 
z delovnega mesta. K temu 
naj bi zlasti prispevali ukre-
pi, kot so izvajanje usposa-
bljanj o ergonomiji na delov-
nem mestu, analiza bolniških 
odsotnosti s pomočjo poobla-
ščenega zdravnika, uvedba 
programa vadbe zaposlenih 
za spodbujanje telesne aktiv-
nosti, uvedba intraneta za iz-
boljšanje notranjega komuni-
ciranja, uvedba ocenjevanja 
vodij s strani zaposlenih, in-
terna usposabljanja zaposle-
nih, ki so dalj časa odsotni.

Letos je osnovne certifikate 
»Družini prijazno podjetje« 
pridobila že tretja genera-
cija podjetij in organizacij.
� P.�P.

Brežiška	
bolnišnica	
-	družini	
prijazno	
podjetje

BREŽICE - Društvo diabetikov Posavje - Brežice, ki združu-
je 802 člana, je opravilo letni občni zbor, ki so se ga ude-
ležili tudi predsednik ZDD Slovenije Janko Kušar, direktor 
Splošne bolnišnice Brežice Dražen Levojević, prvi častni 
predsednik DD Posavje - Brežice Ivan Živič in zdravstveno 
osebje posavskih diabetoloških ambulant.

Zbor je vodila predsednica DD Posavje - Brežice Darja Mandžuka 
in prejela zahvalo za uspešno vodenje društva tako Ivana Živi-
ča, od katerega je prevzela njegovo delo, kot članov društva. V 
društvu si prizadevajo za vzgojo in strokovno izobraževanje čla-

nov, saj so ta še kako pomembna za čim kvalitetnejše življenje 
sladkornih bolnikov. Veliko pozornost namenjajo tudi projektu 
izobraževanja posavskih učencev in dijakov, posavske sladkorne 
bolnike bogati dobro sodelovanje s kolegi iz Novega mesta, z di-
abetološkimi ambulantami zdravstvenih domov v Sevnici, Krškem 
in Brežicah ter tudi razumevanje in pomoč vseh treh posavskih 
občin, ki jih poleg nekaterih drugih podjetij denarno podpira-
jo pri uresničevanju društvenih programov. Predsednica je izpo-
stavila še dobro sodelovanje z Društvom diabetikov Slovenije. 
Tudi letošnji program je podoben lanskemu in ga nameravajo ure-
sničiti po najboljših zmogljivostih. DD Posavje-Brežice ima od-
slej sedež na Trgu izgnancev 12 A, z dežurno službo od 9. do 12. 
ure vsak četrtek. Kot vsako srečanje so tudi tokratno obogatili s 
strokovnimi predavanji in kulturnim programom.� N.�J.�S.

Zbor	posavskih	diabetikov

Predsednica�in�častni�gostje�na�občnem�zboru

BRESTANICA - V gostišču Pečnik v Brestanici je 18. maja po-
poldne potekalo 16. srečanje generacije 1927, ki je odrašča-
la na območju brestaniško-senovske kotline. Prvega srečanja, 
ki so ga priredili v letu 1977, ko so družno slavili „abraha-
ma“, se jih je udeležilo 109, letošnjega, ko so že ali še bodo 
v tem letu dopolnili 83 let, pa se je zbralo le še 15 vrstnic in 
vrstnikov. „Takšno je pač življenje“, nam je dejala vsakole-
tna organizatorica srečanja Erna Mozer, „še lani smo se po-
sedli za dvema kolonama miz, letos sedimo že za eno večjo. 
A ne tarnamo in ne obupujemo, pač pa se toliko bolj razve-
selimo drug drugega tisti, ki še smo“.   � B.�M.

16.	srečanje	generacije	1927

Vsako�leto�srečanje�ovekovečijo�tudi�s�skupinsko�sliko,�
ki�jo�shranijo�v�kroniki�srečanj,�ki�jo�v�besedi�in�sliki�
vodijo�že�vse�od�leta�1977.

KRŠKO - Danes odpira svo-
ja vrata Turistična agenci-
ja City travel, ki je ena od 
dejavnosti podjetja BDS 
Sremič. Agencijo vodi An-
dreja Godec, njeni pro-
stori pa se nahajajo na 
samem glavnem vhodu kr-
škega hotela. Ob odprtju 
so pripravili posebno po-
nudbo izbranih akcij: po-
čitnic na Jadranu in Me-
diteranu, pa tudi raznih 
potovanj po Evropi. 

V njihovi ponudbi je po be-
sedah Godčeve prodaja tu-
rističnih aranžmajev, saj 
na trg vstopajo kot posre-
dniki in tudi kot organiza-
torji s svetovanjem in iz-
borom aranžmaja po meri 
stranke. „Pri nas dobite 
ponudbo vseh slovenskih 
agencij na enem mestu, pa 
tudi avstrijskih in nemških 
organizatorjev. Poleg tega 
urejamo zdravstveno zava-
rovanje z asistenco v tujini, 
zavarovanje odpovedi po-
tovanja, hitro kreditiranje 
počitnic in potovanj,“ pove 
Godčeva in posebej izpo-
stavi osebni stik s stranko. 
„Stranke od nas želijo za-
gotovilo, da bodo s kuplje-
nim aranžmajem zadovolj-
ne, saj poskušajo poiskati 
dober in obenem ugoden 
nakup, kjer odigra odločil-
no vlogo kvaliteta. Večina 
strank si lahko privošči le 
en pravi dopust v letu in z 
njim hočejo biti zadovolj-
ne, saj gre ob tem za poseb-
no doživetje ter celo vrsto 
podrobnosti, ki jih pomnijo 
še dolgo časa. V agenciji se 

tako zavedamo, da proda-
jamo neotipljivo storitev, ki 
jo moramo kar najbolj na-
zorno prikazati, jo dobro in 
realno opisati ter poskrbeti 
za njeno izvedbo,“ še doda 
Godčeva. Za cilj so si po-
stavili, da bodo najboljši 
turistični servis lokalnemu 
kupcu. Sčasoma pa bodo iz-
delali tudi lastne produkte, 
poskrbijo pa že tudi za za-
ključene skupine. „Ena iz-
med pomembnejših dejav-
nosti agencije je incoming 
– gre za promocijo in pro-
dajo produktov destinacije 
Posavje. Za domače in tuje 
goste pripravljamo različ-
ne večdnevne programe v 
naši regiji,“ zaključi Andre-
ja Godec.

Turistična agencija je odpr-
ta od ponedeljka do petka 
od 9. do 17. ure, ob sobo-
tah pa od 9. do 12. ure. Po-
skrbeli so tudi za vse tiste, 
ki jih ne uspejo obiskati v 
poslovalnici, saj so jim na 
razpolago tudi po telefonu 
ali elektronski pošti.  

 M.�Kalčič

V	krškem	hotelu	tudi	
turistična	agencija

Andreja�Godec

PREDSTAVLJAMO
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Po	20	mesecih	ponovno	za	
skupno	mizo
KRŠKO – 19. maja se je v Nuklearni elektrarni Krško na 9. zasedanju sestala meddržavna ko-
misija, ki spremlja izvajanje pogodbe med državama in ureja statusna in druga pravna raz-
merja povezana z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. V odsotnosti tako 
slovenskega kot hrvaškega ministra za gospodarstvo sta delegaciji vodili državni sekretarki 
na pristojnih ministrstvih, slovensko mag. Darja Radić in hrvaško delegacijo Nataša Vujec.

Po besedah Radićeve je ko-
misija razpravljala o štirih 
točkah, in sicer o poročilu o 
poslovanju JEK od zadnjega 
srečanje meddržavne komisi-
je v septembru 2008, sezna-
nili so se s pripravo revidira-
nega programa za razgradnjo 
nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov, obravnavali 
dogovor o tem, kako bodo re-
ševali t. i. terciarne rezerve 
pri prenosu energije iz Slove-
nije v Hrvaško in pod zadnjo 
točko stanje v obeh Skladih 
za razgradnjo. Tako s poslo-
vanjem NEK kot z zagotavlja-
njem varnosti sta obe vodji 
delegacij izrazili zadovolj-
stvo, okoli revidiranega pro-
grama za razgradnjo pa so se 
dogovorili, da se rok za nje-
govo izdelavo podaljša do 15. 
junija, nakar naj bi se med-
državna komisija ponovno 
sestala.

Nataša Vujec je v imenu hr-
vaške delegacije izrazila za-
dovoljstvo nad rekordno pro-
izvodnjo električne energije 
v tem obdobju, ki jo spre-
mljajo primerno nizki stro-
ški, kar kaže na ekonomič-
no delovanje in poslovanje, 
na podlagi česar pričakuje-
jo, kakor je poudarila, da 
bo lahko nuklearka uspešno 
obratovala še naslednji dve 
desetletji, kar bo ob učin-
koviti proizvodnji električ-

ne energije obema država-
ma zagotavljalo tudi stabilno 
energetsko situacijo. Glede 
na to, da Hrvaški do sedaj 
še vedno ni uspelo vplačati 
v Sklad za razgradnjo zamu-
jenih vplačil pa je Vujčeva 
zagotovila, da naj bi te hr-
vaška stran v celoti poravna-
la do meseca marca 2011. V 
slovenskem skladu je bilo ko-
nec leta 2009 zbranih dobrih 
145 milijonov evrov, v hrva-
škem pa okoli 60 manj. Od-
lagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke, ki naj 
bi začelo obratovati najka-
sneje leta 2016, je prvi ve-
čji projekt, ki bo financiran 
iz Sklada. Hrvaška stran se 
zaenkrat še ni opredelila kot 
partner pri izgradnji odlaga-
lišča, v zvezi s tem pa ji slo-

venska stran tudi še ni poda-
la uradne ponudbe, kakor sta 
po sestanku dejali vodji de-
legacij.

Še vedno pa tudi ni znano, 
kdaj bo arbitražni tribunal 
sprejel dokončno odločitev 
glede spora med Hrvatsko 
elektroprivredo in Sloveni-
jo zaradi nedobavljene ele-
ktrične energije v obdobju 
med julijem 2002 in aprilom 
2003. Tribunal je na podla-
gi tožbe Hrvaške zaključil z 
zaslišanjem prič julija lani, 
zatem pa postavil še doda-
tna vprašanja, na katera sta 
stranki v postopku odgovori-
li konec lanskega oktobra, s 
čimer se je arbitražni posto-
pek tudi formalno zaključil.
� Bojana�Mavsar

Vodji�delegacij,�hrvaške�(levo)�Nataša�Vujec�in�
slovenske�mag.�Darja�Radić

Regionalna razvojna agencija Posavje je v 
okviru Garancijske sheme Posavje ter v so-
delovanju z Banko Koper d.d., SKB Banko 
d.d, Novo ljubljansko banko d.d. ter Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d. objavila javni raz-
pis za dolgoročne investicijske kredite pod 
ugodnejšimi pogoji z garancijami. Razpis 
je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 40, 
dne 21.05.2010.

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje 
velika podjetja (MSP) ter samostojni podje-
tniki posamezniki iz občin Brežice, Krško, 
Sevnica in Kostanjevica na Krki. 

Nameni, za katere se dodeljujejo dolgo-
ročni investicijski krediti z garancijami so:

Materialne investicije:
• nakup nove ali popolnoma obnovljene 

opreme,
• nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih 

prostorov,
• nakup, urejanje in opremljanje zemljišč 

in pridobivanje projektne dokumentacije 
za gradnjo poslovnih prostorov

Nematerialne investicije:
• nakup patentov, licenc, know-howa in ne-

patentiranega tehničnega znanja

Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
• nakup blaga in storitev v skladu z investi-

cijo oz. dejavnostjo podjetja
• nakup materiala, ki je v rabi za redno 

opravljanje dejavnosti podjetja
(višina obratnih sredstev ne sme presegati 
20% višine odobrenega kredita)

Krediti so namenski in niso namenjeni po-

plačilu oz. zamenjavi obstoječih kreditov 
ter nakupu cestno prevoznih sredstev.

Kreditni pogoji
• višina kredita je lahko od 5.000 do 60.000 

EUR (upoštevajo se stroški investicije brez 
DDV)

• potrebni lastni viri so minimalno 30 % upra-
vičenih stroškov (brez DDV)

• letna obrestna mera za kredit znaša pri 
banki: 
 ◦ SKB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,9 %
 ◦ NLB d.d.: 4,95 %, nespremenljiva
 ◦ Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni 
+ 2,5 %

 ◦ Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.: EURIBOR 
6-mesečni + 1,9 %

• odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let
• kredit se zavaruje po pogojih banke ob 

upoštevanju garancije RRA Posavja 

Garancijski pogoji
• RRA Posavje zagotavlja garancijo na kredit 

v višini od 50 % do 80 % na glavnico kredi-
ta brez obresti; garancija pa ne sme pre-
segati 48.000 EUR

• garancija se zavaruje po pogojih RRA Po-
savja

Rok za prijavo je odprt od dneva objave 
razpisa v Uradnem listu do 31.12.2010.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, 
Krško in na spletni strani www.rra-posavje.
si.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu RRA Posavje ali na telefonski številki 07 
488 10 48 oz. po elektronski pošti na naslov 
tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

JAVNI RAZPIS
za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji 

in garancije Garancijske sheme Posavje za leto 2010 PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA 

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne 
storitve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve: 

• osnovno svetovanje pri ustanavljanju podjetja in pogojih za opravljanje dejavnosti, vo-
denju poslovnih knjig, virih in dostopu do finančnih sredstev,

brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za samo-
stojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM,  

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

Obenem vas obveščamo, da bo program vavčerskega svetovanja in usposabljanja v le-
tošnjem letu nadgrajen tako z vsebinskega kot z izvedbenega vidika, saj bo ponujal 
različne pakete vavčerjev, ki bodo prilagojeni potrebam posameznih ciljnih skupin upo-
rabnikov, ukrepi pa se bodo izvajali preko razpisov. 

Eden izmed teh ukrepov je v Uradnem listu št. 27/2010 objavljen javni razpis »Inovacijski 
vavčer«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovalnih sto-
ritev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega/ih projekta/ov 
podjetja, kjer bo končni rezultat vloga za pridobitev zaščite pravic industrijske lastnine v obliki 
nacionalne ali mednarodne prijave: patenta in/ali modela in/ali znamke. Upravičeni stroški so 
stroški svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnane-
ga projekta podjetja. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do vključno 30.9.2010. 

Za več informacij tudi iz ostalih področij se lahko oglasite se na našem sedežu (Cen-
ter za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 46), dobite pa jih lahko tudi po telefonu 
07/490 22 24 ali 07 /490 22 25, po elektronski pošti info@cptkrsko.si) oz. na spletni 
strani www.cptkrsko.si.

Izvajanje storitev v okviru vstopnih točk VEM je sofinancirano s strani Javne agencije Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in s strani Ministrstva za gospodarstvo. Storitev VEM 
opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani ESS. 

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

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogo-
jih za ustanovitev podjetja, seznanimo 
vas s postopki, ki jih je potrebno opraviti 
pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustre-
zne šifre dejavnosti za vaše podjetje. Se-
znanimo vas z možnostjo dostopa do virov 
financiranja in do finančnih sredstev. Nu-
dimo vam brezplačne postopke registraci-
je, doregistracije in spremembe podatkov 
za samostojne podjetnike in družbe z ome-
jeno odgovornostjo preko spletne aplika-
cije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informa-
cij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.
si, si zagotovite najbolj sveže informacije 
s področja podjetništva na lokalnem, dr-
žavnem in evropskem nivoju. BODITE OB-
VEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih 
razpisih in o možnostih kandidiranja in pri-
dobitve sredstev s tega naslova.

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo 
brezplačne delavnice z aktualnimi temami.

V sredo, 12.5.2010, in četrtek, 13.5.2010, 
so se v Zagrebu odvijali Dnevi slovenske-
ga turizma. Zavod za podjetništvo in turi-
zem Brežice se je s posameznimi ponudniki 
predstavil na stojnicah na Trgu Bana Jelači-
ča. Dogajanje je bilo popestreno z nastopi 
slovenskih glasbenikov. Dnevi slovenskega 
turizma so v Zagrebu že tradicionalni, od-
ziv lokalnega prebivalstva pa je bil kljub 
muhastemu vremenu zelo dober.

Občina Brežice se je v letošnjem letu prva 
predstavljala v oddaji »Na zdravje« s »kel-
narco« Nuško. Nuška je bila tudi tokrat iz-
brana, da predstavi občino Brežice na pri-
reditvi, ki je potekala v Križankah 14. maja 
2010. Ob tej priložnosti je organizator po-
skrbel, da je bila pred samo oddajo, ki se 
je snemala v živo z velikega odra v Križan-
kah, možna tudi promocija tiste destinaci-
je, od koder prihaja »kelnarca«. Dogajanje 
se je odvijalo na stojnicah pred Križanka-
mi. Zraven Zavoda za podjetništvo in turi-
zem so ponudbo občine Brežice predstavili 
še: Društvo salamarjev Štritof Artiče, Aktiv 
kmečkih žena Bizeljsko in Društvo ljubite-
ljev Bizeljčana. Dogajanje na stojnicah je 
bilo atraktivno in zanimivo za obiskovalce, 
po podatkih organizatorja si je oddajo v živo 
iz Križank ogledalo preko 1500 obiskovalcev.

TU SMO ZA VAS!
Nudimo vam vse to in še mnogo več! Prepričajte se sami! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, E-mail: info@zpt-brezice.si

Ministrstvo za javno upravo



Posavski obzornik - leto XIV, številka 11, četrtek, 27. 5. 2010 9GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

Politiko podjetja Evrosad sestavljajo pri-
poročila z zahtevo, da bo po svoji moči 
prispeval k ohranjanju naravnega oko-
lja, rodovitnosti tal, potenciala za pride-
lovanje hrane ter kakovosti pridelkov.

Pridelava rastlin
Varstvo rastlin predstavlja enega najpo-
membnejših tehnoloških ukrepov pri 
pridelovanju. Vključuje poznavanje bio-
logije in ekologije škodljivih organizmov 
ter ukrepe z namenom preprečevanja 
škod na drevesih in pridelkih. Za dosego 
ciljev se pri varstvu rastlin poslužujemo 
številnih postopkov: bioloških, bioteh-
noloških, mehanskih ter kombinacije le-
teh. Upoštevanja teh spoznanj so vklju-
čena tudi v priporočila, ki so nam bolj 
znana kot integrirano varstvo rastlin (se-
stavni del Kmetijskega okoljskega pro-
grama – KOP), ki je v praksi enakovre-
dno dobri kmetijski praksi.

Naravi prijazna pridelava sadja (integri-
rana) ima v sadjarstvu poseben pomen. 
Pomeni ravnovesje, ki se vzpostavlja z 
ohranjanjem raznovrstnosti življenja v 
naravi. Najpomembnejši cilj te pride-
lave je, da se ob nadzorovani uporabi 
gnojil in predpisanih fitofarmacevtskih 
sredstvih na gospodarsko sprejemljiv 
način pridelajo kakovostni in zdravi plo-
dovi. 

Na ta način v sadovnjakih ohranjamo 
prostoživeče živali, kot so ptice ujede, 
podlasice, jazbeci, siničke. V ta namen 
so v nasadih nameščeni drogovi za pti-
ce ujede in ptičje valilnice. Prav tako 
z izbranimi in selektivnimi pesticidi 
ohranjamo pikapolonico, tančičarice, 
roparske pršice in ostale naravne so-
vražnike, ki nam zmanjšujejo popula-
cijo škodljivih organizmov.

V skrbi za varstvo čebel, ki so redne 
spremljevalke pridelovanja kmetijskih 
rastlin, upoštevamo osnovna zakonsko 
določena priporočila: izbira pripravka, 

čas izvajanja zaščite (izvajanje zvečer 
po končanem letu čebel, s čimer omo-
gočimo fitofarmacevtskim  priprav-
kom, da se posušijo na rastlinah, še 
preden čebele zjutraj zopet zapustijo 
panje), obveščanje čebelarjev,…

Pridelovanje v podjetju Evrosad se vrši 
po predpisanih slovenskih in evrop-
skih naravovarstvenih merilih, katere 
nadzorujejo certifikacijske organizaci-
je. Na ta način ohranjamo odgovoren 
odnos do ljudi in narave.

Standardi
Kakor je bilo že omenjeno, naša pri-
delava sadja temelji na sistemu na-
ravi prijazne pridelave ter naslednjih 
standardih:
• HACCP,
• ISO 9001:2008,

• GLOBALGAP in 
• Nature’s Choice.

Kljub temu, da so vsi omenjeni stan-
dardi med seboj tesno povezani, jih 
ne moremo obravnavati kot eno.

Za podjetje standard ISO 9001:2008, 
v podjetju prvič pridobljen leta 2003, 
predstavlja odnos kupec – prodajalec. 
Podaja zahteve za številne povezane 
aktivnosti, ki jih mora podjetje izva-
jati, da bi zanesljivo izpolnilo potrebe 
in zahteve kupca za proizvod ali sto-
ritev. Naš najpomembnejši cilj je iz-
boljšati zadovoljstvo kupcev z učinko-
vito uporabo nenehnega izboljševanja 
kakovosti pridelka pri pridelavi sadja 
ter pri skladiščenju in pakiranju sadja. 
Dosledno izpolnjevanje zahtev stan-
darda vsakoletno preverja certifika-
cijska hiša. 

HACCP sistem, zakonsko obvezujoč, 
skupaj s higienskimi programi, zago-
tavlja zdravstveno ustrezna varna živi-
la pri pridelavi sadja, skladiščenju ter 
pakiranju in transportu v podjetju. 
Higienski programi so namenjeni ob-
vladovanju splošnih dejavnikov tvega-
nja (fizikalnih, kemičnih in mikrobiolo-
ških), ki vključujejo prostore zgradb, 
opreme in strojev, materiale in surovi-
ne, osebne higiene. Najpomembnejši 
in ključni pokazatelj zagotavljanja zah-
tev so povratne informacije analiz na 
ostanke pesticidov, težkih kovin, miko-
toksinov, ki se v podjetju nenehno iz-
vajajo z lastnim nadzorom ter nadzo-
rom s strani inšpekcijskih služb.

V podjetju Evrosad smo leta 2004 
pridobili standard GlobalGap (prido-
bljen še kot EurepGap) in v letu 2007 
standard Tesco Nature’s Choice. Oba 
standarda obnavljamo vsako leto in 
sta pregledana s strani pooblaščenih 
certifikacijskih hiš. Že samo ime stan-
darda GlobalGap pove, da je stan-
dard usmerjen k dobri kmetijski pra-
ksi (Good Agriculture Practice). 

Iz naziva standarda Tesco Nature’s Choi-
ce pa razberemo, da je to standard, ki ga 
je razvila angleška trgovska veriga Tesco, 
katerega moto je: »Vsi izdelki Tesco mo-
rajo biti na pogled atraktivni in užitni«. 
Ključni kriteriji, kot so svežina, okus, iz-
gled, izvedba pakiranja, so podani proi-
zvajalcem in noben izdelek, ki ne dose-
ga teh kriterijev, ni dovoljen za nadaljnjo 
prodajo. Podjetje se prilagaja njihovimi 
podanimi zahtevami tudi glede uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, ki poleg teh-
noloških navodil za integrirano pridela-
vo še dodatno omejujejo uporabo le-teh. 

Tako oba standarda, GlobalGap in Tes-
co Nature’s Choice, poleg že slovenskih 
predpisov podata zadnjo končno točko 
s poudarkom na dobri kmetijski praksi, 
varovanju in zdravju potrošnikov, pro-
stoživečih živali ter varovanja okolja. 

V prihodnje
Podjetje se bo še nadalje trudilo prilaga-
jati povpraševanju in zahtevam potro-
šnikov ter kupcev, kakor tudi vsem pri-
hajajočim spremembam v zakonodaji. 

Prispevek pripravila:
Andreja Marolt, uni.dipl.ing.agr.

Evrosadov	kotiček

Ohranjanje	standardov	obrodi	sadove
Za uspešno pridelavo v sadjarstvu moramo zagotoviti poznavanje širokega spektra znanja s številnih področij. Poleg sadjarstva v ožjem pomenu besede zah-
teva poklic sadjar osnovna znanja s področij živilstva, strojništva, ekonomike in poslovanja. Sadjar in vsak sleherni kmet prevzema skrb in odgovornost za 
varovanje narave, kulturne dediščine in zdravja prebivalstva.

Na 23. seji Odbora za hidro-
elektrarne na spodnji Savi je 
direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič pojasnil, da je energe-
tika pri HE Krško naredila svoj 
del in čaka na razpis za aku-

mulacijski bazen. Po njegovih 
pojasnilih na energetskem 
delu ni posebnosti. „Najbolj 
tvegane aktivnosti v gradbe-
ni jami, vezane na geologi-
jo, so zaključene. Opremlja-
jo se nosilni betoni strojnice, 
v maju so se začele montaže 
prvih betoniranih delov tur-
binske opreme, oprema je v 
večini na gradbišču ali v skla-
diščih. Na levem bregu poteka 
izvedba priključnega nasipa. 
Začela naj bi se montaža prve-
ga rotorja generatorja, stator-
ji čakajo na transport, večina 
elektroopreme je dobavljene. 

Kljub	Pahorjevim	zagotovilom
usoda	elektrarn	še	manj	jasna
KRŠKO - Finančna konstrukcija za akumulacijski bazen HE Krško še vedno ni potrjena. 21. maja je bil zaključen razpis za izbor izvajalca del akumulacijskega 
jezera in državne infrastrukture za HE Krško. Pričetek gradnje v. d. direktorja Infre Vojko Sotošek pričakuje še to poletje. Državni prostorski načrt (DPN) za 
HE Brežice pa bo menda, če bo okoljsko poročilo po novem krogu usklajevanj pozitivno, letos v javni obravnavi.

Nekoliko se zatika predvsem 
pri obvoznici na levem bre-
gu, saj je vezana na izgradnjo 
akumulacijskega bazena,“ je 
pojasnil Barbič. V. d. direktor-
ja Infre Vojko Sotošek pred-
videva, da bi, če ne bo zaple-
tov, pogodbo z izvajalcem del 
akumulacijskega bazena pod-
pisali do 5. julija in takoj pri-
čeli z uvedbo izvajalca v delo. 
„Finančna konstrukcija izgra-
dnje vseh ureditev na akumu-
lacijskem bazena HE Krško še 
ni potrjena, dokumentacija je 
pripravljena v celoti in v večji 
meri usklajena, pričakujemo 
še mnenje državne in prostor-
ske uskladitve,“ je dejal Soto-
šek. V zaključni fazi je, kljub 
velikemu odstopanju od ter-
minskega plana, gradnja devi-
acije cestnega odseka pri je-
zovni zgradbi. 

Še večja odstopanja od zasta-
vljenih rokov so pri HE Breži-
ce, kjer naj bi bil DPN v tem 
mesecu že razgrnjen. Ana 
Vidmar z Direktorata za oko-
lje je jasno povedala, da do 
javne razgrnitve DPN-ja za 
HE Brežice lahko pride, ko bo 
pridobljeno pozitivno okolj-
sko poročilo, zaradi manjka-
jočih študij in potrebnega no-
vega kroga usklajevanj pa ne 
more zagotoviti, kdaj to bo. 
Skupno mnenje je zdaj še ne-

gativno. Po pojasnilih Jelke 
Habjan s Sektorja za preso-
jo vplivov na okolje mora na-
ročnik dostaviti še dve študiji; 
hibridno hidrološkega modela 
in študijo morfologije. Barbič 
je zagotovil, da sta obe študi-
ji v zaključni fazi, preliminar-
ni rezultati teh študij pa že 
vključeni v okoljsko poročilo. 
Obe zahtevani študiji, ki jih 
pri prejšnjih elektrarnah niso 
zahtevali, bosta končani sre-
di junija. Barbič se boji vedno 
novih študij in meni: „Ume-
ščanje v prostor po sedanji 
zakonodaji postaja proces, ki 
je neizvedljiv za tako velike 
objekte.“ Pritrdil mu je Cve-

to Kosec z gospodarskega mi-
nistrstva, ki meni, da je DPN 
za HE Brežice ujetnik časa, da 
je trenutni sistem umeščanja 
v prostor neustrezen in ne-
sprejemljiv in kliče po spre-
membi.

Vesna Metelko Skutnik iz 
Agencije RS za okolje (ARSO) 
je poudarila, da so ves čas 
gradnje zahtevali preučitev 
vplivov verige in se zaveza-
li, da do nje mora priti pri 
HE Brežice, in sicer glede vo-
dnega režima, prodonosnosti 
in drugih vplivov. Skutnikova 
je poudarila, da ni problem 
le zahteva Občine Brežice po 

športno rekreacijskih površi-
nah v Vrbini, ki so bile izpo-
stavljene na seji, saj se pro-
blemi po njenem tolmačenju 
vlečejo od prve elektrarne v 
verigi. „Rekreacijsko podro-
čje v Vrbini je področje, ki 
vpliva na poplavne tokove vi-
sokih voda in zelo verjetno je, 
da ga bo treba nekoliko spre-
meniti, da ne bo vplivalo na 
pretoke reke Save. To pome-
ni še eno usklajevanje med 
pobudnikom, Občino Brežice, 
Ministrstvom za kmetijstvo, 
saj je bilo področje najprej 
izvzeto iz kmetijskih povr-
šin in ga bo verjetno potreb-
no nazaj umestiti, ter ARSO,“ 
pravi Barbič.

Po navedbah župana Ivana 
Molana so se v občini pri-
pravljeni usklajevati glede 
športno rekreacijskega cen-
tra, a hkrati dejal: „Pred-
sednik (Borut Pahor, op. a.) 
je jasno nekaj obljubil, čez 
tri dni to nič več ne drži, ra-
zen to, da so dodatni zaple-
ti. Če se bo tako nadaljevalo, 
takšni odbori nimajo smisla. 
Vse to kaže, da ni prave vo-
lje ali človeka, ki bi bil pri-
pravljen sprejeti prave od-
ločitve.“ Zato Molan pravi, 
da bodo v občini elektrarne 
sprejeli pod določenimi po-
goji, v vsakem primeru pa ne. 

Po zagotovilih premierja Bo-
ruta Pahorja ob obisku v Po-
savju prve dni aprila, da gre 
za nacionalni projekt, ki ima 
prioriteto in podporo Vlade RS 
in ga je potrebno izvajati skla-
dno s koncesijsko pogodbo in 
zakonom o koncesijah, kar po-
meni, da mora infrastruktura 
za HE Krško končana pravoča-
sno in da mora biti DPN za HE 
Brežice v javni razgrnitvi maja 
letos in sprejet na vladi najka-
sneje do decembra letos, je 
po besedah krškega župana 
Franca Bogoviča tokratni od-
bor izzvenel izredno žalostno. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je zahteval, da se pregleda 
tudi presek stanja na HE Blan-
ca, ki je v poskusnem obrato-
vanju do 15. decembra letos. 
Opozoril je na zastalo dina-
miko ureditev dogovorjenega 
ob elektrarni, kar onemogoča 
nadaljevanje del v pristojno-
sti občine. Po pojasnilih Voj-
ka Sotoška je poglavitni razlog 
zamud finančne narave, a naj 
bi do konca poskusnega obra-
tovanja zagotovili poplavno 
varnost na vodotokih, čaka-
jo tudi na oceno poškodova-
nosti regionalne ceste, ki je 
služila kot gradbiščna, sanira-
li pa bodo tudi temelje lese-
nega mostu na Mirni. 
� Suzana�Vahtarič�

Medtem�ko�gre�gradnja�energetskega�dela�HE�Krško�v�skla-
du�z�načrti,�se�nekoliko�zatika�pri�obvoznici�na�levem�bregu�
Save,�saj�je�vezana�na�izgradnjo�akumulacijskega�bazena.

Bogdan�Barbič
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Prstan organizira

Februarja 2009 smo v Kostanjevici na Krki ustanovile zasebni za-
vod Otok zavod za razvoj. Glavna dejavnost zavoda je  pospeše-
vanje razvoja in povezovanje na področju turizma, vzgoje in izo-
braževanja, znanosti, kulture, športa ter zdravstva.
V zavodu se bomo trudili spodbujati širšo javnost k boljšemu in 
kvalitetnejšemu sodelovanju z različnimi ponudniki in panoga-
mi in jim pomagati  pri ustvarjanju in realizaciji novih produktov.  
Zavod bo skrbel za celoten potek projektov, od ideje do realiza-
cije, izobraževanja, iskanja izvajalca in končne podobe produkta 
oziroma izdelka ali storitve.
Letos ponovno organiziramo rokodelsko - živilsko tržnico z na-
slovom „MESTNI SEJEM“. Pripravljamo jo  štirikrat, v različnih le-
tnih časih. Spomladanska je v mesecu maju, poletna v času ko-
stanjeviške noči meseca julija, jesenska oktobra ob tednu otroka 
in zimska v času božičnih praznikov. V nedeljo 16. maja smo na 
Tamalem plac v Kostanjevici na Krki organizirali že 2. pomla-
danski Mestni sejem, kjer se je predstavilo 21 razstavljalcev in  
prodajalcev iz cele Slovenije, kar dokazuje, da postaja Mestni 
sejem v Kostanjevici na Krki čedalje bolj poznan in da se je uve-
ljavil kot tradicionalna mestna prireditev v najmanjšem sloven-
skem mestu.
Pričeli smo sodelovati tudi z bodočimi sosedi v  EU  neposredno 
s Zagrebško županijo, s katerimi se dogovarjamo o skupnih čez-
mejnih prireditvah v bodoče. 
V teku imamo  priprave za izvedbo poti vil Čestitk na Gorjancih.  
Učna pravljična pot, na kateri spoznaš bistva življenja, njihova 
nasprotja in možnosti za preživetje. K projektu smo pritegnile  
pomembne subjekte, ki imajo v  Kostanjevici na Krki tradicijo in 

veliko izkušenj. S Klubom jamarjev 
Kostanjevca na Krki, Osnovno šolo 
Jožeta Gorjupa, Planinskim dru-
štvom Polom, Galerijo Božidar Ja-
kac in podjetjem Dolmark propa-
ganda Tatjana Petrič s.p. želimo, da 
dosežemo vrhunski nivo, ki bo pre-
segal povprečne evropske nivoje in 
bo v vzgojno izobraževalnem smislu 
dodal dodano vrednost. 
Letos bomo pripravili dve delavnici 
za otroke z naslovoma „KAKO NA-
STANE OTROK“ in „IGRIVA ARHITEK-
TURA“. Projekt bodo vodili prizna-
ni strokovnjaki, ki bodo otrokom in njihovim staršem na igriv 
in sproščen način predstavila problematiko. Septembra pri-
pravljamo projekt „RAK NA DOJKI“, ki ga bo vodila priznan(a) 
strokovnjak(inja), in bo udeleženkam predstavila probleme, ne-
varnosti bolezni in možnosti pomoči. Nenehno se srečujemo z 
novimi rezultati stroke zato menimo, da je potrebno nenehno 
seznanjanje in opozarjanje širše javnosti o tej bolezni.
Želimo si tudi vašega sodelovanja, zato vas vabimo, da nam po-
sredujete svoje želje in potrebe. 
Dobite nas na naslovu: Zavod Otok, Dobrava pri Kostanjevici 2, 
8311 Kostanjevica na Krki ali na elektronskem naslovu:  zavod.
otok@gmail.com; Trenutno si nas lahko ogledate na: http://za-
vodotok.blogspot.com
V Zavodu Otok smo pripravljene na izzive, ki so pred nami in 
smo prepričane, da jih bomo s  pravilno politiko skupaj s po-
slovnimi partnerji in vami tudi uspešno realizirale.
 Zavod Otok, Vesna Hrovat

Plesna skupina Akrobatik Breakers prihaja iz Brežic. Uspe-
šno združuje umetnost breakdancea in akrobatike ter s tem 
ustvarja kreativen in kvaliteten plesni šov. Skupino je ustano-
vil Dominik Černelič z namenom aktivirati mlade v domačem 
okolju. Na temeljih osebnih človeških vrednot ter plesnega in 
gimnastičnega znanja je vzgojil skupino samostojnih mladih 
plesalcev, željnih vedno novih znanj, ki skozi ples in gibanje 
spoznavajo meje lastne ustvarjalnosti. Pred dvema letoma-
so ustanovili Kulturno društvo Akrobatik, ki so z predsedni-
kom Kristijanom Benkočem ustanovili še sekcijo Akrobatiko, 
kjer na AirFlooru (zračni blazini) združujejo ples in gimnastiko 
ter predstavljajo atrakttiven šov. Ekipo povezuje močan duh 
in prijateljska vez, kar se izraža tudi v njihovi moči in energi-
ji, ki jo tako uspešno prenašajo na občinstvo po celi Sloveniji. 

Pa smo ga dočakali, največji plesni dogodek leta v Brežicah, Pleš 
Night. To je bil sedaj že tretji in najbolj odmeven Pleš Night, saj 
se je na odru zvrstilo preko 100 nastopajočih, navdušeni obisko-
valci pa so napolnili dvorano Mladinskega centra Brežice. Dol-

go pričakovani dogodek se je zgodil v petek, 14. 5. 2010, in to-
krat so se organizatorji, Kulturno društvo Akrobatik, še posebej 
izkazali, saj so ustvarili ne le plesno predstavo, temveč so vse 
združili še z glasbenimi gosti in DJ-ji, ki so poskrbeli za pravi žur. 

Vse skupaj se je začelo z Junior Bboy Battlom, kjer so se v bre-
akdancu pomerili plesalci starosti do 12 let, pri katerih je za 
breakdance glasbo skrbel DJ Hišnik. Kljub temu, da so neka-
teri izmed njih še zelo majhni (najmlajši je star 5 let) in da ne-
kateri trenirajo šele nekaj mesecev, so prikazali izjemne ple-
sne sposobnosti in talent, občinstvo pa popolnoma prevzeli. 
Večina jih je bilo iz skupine Akrobatik Breakers, dva pa sta za 
udeležbo na battlu prišla celo iz Ljubljane in eden izmed nji-
ju je na koncu povsem zasluženo tudi zmagal. 

Battlu je sledila zabava z DJ tandemom F-Effect, ki sta za Pleš 
Night pripotovala iz Francije in obiskovalce spravila na noge, 
saj se ob njunih ritmih nihče ni mogel upreti plesu. Ko se je 
občinstvo dodobra ogrelo, pa so na oder drug za drugim pri-
hajali glasbeni gostje (Lana, E-Voice, Jana F) in plesne skupi-
ne (Akrobatik Breakers, Undercover, brata Vodlan, Čebelce, 
Escape, Intact, Chillout crew NM, Hip hop Imani, Babes - ple-
sni val Celje, Plesno društvo Pan) iz cele Slovenije. Gledalci so 
seveda uživali, saj so imeli kaj videti. Med plesnimi skupinami 
je bilo veliko raznolikosti, saj so nastopile tako breakdance in 
hip hop, kot tudi navijaške skupine, videli pa smo lahko celo 
step točko (brata Vodlan). Med posameznimi nastopi pa so 
DJ-ji (F-Effect & Manuel Dark) z odlično dance glasbo skrbeli 
za to, da nihče ni stal pri miru in nato tudi po koncu nastopov 
obdržala obiskovalce na plesišču. Celotna prireditev je pote-
kala tako, kot se glasi ime eventa: PLEŠ NIGHT! 
 Ekipa Akrobatik

2. FESTIVAL POSAVSKIH NVO
Četrtek 3.06.2010 od 17h-20h

DELAVNICA: Prenos javnih nalog in pooblastil
v izvajanje NVO na področju zdravja

(sejna soba, Športni dom Sevnica – pri bazenu, Glavni trg 19, Sevnica)

Petek 4.6.2010 od 17h-19h
OKROGLA MIZA: Kodeks dobrih praks vključevanja civilne družbe 

v procese odločanja
(sejna soba, Območna obrtna zbornica Brežice, Cesta prvih borcev 3, Brežice),

Sobota 5.6.2010

STOjNIcE NEVLAdNIH 
OrgANIzAcIj Od 9h-12h

predstavitev nevladnih organizacij ter prijetno druženje z zabavnim programom

BREŽICE: TRŽNICA BREŽICE (ob slabem vremenu - MC Brežice)
(predstavitev organizacij iz občin Brežice in Bistrica ob Sotli)

KRŠKO: PLOŠČAD KULTURNEGA DOMA KRŠKO 
(predstavitev organizacij iz občin Krško in Kostanjevica na Krki)

SEVNICA: PARKIRIŠČE PRI ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
(predstavitev organizacij iz občin Sevnica in Radeče)

Sobota 5.6.2010 od 13h-15h
OKROGLA MIZA: Sodelovanje občin in NVO

(mala dvorana, Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, Krško)

Za predstavitve in udeležbo nas čim prej kontaktirajte. Udeležba je brezplačna!

Vabljeni!

KONTAKT: Tjaša Penev: 070-550-395, 059-955-046; tjasa.penev@prstan.eu

V nadaljevanju vam predstavljamo Kulturno društvo Akrobatik in Zavod Otok!

Tudi vaši organizaciji omogočamo brezplačno predstavitev. Če želite, da se vaše društvo, 
ustanova ali zasebni zavod predstavi na tem mestu, pohitite in nam to čimprej sporočite.

Pleš	Night	vol.	3

PRIHOD VIL ČESTITK

Zaveza Slovenije je, da varno in trajno poskrbi za radioaktivne od-
padke iz dejavnosti, ki se odvijajo na njenem ozemlju. V Strate-
giji prostorskega razvoja Slovenije je opredeljeno, da se zagotovi 
trajno odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov skladno s 
pozitivno zakonodajo s področja varstva pred ionizirajočimi seva-
nji, jedrsko varnostjo in mednarodnimi konvencijami ter pogodba-
mi. Izhodiščna območja za izbor lokacije temeljijo na ekspertnem 
vrednotenju, presoja alternativnih lokacij znotraj izhodiščnih ob-
močij se izvede s presojo vplivov na okolje, z vidika regionalnega in 
urbanega razvoja, z ekonomskega vidika, z vidika funkcionalne in 
tehnične ustreznosti ter z vidika družbene sprejemljivosti. Najve-
čji vir radioaktivnih odpadkov je energetika, ne smemo pa prezreti 
institucionalnih odpadkov, tj. iz raziskovalne dejavnosti, industrije 
in zdravstva. Institucionalni odpadki prispevajo manj v količinskem 
smislu, večji je njihov prispevek k raznolikosti odpadkov. Z gradnjo 
odlagališča Slovenija lovi korak z ostalimi evropskimi državami, ki 
v večini že imajo rešeno trajno odlaganje nizko- in srednjeradio-
aktivnih odpadkov. 

Zgodovina uporabe radioaktivnosti v dobrobit človeka v znanosti, 
zdravstvu in energetiki je sorazmerno kratka, razvoj v industrijskih 
razsežnostih se je razmahnil po 2. svetovni vojni. Enako kratka ali še 
krajša je zgodovina ravnanja z radioaktivnimi odpadki na način, kot 
ga poznamo danes. Praksa odmetavanja teh odpadkov v morja je se-
gala do sredine 80. let prejšnjega stoletja. Sledil je razvoj odlagališč, 
kot jih poznamo sedaj in ki temeljijo na izolaciji od okolja za čas, 
ko jim radioaktivnost pade na nivo naravnega ozadja. Razvoj odlaga-
lišč še zdaleč ni zaključen. Rešitve temeljijo na rezultatih znanosti 
in inženirske prakse ter so prilagojene značilnostim lokacije. Loka-
cija je pri tem mnogo več kot le prostor za objekt. Lokacija je inte-

gralni del odlagalnega sistema, njene lastnosti vključujemo že v rane 
faze razvoja projekta. 

Lokacija odlagališča radioaktivnih odpadkov je mnogo več kot le pro-
stor za objekt tudi z vidika regionalnega in urbanega razvoja ter z 
družbenega in socialnega vidika. Kot pri tehničnem vidiku tudi tu ni 
kopiranja rešitev, ampak so tudi ne-tehnični vidiki predmet stalnega 
razvoja in prilagajanja; v tem primeru družbenim razmeram. Ume-
ščanje novih jedrskih objektov v bližino obstoječih je pogost vzorec, 
ki je racionalen v več pogledih. S stališča izrabe prostora omeji šir-
jenje področij omejene rabe prostora, v okolju je več znanja, oko-
lje ima lastno izkušnjo z bližino jedrskega objekta in je socialno bolj 
prilagojeno, prepoznava tudi ekonomske učinke njihove prisotnosti. 
Država nudi kompenzacije za omejitve, ki jih v okolju predstavlja 
objekt, kot je odlagališče radioaktivnih odpadkov, in je iz tega naslo-
va pripravljena prispevati k investicijam, ki dvigujejo kakovost življe-
nja. Vse našteto prispeva k višji družbeni sprejemljivosti ter olajša in 
pospeši postopek pridobivanja lokacije. Konglomerat vsega naštetega 
na dolgi rok izgrajuje sožitje jedrskega objekta z okoljem, kar, me-
nim, da lahko vsi vključeni, tako država in v njenem imenu investitor 
kot tudi lokalna javnost, postavimo kot temeljni postulat in usmeri-
tev pri razumevanju in obvladovanju fenomena odlagališča radioak-
tivnih odpadkov.

Vlada Republike Slovenije je 30. decembra 2009 izdala Uredbo o dr-
žavnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioak-
tivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško. Faza umeščanja 
odlagališča je s tem zaključena, rezultat je potrjena lokacija za odla-
gališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Umestitev odlagališča 
kot tehnično in družbeno zahtevnega objekta v petih letih je dober 

im mednarodno prepoznaven rezultat. Družbeni vidik umeščanja je 
temeljil na pozitivni izkušnji sobivanja z obstoječo jedrsko elektrar-
no in iz tega izhajajoči zrelosti lokalnega družbenega okolja, v kate-
rem vendarle prevladuje zavest, da je varna in trajna rešitev za od-
padke, ki so tam že prisotni, pozitivna sprememba ter da odlagališče 
radioaktivnih odpadkov lahko pomeni tudi razvojno priložnost, in ne 
le omejitve. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za naše razmere za 
sicer relativno dobro razvito okolje in verjetno ravno to dejstvo celo 
olajša umeščanje. Poleg izvoljenih predstavnikov lokalnega okolja je 
bila dana možnost vključevanja v procese preko lokalnega partner-
stva tudi drugim skupinam in posameznikom kot deležnikom kombi-
niranega postopka. Oblike sodelovanja in vključevanja niso standar-
dizirane, temveč je bila vsebina in oblika delovanja razvita kot del 
specifičnega kombiniranega postopka umeščanja.

Namen današnjega posveta je predstaviti plastičnost kombinirane-
ga postopka umeščanja in v razpravi uokviriti dosedanje dogajanje 
in postopke tehničnega, okoljskega in poudarjeno družbenega vidi-
ka umeščanja odlagališča. V tehničnem delu bo predstavljena tehno-
logija odlagališča kot tehnično naprednega objekta, nadalje okoljski 
razlogi za gradnjo odlagališč in sodelovanje ter vključevanje javno-
sti pri umeščanju odlagališča.

ARAO današnji posvet z naslovom »Odlagališče radioaktivnih odpad-
kov – priložnost za varno sožitje z ljudmi in okoljem« soorganizira sku-
paj s skupino GLOBE Slovenija. Tematika sodi v sklop naših komunika-
cijskih dejavnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in 
je namenjena ti. so-odločevalcem na nacionalnem nivoju. ARAO tudi 
sicer izvaja široko zastavljene oblike informiranja, izobraževanja in 
komuniciranja na temo radioaktivnosti z zelo različnimi skupinami. 

Posvet	parlamentarne	skupine	
gLOBE	o	odlagališču	NSRaO
Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija, katere člani so po-
slanke in poslanci Državnega zbora ter svetnice in svetni-
ki Državnega sveta in ki spremlja, spodbuja in koordinira 
sodelovanje na področju trajnostnega razvoja ter varstva 
okolja in narave, ter Agencija za radioaktivne odpadke sta 
13. maja 2010 organizirali posvet z naslovom Odlagališče 
radioaktivnih odpadkov – priložnost za varno sožitje z lju-
dmi in okoljem.

Več kot 70 udeležencev posveta, med katerimi so bili šte-

vilčno močno zastopani predstavniki lokalne javnosti iz občin 
Krško in Brežice ter predstavniki nevladnih organizacij, manj 
pa poslanci in svetniki, je v uvodu nagovoril predsednik Dr-
žavnega zbora dr. Pavle Gantar, ki se je nekdaj kot član Sku-
pine za evaluacijo posegov v okolje tudi sam ukvarjal z izzi-
vi, povezanimi z lokacijo odlagališča radioaktivnih odpadkov. 

Agencija za radioaktivne odpadke je predstavila dosedanji 
postopek umeščanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov ter nadaljevanje postopka pridobivanja dovo-

ljenj in sodelovanja z lokalno javnostjo, svoje poglede pa 
so podali tudi predstavniki lokalnih partnerstev ter nevla-
dnih okoljskih organizacij.

Iz predstavitev je bilo slišati, da je bila dosedanja izkušnja 
v mnogih pogledih pozitivna, da pa so bile tudi pomanjklji-
vosti, ki bi jih bilo v prihodnjih procesih potrebno izboljšati. 
Zlasti predstavniki lokalnih partnerstev ter nevladnih okolj-
skih organizacij so opozorili na razkorak med deklarativno 
postavljenim modelom in dejanskim delovanjem.

Uvodni	nagovor	na	posvetu	Odlagališče	radioaktivnih	odpadkov	–	priložnost	za	varno	sožitje	z	ljudmi	in	okoljem;	
Vladislav	Krošelj,	direktor	aRaO
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Vse najboljše, občina Krško!
Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 27. maja 2010

Radioklub »Krško« je bil pred 
50. leti ustanovljen na pobudo 
dijakov in mladinske organiza-
cije Šolskega centra Krško, nje-
govo delovanje pa se je kmalu 
preneslo v sam kraj in do danes 
preraslo v zelo močno in aktiv-
no društveno organizacijo s po-
dročja tehnične kulture.
Radioklub »Krško« popularizi-
ra tehnično kulturo na podro-
čju elektronike in telekomu-
nikacij, tehnično izobražuje, 
usposablja in vzgaja članstvo 
na področju radiotehnike, raz-

vija in vzpodbuja veselje do 
konstruktorstva in tehnične-
ga raziskovanja, komunikacije 
preko amaterskih radijskih po-
staj, amatersko radiogoniome-
triranje - ARG in drugih radio-
amaterskih dejavnosti. 
Po zaslugi izredno močno raz-
vite dejavnosti članov kluba, 
ki vzpostavljajo veliko števi-
lo radijskih zvez po domovini, 
Evropi in svetu je šel glas o me-
stu in občini Krško daleč v šir-
ni svet. 
Svoje članstvo - od dijakov do 
upokojencev - vzgaja v radio-
amaterskem duhu humanosti, 
prijateljstva, miru, medseboj-
nega spoštovanja in sodelova-
nja, preko amaterskih radijskih 
postaj sodeluje in nudi pomoč 
pri zaščiti in reševanju člove-
ških življenj in materialnih do-
brin ob elementarnih ter dru-
gih nesrečah. V svoje vrste pa 
vabi že osnovnošolce, saj sode-
luje s šolami, zvezami in dru-
štvi ter drugimi organizacijami 
in institucijami pri dejavnostih, 
ki so pomembne za razvoj radi-
oamaterstva.
Radioklub je član Zveze radi-
oamaterjev Slovenije in Zveze 
organizacij za tehnično kulturo 

Slovenije in je za svoje polsto-
letno delovanje prejel številna 
priznanja, med najvišjimi je ča-
stno priznanje z medaljo »Jane-
za Vajkarda Valvasorja« Občine 
Krško, zlati znak civilne zašči-
te Republike Slovenije in v lan-
skem letu Zlata plaketa Zveze 
radioamaterjev Slovenije.
V tem času je Radioklub »Kr-
ško« dosegel tudi izjemne 
športne uspehe in rezultate na 
tekmovanjih na KV ali UKV ra-
dijskih postajah doma in v tuji-
ni, prav tako pa so člani kluba 
zelo uspešni na vseh ARG tek-
movanjih oz. v amaterski radi-
ogoniometriji, popularno ime-
novani »lov na lisico«. V svojih 
vrstah imajo evropsko ARG pr-
vakinjo izpred petih let Adrija-
no Moškon, z njo še nosilki me-
dalj z evropskih in svetovnih 
ARG prvenstev Evo Mirtič in 
Majo Marušič, člana državnih 
reprezentanc pa sta tudi mla-
da Petra Levičar in senior Ja-
nez Kuselj.
Ob 50-letnem jubileju zelo 
uspešnega dela na področju 
tehnične kulture tako Obči-
na Krško Radioklubu »Krško« 
podeljuje Veliki znak Občine 
Krško.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
Radioklubu »Krško«

Družba Tespack - Duropack 
d.o.o. Brestanica je že več de-
setletij vodilni proizvajalec 
valovitega kartona in em-
balaže na področju Sloveni-
je. Začetki delovanja segajo 
v šestdeseta leta prejšnjega 
stoletja, ko so s produkci-
jo začeli kot del Tovarne ce-
luloze in papirja Djuro Salaj 
Krško in nadaljevali z izgra-
dnjo lastnega objekta podje-
tja v Brestanici leta 1977. Da-
nes je družba del grupacije 
Duropack AG s sedežem na 

Dunaju, njena uspešnost pa 
temelji na njeni dolgoročno-
sti in strateških usmeritvah, 
ki zajemajo delovanje na po-
dročju devetih držav osre-
dnje in jugovzhodne Evrope. 
Družba Duropack-Tespack 
izdeluje embalažo, ki pou-
darja identiteto proizvodov 
in hkrati omogoča varen 
transport le-teh na poti do 
končnega potrošnika. Obli-
kovalci v podjetju oblikujejo 
estetsko embalažo po meri 
sodobnosti in nenehno raz-
vijajo inovativne rešitve em-
baliranja. Večino proizvodov 
kupi slovenski trg, ostalo pa 
predstavlja prodajo na trgih 
EU in Hrvaške. 
Posebno pozornost družba 
namenja skrbi za okolje, saj 
zagotavlja, da so izdelki iz-
delani iz ekološko prijaznih 
surovin, ki ne obremenjuje-
jo okolja in se lahko v celo-
ti reciklirajo. Kot ključna se-
stavina podjetniške kulture v 
družbi Duropack - Tespack je 
tudi kakovost. Bili so prvi v 
panogi, ki so sistem kakovo-
sti certificirali že leta 1994, 
nato pa ga stalno izboljševali.
Letno proizvedejo okoli 60 

milijonov m2 valovitega kar-
tona oziroma embalaže in 
so v vrhu slovenskega go-
spodarstva, v občini Krško 
pa sodijo med najpomemb-
nejše delodajalce, zaposluje-
jo nekaj več kot 160 ljudi ob 
pogodbenem sodelovanju 
več kot 20-ih prevoznikov, ki 
dnevno odvažajo izdelke do 
porabnikov.
Pomembno prispevajo tudi k 
družbeni odgovornosti, saj s 
finančno podporo omogoča-
jo razvoj dejavnosti lokalnih 
društev v kulturi, športu in 
ostalih dejavnostih.
Trideset let od začetka sa-
mostojne proizvodnje valo-
vitega kartona, dvajset let 
uspešnega delovanja, zado-
voljstvo zaposlenih, lastni-
kov, dobaviteljske verige in 
vodstva ter navsezadnje tudi 
lokalne skupnosti so potrdi-
tve, na podlagi katerih go-
spodarska družba Duropack 
- Tespack iz Brestanice prej-
me priznanje Veliki znak Ob-
čine Krško.

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO
družbi Duropack - Tespack d.o.o. Brestanica

Na slavnostni akademiji, 7. junija 2010, bo Občina Krško podelila priznanja njim, ki so z ustvarjalnim delom pomembno 
prispevali h kakovosti življenja v našem prostoru. Letošnje prejemnike priznanj je na predlog Komisije za občinska priznanja 
ter sodelovanje z občinami maja potrdil Občinski svet Občine Krško.

vsak praznik je poseben in vreden najboljšega, neponovljiv. Ob 
zahtevnosti naših želja in hitrosti drvečega časa pa praznova-
nje večkrat ostane nekje v zadnji vrsti tistega, kar še moramo 
postoriti. Sploh še poznamo veselje ob doseženih ciljih? Da bi v 
tem času, ko praznuje naša občina Krško, zmogli zadovoljstvo ob 
tem kar smo, kar imamo in kjer živimo, nam vsem skupaj želim.

V slogi in vztrajanju je moč, nas uči že dolgo znani rek. Naj zato 
sloga naše poglede vodi v isto smer,  vztrajnost pa k temu, da 
bomo s skupnim razumevanjem to smer tudi dosegli. Živimo 
resen in odgovoren čas, v katerem bo modrost naših odločitev 
vplivala na naše zadovoljstvo s prihodnostjo, skrbnost in racio-
nalnost tistih, ki odločitve sprejemamo, pa mora poskrbeti za to, 
da bo vsak imel priložnost, da si to prihodnost tudi ustvari. Vi 
ste tisti, ki pravzaprav izbirate upravljalce bodočnosti in verja-
mem, da boste tudi v prihodnje znali izbrati takšne, ki bodo za-
varovali želeni razvoj, spoštovali človekovo dostojanstvo in imeli 
posluh za stiske ljudi ter zmogli poiskati prave poti za pogovor. 

Ko ponovno iz danes prestopamo na delo za jutrišnji dan, se ve-
lja samozavestno ozreti na prehojeno pot. Spoštujmo, kar smo 
dosegli. Med drugim smo ujeli tudi zgodovinsko priložnost, ko 
smo z uspešno pridobitvijo sredstev omogočili številne projek-
te, ki našo občino uvrščajo v sam vrh tistih, ki uspejo zagotavljati 
visok življenjski standard. A zdaj gre za to, da dosežemo še več. 
Ker vedno ostajajo nove odprte možnosti, ki jim je potrebno sle-
diti, načrti, ki upoštevajo porajajoče se želje, in projekti, s kateri-
mi bo zadovoljstvo vseh nas uresničeno še v večji meri. 

Hvala vsem za podporo in medsebojno sodelovanje. Ob pra-
zniku, ko se v naši sredi zahvaljujemo tudi njim, ki s svojim ži-
vljenjskim delom in ljubiteljskim ustvarjanjem prispevajo v ko-
rist skupnosti, pa iskreno čestitam vsem letošnjim nagrajencem 
za sleherni prispevek k polnosti našega skupnega življenja.

Občina Krško praznuje, zato ji na njen in na vseh nas praznik za-
želimo vse najboljše. 

Na svidenje na prireditvah, s katerimi obeležujemo praznični 
čas!
 vaš župan 
 Franc Bogovič

Drage občanke in občani,

Vodstvo Občine Krško z županom Francem Bogovičem na obisku pri Vikiju Richterju st. na Dovškem, ki je že vrsto let 
znan po zanimivem urejanju zelenice pred hišo, tokrat jo krasi znak Občine Krško. Foto: okovzraku.com

Predsednik Radiokluba 
Krško Boško Karabaš

Direktorica družbe Tespack 
Majda Androjna
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Martin Kodrič, specialist 
strojništva, je svoje poklicno 
življenje prepletel tudi s pri-
sotnostjo in prizadevanji na 
političnem področju. Od leta 
1994 je član Občinskega sve-
ta Občine Krško, kjer aktivno 

soustvarja občinsko politiko 
in njen razvoj, bil pa je tudi 
predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Podbočje, kasne-
je pa član Sveta KS Podbočje.
V teh vlogah si je vedno pri-
zadeval, da se vsa naselja v 
krajevni skupnosti komu-
nalno uredijo in se tako lju-
dem omogoči kvalitetnejše 
življenje. Vodil in sodeloval 
je pri številnih projektih v 
KS Podbočje, kot so priprave 
na izdelavo projektov za ob-
novo pokopališča v Podbo-
čju ter obnova vodovodne-
ga omrežja v naseljih Šutna, 
Dobrava, Pristava, Znanov-
ce in Mladje, vodil je izgra-
dnjo stanovanjske hiše dru-
žine Kodrič v Premagovcih, 
obnovo podružnične cerkve 
v Frlugi, aktivno je sodeloval 
pri ureditvi trga v Podbočju 
in organizaciji 750. obletni-

ce prve omembe kraja. Sode-
loval je pri izgradnji javnih 
razsvetljav po številnih kra-
jih v KS, pri izgradnji nama-
kalnega sistema Kalce-Na-
klo, pri asfaltiranju številnih 
cestnih odsekov po vsej kra-
jevni skupnosti, veliko časa 
je vložil tudi v izgradnjo ka-
pelice v rojstni vasi Mladje.
Svoj čas in dobro voljo pa na-
menja tudi članstvu v Prosto-
voljnem gasilskem društvu 
Podbočje, Kulturnem dru-
štvu Stane Kerin Podbočje, 
Turističnemu društvu Pod-
bočje ter Župnijski Karitas. S 
svojim neutrudnim sodelo-
vanjem Martin Kodrič pušča 
pomembno sled v razvoju 
krajevne skupnosti in obči-
ne, v kateri živimo, zato mu 
v zahvalo ob občinskem pra-
zniku podeljujemo Znak Ob-
čine Krško.

Srčni ljudje, moč in izkušnje za 
hrabra dejanja so skupni tistim, 
ki so pogosto zavezniki v tež-
kih življenjskih situacijah. Po-
klicna gasilska enota Krško le-
tos praznuje že tri desetletja, v 
katerih neutrudno skrbi za po-
dročje požarne varnosti, izva-
janje intervencij ob naravnih 
in drugih nesrečah, izobraže-
vanje in usposabljanje gasilcev 
in drugih pripadnikov enot za-
ščite in reševanja ter izvajanje 
in vzpodbujanje preventivne 
dejavnosti na območju občine 
Krško, pa tudi Posavja.  
V zadnjih letih je bilo na pre-
izkušnjo postavljeno njihovo 

delo s pogostimi požari večjih 
razsežnosti, kot odlično organi-
zirani pa so se izkazali tudi ob 
drugih nesrečah, zlasti na po-
dročju nevarnih snovi in v ve-
liki meri reševanju v prometnih 
nezgodah, pa tudi pri reševa-
nju iz vode. Tako so svojo po-
moč nudili tudi pri reševanju 
v času nesreče pri HE Blanca 
na Savi, pa tudi v katastrofal-
nem požaru na Krasu 2005. V 
gašenju je sodelovalo 110 pro-
stovoljnih gasilcev iz Gasilske 
zveze Krško. Lepo število po-
klicnih gasilcev je hkrati vklju-
čenih v prostovoljna gasilska 
društva, kjer s svojo strokov-
nostjo, znanjem in izkušnjami 
veliko prispevajo k usposoblje-
nosti in operativni pripravlje-
nosti prostovoljnih gasilcev. 
Ves čas prisotno sodelovanje s 

prostovoljnimi gasilskimi dru-
štvi omogoča poklicni gasilski 
enoti, da ob intervencijah lah-
ko zagotavlja kvalitetno dežur-
no službo za pomoč ob morebi-
tnih novih potrebah. 
Zaradi svojega uspešnega de-
lovanja in razpoznavnosti v 
širšem slovenskem prostoru 
Poklicna gasilska enota Krško 
uživa veliko hvaležnost in za-
upanje vseh tistih, ki bi lahko 
potrebovali njihovo pomoč v 
stiski.
Za izjemen prispevek, pogum 
in plemenito pripravljenost 
se Občina Krško ob 30-letni-
ci uspešnega delovanja na po-
dročju požarne varnosti in re-
ševanja Poklicni gasilski enoti 
Krško in vsem njenim članom 
zahvaljuje in ji podeljuje Znak 
Občine Krško. 

ZNAK OBČINE KRŠKO

ZNAK OBČINE KRŠKO

družbi I.H.S. d.o.o. Krško

Martinu Kodriču

Poklicni gasilski enoti Krško

ZNAK OBČINE KRŠKO

Družba I.H.S. d.o.o. je bila 
ustanovljena leta 1989 in je s 
svojo dejavnostjo transportno 
pakirne in paletirne tehnike 
plod lastnega znanja in viso-
ke tehnologije, kar dokazuje 
z lastnim razvojem visokoka-

kovostne opreme v prehram-
beni, farmacevtski, kemični 
in ostali industriji. Družba je 
v vseh letih delovanja sledi-
la ciljem razvoja ob sprotnem 
upoštevanju visokih standar-
dov, kot jih zahteva zahtevno 
evropsko tržišče, saj je že leta 
1999 pridobila certifikat kako-
vosti ISO9001 za proizvodnjo 
visoko tehnoloških izdelkov. 
Ob stalni rasti in razvoju 
družbe se je povečevala tudi 
zaposlenost, danes zaposluje-
jo več kot 80 delavcev, ki uspe-
šno pokrivajo vse dejavnosti 
proizvodnje in trženja izdel-
kov na svetovnih trgih.
Ob stalni in visoki rasti bo 
družba I.H.S. d.o.o. Krško 
tudi v prihodnosti veliko po-
zornost posvečala mladim in 
perspektivnim kadrom v času 
štipendiranja in nudila mo-
žnosti zaposlitve tistim, ki že-
lijo delovati v visoko motivira-

nem in tehnološko zahtevnem 
področju ter v uglednem ko-
lektivu. Njihovo vabilo velja 
bodočim inženirjem in tehni-
kom s področja strojegradnje 
in konstruiranja, avtomatiza-
cije in programiranja, strojne 
in elektro montaže, obdelova-
nja kovin in strojne obdelave. 
Družba I.H.S. stremi k vi-
sokim ciljem in ustvarja po-
memben tržni položaj s ka-
kovostjo, funkcionalnostjo in 
visoko tehnologijo, ki jo uvr-
šča med najboljše. 
S svojo dejavnostjo je ena od 
vodilnih družb, ki visoki teh-
nologiji sledi že uspešnih 20 
let ter dejavno in ugledno pri-
speva k razvoju gospodarstva. 
V zahvalo in spodbudo za na-
daljnji gospodarski razvoj in 
preboj družbi I.H.S. d.o.o. Kr-
ško in njenemu direktorju Ta-
deju Buršiču podeljujemo 
Znak Občine Krško.

Ivanka Černelič Jurečič je nepo-
grešljiva sooblikovalka življenja 
v Podbočju, v Krajevni skupno-
sti Podbočje in širše. Njeno delo 
je prepoznavno v vseh dogod-
kih v kraju; je scenaristka, re-

žiserka in izvajalka kulturnih 
dogodkov in proslav, izredna 
vzgojiteljica kulturnega pod-
mladka in neumorna oblikoval-
ka krajevnega javnega življenja.
Je članica skoraj vseh društev 
v kraju, aktivna sodelavka 
osnovne šole in sooblikovalka 
urejanja bližnjega okolja, še po-
sebej osrednjega trga v doma-
čem kraju. 
Vrsto let je tajnica tamkajšnje 
krajevne skupnosti, povezo-
valno deluje med društvi in 
krajani, kar je bilo moč prepo-
znati tudi v uspešno izvedenih 
številnih projektih v zadnjih 
letih. Je režiserka in avtorica 
številnih scenarijev, po kate-
rih so potekala zanimiva pra-
znovanja in odprtja, med njimi 
tudi gledališki prizori v Valva-
sorjevem vrtu ob odprtju Me-
stnega muzeja Krško. Deluje v 

uredniškem odboru časopisa 
Krževski zvon in pri pripravi 
ostalih turističnih publikacij v 
krajevni skupnosti, njeno sode-
lovanje pa je vidno tudi na po-
dročju moderatorstva različnih 
prireditev in praznikov.
Ivanka Černelič Jurečič je di-
namična, delovna, inovativna, 
komunikativna, izredno zane-
sljiva in predana. Že več kot 
petnajst let je uspešna samo-
stojna podjetnica, ob vseh na-
štetih dejavnostih pa tudi mati 
štirih otrok, ki jih skupaj z mo-
žem in ostalo družino uspešno 
vpeljuje v delo, ki bogati kraj, 
krajevno skupnost in občino.
Ivanki Černelič Jurečič za vsa 
njena prizadevanja pri obliko-
vanju javnega življenja v doma-
čem kraju in občini Krško izre-
kamo zahvalo s Priznanjem 
Občine Krško.

Vesna Vučajnk v tem času za-
okrožuje 25 let dela na ple-
snem področju. Plesati je za-
čela že kot šestletna deklica v 
plesnem vrtcu, katerega so ta-
kratni nosilci plesne dejavno-
sti v Krškem pod vodstvom 
Dušana Vodlana začeli izvaja-
ti v svojih rednih programih. 
Družabnim plesom v paru je 
sledil jazz balet, nakar je pri-
šel še step kot nadgradnja do-

tedanjega uspešnega in trdega 
dela. Postal je njena ljubezen in 
je še danes na prvem mestu. Že 
na prvem tekmovanju pred 19. 
leti je kot solistka osvojila na-
slov državne prvakinje, kar ji 
je do danes uspelo še 14-krat. 
Vzporedno je trenirala in tek-
movala v paru, najprej z Josipo 
Fink, kasneje še z Nejo Šauta. 
Nekaj zadnjih let pa je plesala 
v paru s Sebastijanom Vodla-
nom ter bila večkratna držav-
na prvakinja v paru, kot tudi z 
malo plesno skupino.
Že zgodaj je pokazala vese-
lje do poučevanja začetni-
kov, zato ji je bila kmalu za-
upana vloga vaditeljice, kar 
je počasi nadgrajevala in za-
čela ustvarjati tudi lastne ko-
reografije. Zadnjih 13 let se je 
redno udeleževala vseh evrop-
skih in svetovnih prvenstev ter 
dosegla veliko lepih in visokih 
uvrstitev. Največji uspeh je go-
tovo naslov evropskih prva-
kov v triu skupaj z Sebastija-
nom in Lukom Vodlanom v 
letu 2008 in 2009 ter bronasta 

medalja na svetovnem prven-
stvu pred dvema letoma, prav 
tako v triu. In še zadnji dose-
žek: ubranjena lanska brona-
sta medalja s svetovnega pr-
venstva 2009 v triu.
Ples je postal način življenja 
Vesne Vučajnk, ki je danes 
tudi sodnica modernih tekmo-
valnih plesov, aktivna članica 
Plesne zveze Slovenije, za njo 
pa je tudi opravljeni medna-
rodni izpit za izračun rezulta-
tov na mednarodnih tekmova-
njih in izobraževanje za plesno 
učiteljico na ljubljanski Fakul-
teti za šport. 
Vesna pravi, da rada pleše, ker 
je ples del nje in ker s plesom 
oživi in izživi, kar tli v njej. Za-
njo je ples kozmos vseh duš, ki 
iščejo tisto nekaj več in si upajo 
izraziti svojo bit ter jo dati na 
ogled drugim. Za vse, kar daje, 
poklanja in dosega, ji Občina 
Krško ob 25-letnici uspešnega 
delovanja na plesnem podro-
čju ob prazniku podeljuje Pri-
znanje Občine Krško.

Dinamičnega, nasmejanega 
in delavnega Jožeta Dularja v 

Krajevni skupnosti Zdole, kjer 
je aktiven že 30 let, mnogi pre-
poznavajo kot človeka, ki veli-
ko prispeva za skupno dobro.
Jože Dular je zelo znan go-
stinec, a svoj čas rad posve-
ča tudi kraju in njegovim 
ljudem. Je soustanovitelj in 
aktivni član Turistično hor-
tikulturnega društva Zdole, 
član tamkajšnjega Vinogra-
dniškega društva, zadnja šti-
ri leta pa tudi predsednik Sve-
ta Krajevne skupnosti Zdole, 
kjer je zelo aktiven pri uvelja-
vljanju projektov, kot je prido-
bitev še enega oddelka vrtca 
na Zdolah, pri umeščanju na-
domestnega kulturnega doma 
ter doma duhovnih vaj v kra-

ju pa tudi pri usklajevanju iz-
gradnje pločnikov, ki bodo na 
Zdolah poskrbeli za večjo var-
nost udeležencev v prometu. 
Na področju cestne infrastruk-
ture je zelo aktivno pristopil k 
projektom širitve in preplasti-
tve lokalnih cest, kjer je moti-
viral krajane in tudi sam sode-
loval pri prostovoljnem delu.
Da bi mu bili tudi v prihodnjih 
časih tako dragi njegovi kra-
ji in ljudje, s katerimi uspešno 
in složno krajevno skupnost 
usmerja v prihodnost. Za so-
delovanje, prispevanje in ne-
utrudno voljo Jože Dular v 
zahvalo prejme Priznanje Ob-
čine Krško.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
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PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Ivanki Černelič Jurečič

Vesni Vučajnk

Jožetu Dularju

Direktor družbe I.H.S.  
Tadej Buršič

Poveljnik direktor PGE 
Krško Joško Žvar
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Stane Iskra je že pred mno-
gimi leti vedel, da je življenje 
več kot le minevanje časa. 
Prepričan, da je potrebno ži-
veti aktivno in zdravo in da 
za to lahko največ naredi 
posameznik sam, se je že v 
rani mladosti začel ukvarja-
ti s športom in bo v zgodovi-
no za vedno zapisan kot pio-
nir slovenskega karateja, saj 
je bil soustanovitelj in trener 

prvega karate kluba v Slove-
niji, ki je bil ustanovljen okto-
bra 1967 v Krškem. 
Športno miselnost je začel 
prenašati še na druge in tako 
bogatiti način življenja mno-
gih, zato je spomladi leta 
1988 na otoku Mali Lošinj v 
počitniškem naselju Bučanje 
v Nerezinah ustanovil pro-
gram Šole zdravega življe-
nja. V prijetno in blagodejno 
podnebje so na zdravstveno 
rekreacijo začeli prihajati od-
rasli in otroci, predvsem tisti, 
ki so jim zdravniki priporoči-
li takšno obliko preventivne 
zdravstvene rekreacije, s ka-
tero je možno krepiti odpor-
nost organizma in prevzeti 
aktivnejšo vlogo pri zdravlje-
nju različnih kroničnih obo-
lenj. Šola danes deluje v ho-
telu Kimen na otoku Cresu, v 
počitniškem naselju Bučanje 
pa v glavni sezoni še vedno 
poteka organizirana vadba 
in možnosti za aktivno pre-
življanje oddiha. 
To večletno razpetost med 

Krškim in Malim Lošinjem je 
nadgradil še z aktivnim po-
vezovanjem ljudi in dejavno-
sti med obema občinama.
Vse od oktobra pa do kon-
ca maja pa je že skoraj 20 let 
v Krškem organizirana sku-
pinska vadba za ženske vseh 
starosti z namenom pridobi-
vanja in vzdrževanja psiho-
fizičnih sposobnosti. Dejav-
nost, ki jo je med nas vpeljal 
Stane Iskra, je tako že vrsto 
let uspešno usmerjena pred-
vsem na tiste negativne poja-
ve za zdravje, ki jih je s pro-
gramom zdrave rekreacije 
mogoče uspešno ali vsaj del-
no odpraviti, kar je izjemno 
dobrodošlo v času, ki ga po-
gosto živimo prehitro in pod 
velikim stresom.
Za dolgoletno delo in prispe-
vek k pospeševanju zdravega 
življenja pa tudi za soustvar-
janje dobrega sodelovanja 
med občinama Krško in Mali 
Lošinj Stanetu Iskri v zahva-
lo podeljujemo Priznanje Ob-
čine Krško.

Režiserka Rahela Jagrič je po-
diplomski študij filmske in te-
levizijske režije na univerzi Bo-
urnemouth v Veliki Britaniji 
zaključila s projektom, ki je v 
svetu sedme umetnosti nekaj 
drugačnega, neobičajnega in 
razmeroma še neraziskanega, s 
kratkim 3D filmom Prihod do-
mov. Posnet je bil na angleških 

tleh in je izjemen že po svoji 
tehnični zahtevnosti, o njego-
vi drznosti in velikopotezno-
sti pa govori tudi dejstvo, da je 
Rahela Jagrič s svojo ekipo (od 
inženirja Slavka Hribarja, ki je 
izdelal nosilec za dve kameri, 
do snemalca Jožeta Jagriča, pa 
seveda stereografa dr. Damir-
ja Vrančiča in drugih) ustvari-
la sploh prvi 3D film, pod ka-
terega so podpisani Slovenci. 
Tako je pionirka filmskega je-
zika v Sloveniji, ki se je v začet-
ku 21. stoletja v Evropi in svetu 
začel prebijati z velikimi zama-
hi. Vsak večji svetovni studio je 
v letu 2009 naredil vsaj en tri-
dimenzionalni film, filmski fe-
stivali na široko odpirajo vrata 
novi kategoriji, produkciji tridi-
menzionalnega filma pa se niso 
izognili niti največji hollywood-
ski režiserji.
Rahela Jagrič dosega uspehe 
tudi z drugimi deli. Film My 
two best friends (Moja najboljša 
prijatelja, 2008) je na regijskem 

izboru nagrad RTS (Royal Te-
levision Society) Midlands 
Awards osvojil prvo nagra-
do. Izbran je bil tudi za naj štu-
dentsko dramo, prejel nagrado 
večera in nagrado za naj štu-
dentsko produkcijo. Kot mla-
da avtorica se je uvrstila tudi 
na Berlinale Talent Campus, ki 
odkriva filmske talente z vse-
ga sveta. 
Ob prazniku Občine Krško že-
limo na pomembnost ustvarja-
nja te mlade in izjemne doma-
činke opozoriti s poklonom, ki 
ustreza teži drznosti, ambicio-
znosti, truda, znanja, poguma 
in nenazadnje ustvarjalnosti, ki 
jih je Rahela Jagrič s svojo ekipo 
uspešno vložila v projekt. Za 
pomemben prispevek na po-
dročju filmske ustvarjalnosti v 
Sloveniji in dodano vrednost, s 
katero se Rahelino ustvarjanje 
zrcali tudi v ponosu in ugle-
du Občine Krško, Raheli Ja-
grič podeljujemo Plaketo Ob-
čine Krško.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

Društvo potapljačev Vidra Kr-
ško letos praznuje 20 letnico 
svojega uspešnega delovanja. 
Na svoji poti je društvo sledilo 
razvoju na področjih potaplja-
ške tehnike, izobraževanja in 
varnega potapljanja. Kljub ve-
likim tveganjem, ki so včasih 
potrebna pri reševanju, dru-

štvo do danes ni imelo pota-
pljaške nesreče, kar priča o iz-
jemni profesionalnosti vseh 
njegovih članov. 
Potem ko je Ministrstvo za 
obrambo Društvu potaplja-
čev Vidra leta 1997 podelilo 
status društva, ki deluje v jav-
nem interesu na področju var-
stva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, je bila v okviru 
društva ustanovljena reševal-
na postaja Podvodne reševalne 
službe Slovenije s plemenitim 
poslanstvom sodelovanja v ak-
cijah reševanja ljudi in premo-
ženja na območju cele države. 
Med številnimi reševalnimi ak-
cijami, kjer so člani požrtvoval-
no sodelovali, je bila posebej 
pomembna akcija čiščenja nee-
ksplodiranih ubojnih sredstev 
na delu reke Krke na območju 
Kostanjevice, najodmevnejša 
pa je bila udeležba pri reševal-
ni akciji na HE Blanca, kjer so 
se člani Reševalne postaje Kr-
ško med prvimi odzvali klicu 
na pomoč in sodelovali pri or-

ganizaciji in izvajanju reševanja 
njih, ki so tistega nesrečnega ju-
lija pred dvema letoma žal osta-
li v objemu reke Save.
Poleg zagotavljanja varnega 
potapljanja je tudi varovanje 
okolja ena prednostnih nalog 
članov društva. Za njimi so šte-
vilne čistilne akcije na območju 
reke Krke, pa tudi drugih slo-
venskih rek, jezer in morja. Pri 
srečanjih članov s šolsko mla-
dino v okviru ekoloških dni 
predstavljajo pomen in potre-
bo ohranjanja čistega vodne-
ga okolja, opozarjajo na njego-
ve nevarnosti, v zadnjih letih 
pa se društvo aktivno vključu-
je tudi v humanitarne aktivno-
sti in omogoča potapljanje lju-
dem s posebnimi potrebami.
Za 20-letna prizadevanja v ra-
zvoju potapljaške dejavnosti v 
regiji in poslanstvo, ki ga člani 
opravljajo na področju ravna-
nja z okoljem in pomoči v ne-
srečah, društvu Vidra podelju-
jemo Priznanje Občine Krško.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Društvu potapljačev Vidra Krško

Župan Občine Krško podeljuje 

PLAKETO OBČINE KRŠKO
Raheli Jagrič

Stanetu Iskri

Damjan Kozole je režiser in sce-
narist, ki se je v slovensko ki-
nematografijo vpisal z legen-
darnimi filmi, kot so Rezervni 
deli, Temna stran zemlje, Uso-
dni telefon, Stereotip, Porno 
film, Delo osvobaja in Sloven-
ka. Je član Evropske filmske 
akademije in eden uglednih in 

najbolj nagrajevanih slovenskih 
režiserjev, hkrati pa je pri svo-
jem ustvarjanju že velikokrat 
pokazal, da je Slovenija mno-
go več od glavnega mesta, saj 
v njegovih filmih spretno izpo-
stavlja tudi ostale kraje. 
S svojimi filmi je prejel že pre-
ko trideset prestižnih nagrad 
in pomembnih nominacij ter 
obiskal vse večje evropske, pa 
tudi nekatere ključne svetov-
ne filmske festivale, še vedno 
pa se rad redno vrača v rodno 
Krško. Tako osebno kot delov-
no, saj je številne filmske uspe-
šnice posnel prav tu. Njegovi 
filmski junaki iščejo predvsem 
lastno človečnost, s čimer Da-
mjan Kozole gledalca vedno 
znova vabi, da stopi pred lastno 
ogledalo prečiščevanja.  
Damjan Kozole se je v svo-
jem življenju zavezal filmu in 
z njim pripovedi o številnih te-
matikah, ki so del našega vsak-
danjika. Najpogosteje odkriva 

tančico tistega, kar si pogosto 
ne upamo priznati ali celo ne 
vemo. Njegovi scenariji so iz-
jemno sporočilni za vse, ki ži-
vimo v tej družbi in s svojimi 
dejanji krojimo njen, bodisi po-
zitivni, bodisi negativni tok. 
Zdi se, da nas s svojim poslan-
stvom prizadevno nagovarja 
odpreti oči za vse plati vsakda-
njega življenja. Njegovo delo je 
kot izziv, ki vedno znova išče 
ustrezne odgovore, naša aktiv-
nost pa morda tisti odgovor, ki 
ga najprej zahteva. 
S Plaketo Občine Krško naj bo 
izražena hvaležnost za vse do-
sežke in ustvarjalno delo mi-
nulih let in za njegova globoka 
simbolna sporočila družbi, naj 
bo Plaketa tudi zahvala za kul-
turne užitke, ki jih naš krški ro-
jak Damjan Kozole svojim gle-
dalcem poklanja v vseh letih 
svojega dela ter spodbuda za 
dosego vseh bodočih filmskih 
ciljev doma in po svetu. 

Župan Občine Krško podeljuje 

PLAKETO OBČINE KRŠKO
Damjanu Kozoletu

Milan Dobršek je postal član Pi-
halnega orkestra Videm Krško 
leta 1963. Kot vse mlade godbe-
nike tistega časa ga je v uk vzel 
takratni dirigent Maks Umek, ki 

je vzgajal in vodil mladino v ve-
liki glasbeni svet. Orkester mu je 
od nekdaj pomenil veliko, saj se 
je redno udeleževal vaj in nasto-
pov. Prav tako je bil član uprav-
nega in nadzornega odbora or-
kestra, zadnja leta pa v orkestru 
deluje tudi kot njegov gospodar. 
Bil je tudi eden prvih članov ta-
kratnega Big band Krško, ko ga 
je vodil še Drago Gradišek.
Krški trobentač je sodeloval pri 
vseh največjih uspehih na tek-
movanjih in gostovanjih doma 
in v tujini. Danes je Milan Do-
bršek član orkestra z najdaljšim 
stažem - 47 let neprekinjenega 
dela v orkestru odlikuje njego-
vo pripadnost tej godbi. Ob le-
tošnjem mednarodnem prazni-
ku dela je zaigral že svojo 46. 
budnico, zamudil jo je torej le 
enkrat.

Milana Dobrška odlikuje pri-
padnost, spoštljivost, ljubezen 
do ljubiteljske kulture, je do-
ber in zanesljiv prijatelj ter ve-
lik vzor za vse mlade in osta-
le člane, ki so del te glasbene 
sestave. 
S svojo ljubeznijo do glasbe je 
navdušil tudi hčerko Darjo, da-
nes uspešno glasbenico in god-
benico, ki nam je zaupala, da ji 
je v veselje, da oče h glasbene-
mu ustvarjanju ni spodbujal le 
nje, ampak tudi mnoge druge, 
ki so tudi z njegovo pomočjo in 
zavzetostjo skozi leta postaja-
li in postali odlični glasbeniki.
Za njegov izjemen prispevek 
k bogatejšemu glasbenem sve-
tu in za prenos znanja in nav-
dušenja na podmladek se mu 
zahvaljujemo s Plaketo Obči-
ne Krško.

Župan Občine Krško podeljuje 

PLAKETO OBČINE KRŠKO
Milanu Dobršku

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

Predsednik Društva 
potapljačev Vidra Krško 
Matjaž Volk
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Usmerimo svoj pogled v prihodnost, v odgovore na vprašanja, kakšen jutri gradimo, za kakšno občino se trudimo, kakšno ustvarjamo in s 
čim prispevamo, da bi bil naš skupni prostor, prostor ustvarjalnega in prijetnega bivanja. V aprilu smo se z biltenom, ki ste ga občani ob-
čine Krško prejeli na svoje domove, ozrli na desetletje doseženega, danes poglejmo, kaj in kdaj nam prinaša čas od praznika do praznika. 

Od praznika do praznika 

MAJ 2010

• Otvoritev poslovno stanovanjskega objekta Raka 40

• Otvoritev nogometnega igrišča z umetno travo

• Otvoritev avtobusnega postajališča Senovo

• Dogovor o dokončni lokaciji novega bazena v Krškem in 
začetek  natečaja za umestitev bazena v Krškem

• Zaključek celovite ureditve na Zdolski cesti
• Predaja novih neprofitnih stanovanj na Valvasorjevem 

nabrežju v Krškem bodočim najemnikom

• Zaključek celovite ureditve naselja Velika vas-Gorenja 
vas – 1. faza

• Potek obnove sanitarij na severni strani tribun stadiona 
Matije Gubca

• Otvoritev obnovljenega bazena v Brestanici

• Prijava na razpis za obnovo gradu Rajhenburg za 
pridobitev evropskih sredstev

• Dokončanje kolesarske povezave most Krško - naselje 
Brege

• Začetek izgradnje komunalne infrastrukture na 
stanovanjskem območju Videm – Polšca• Otvoritev vrtca Leskovec

• Otvoritev večnamenskega objekta na Velikem Trnu

• Selitev pedagoškega dela in učencev v nov prizidek pri 
OŠ Leskovec

JUNIJ
JUlIJ

AVGUST
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NOVEMBER

APRIl

MAJ

FEBRUAR 2011

• Začetek širitve pokopališča Krško in gradnja novega 
poslovilnega objekta

• Dokončanje hrbteničnega omrežja izgradnje 
širokopasovnih povezav v posameznih naseljih in 
izgradnja sekundarnega omrežja

• Predvidena otvoritev vrtca na Raki 
• Začetek gradnje komunalne infrastrukture za 

stanovanjsko območje Gmajna-Leskovec
• Nadaljevanje cestno infrastrukturnih ureditev od 

križišča Sremiška-Zdolska do konca Sremiške ceste

• Začetek izgradnje športnega igrišča na Dovškem

• Sprejem Občinskega prostorskega načrta na Občinskem 
svetu

• Priprave na komasacijo v naseljih Vihre, Brege, Mrtvice 
in Gorica

• Zaključek celovite ureditve naselij Mrtvice-Vihre

• Zaključek urejanja komunalne infrastrukture Senovo -  
Dovško

• Začetek izgradnje krožišča pod Vipapom, dvig nasipa ob 
Savi in priključek na novi most

• Otvoritev obnovljenega obstoječega dela osnovne šole 
Leskovec

• Otvoritev obnovljene enote Pravljica pri Valvasorjevi 
knjižnici

SEPTEMBER

OKTOBER

JUNIJ

• Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 
Valvasorjeve knjižnice

• Obvoznica Krško - začetek izgradnje tretjega mostu v 
Žadovinku

• Začetek gradnje komunalne infrastrukture za 
stanovanjsko območje Črnile-Leskovec

• Nadaljevanje izgradnje sekundarnega omrežja 
širokopasovnih povezav in individualnih priključkov

• Začetek obnove naselja Zdole
• Urejanje Cankarjeve ulice
• Izgradnja pločnikov na Šolski ulici na Vidmu

• Zaključek opremljanja poslovne cone Vrbina - 4. etapa

• Začetek urejanja Dalmatinove ulice

• Zaključek 2. faze celovite ureditve naselij Velika vas 
– Gorenja vas (cesta proti Gorenji vas in odcep mimo 
cerkve Sv. Martina)

DECEMBER

MAREC

• Začetek izgradnje krožišča s priključki za naselje Brege – 
Leskovec

• Obnova večnamenskega objekta na Cesti 1. borcev 12 v 
Brestanici

• Začetek obnove Mencingerjeve hiše

• Začetek rušitev pred začetkom izgradnje poslovno 
stanovanjskega objekta »stari dom upokojencev na 
Vidmu«

• Zaključek celovite obnove Mladinskega centra in 
odprtje hotela za mlade
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Prireditve ob prazniku
PETEK, 28. maj 2010

• Ob 1700

Otvoritev poslovno-stanovanjskega objekta 
Raka 40 in razstava ročnih del
Raka 40 
(Občina Krško, Krajevna skupnost Raka in Društvo 
upokojencev Raka)

• Ob 1900

»Avtorske pesnitve s KD France Prešeren Niš« 
Dom XIV. divizije Senovo
(DKD Svoboda Senovo)

• Od 1800 do 2400

Generator festival 2010 - Mladinski kulturni 
festival
Staro mestno jedro Krškega, igrišče »Šajspoh«
(Mladinski center Krško)

SOBOTA, 29. maj 2010

• Ob 1000

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

• Od 1500 do 200

Generator festival 2010 - Mladinski kulturni 
festival
Staro mestno jedro Krškega, igrišče »Šajspoh«
(Mladinski center Krško)

• Ob 2000

Premierni koncert MePZ Koprivnica s 
Simfoničnim orkestrom Glasbene šole Krško
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica)

NEDELJA, 30. maj 2010

• Ob 1000

»Človek ne živi samo od kruha« 
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

• Ob 1000

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

TOREK, 1. junij 2010

• Ob 1400

Podelitev priznanj in diplom najboljšim 
inovatorjem v posavski regiji
Kulturni dom Krško
(GZS, Območna zbornica Posavje, Krško)

• Ob 1600

Otvoritev nogometnega igrišča z umetno travo 
Nogometno igrišče pri Stadionu Matije Gubca Krško
(Občina Krško in Nogometni klub Krško)

• Ob 1900

Predstavitev in pogovor o knjigi: »Otrokovo 
osebnost gradimo z ljubeznijo in zaupanjem«
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 2. junij 2010

• Ob 1800

Koncert orkestrov in komornih skupin 
Glasbene šole Krško
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 3. junij 2010

• Ob 1500

Otvoritev vrtca Leskovec
Stara šola - VDC
(Občina Krško in Osnovna šola Leskovec pri Krškem)

PETEK, 4. junij 2010

• Ob 830

»V parku z Jurijem Dalmatinom in Adamom 
Bohoričem« 
Spominski park Jurija Dalmatina
(Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško)

• Od 900 do 1500

Dan odprtih vrat
• Ob 1300

Svečana prireditev ob 30-letnici Poklicne 
gasilske enote Krško
Poklicna gasilska enota Krško
(Poklicna gasilska enota Krško)

• Ob 1100

»4. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2010« - 
Okrogla miza: »Knjiga nas povezuje«
Dom XIV. divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• Ob 1500

»Osnove poslovnega bontona« - predavanje 
Ksenije Benedetti, šefinje Protokola RS 
Sejna soba »A« Občine Krško
(Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov)

• Ob 1800

»Kaj naj ostanem…?« - plesna prireditev
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

• Ob 1800

Pesem nas druži
Osnovna šola Koprivnica
(Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica)

• Ob 1800

Družine pojejo in igrajo 
Grad Raka
(Etnološko društvo Terica)

• Ob 1900

»4. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2010« - 
Druženje pri krušni peči v uradniški koloniji
Uradniška kolonija (Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

SOBOTA, 5. junij 2010

• Ob 700

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

• Ob 800

»Juriš na Bohor« - 9. tradicionalni pohod 
(Senovo-Belo-Reštanj-Brst-Debeli vrh-Bohor)
Zbirno mesto pred zgradbo KS Senovo
(PD Bohor Senovo)

• Ob 900

Tekmovanje slovenskih poklicnih gasilcev - 
dvojice
Parkirni prostor pred TC TA-BU Krško
(Poklicna gasilska enota Krško)

• Ob 900

2. festival posavskih nevladnih organizacij
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Posavska Regionalna Stična Točka zA Nevladne or-
ganizacije)

• Ob 1000

»Razkritje spominskih obeležij 1991«
Senuše (Ravni ob 13. uri; Stolovnik ob 16. uri)
(PVD Sever Posavje)

Dobrodošli!
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Prireditve ob prazniku
• Ob 1700

Zaključek občinske lige Krško - Senovo 09/10
Igrišče ob Osnovni šoli XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

• Ob 1900

Speedway dirka za Zlati znak Občine Krško in 
za pokal Franca Babiča
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)

• Ob 1930

»Prisluhnimo spominom« - koncert
Kulturni dom Krško 
(KD Svoboda Brestanica)

NEDELJA, 6. junij 2010 

• Ob 800

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

• Ob 900

39. mednarodni plavalni miting - Krško 2010
Olimpijski bazen Term Čatež
(Plavalni klub Celulozar Krško)

• Ob 900

Pokalno gasilsko tekmovanje za pokal PGD 
Senuše
Gasilski dom Senuše
(PGD Senuše)

• Ob 1000

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

• Ob 1500

Kasaške dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 7. junij 2010

Osrednji prireditvi ob prazniku 
Občine Krško:

• Ob 1700

Slavnostna akademija s podelitvijo priznanj 
Občine Krško

Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

• Ob 1900

Kulturno-zabavno druženje občank in občanov
Ploščad pred Kulturnim domom Krško

(Občina Krško in Zavod Regio)

TOREK, 8. junij 2010

• Ob 1700

Pohod po poti Josipine Hočevar 
Zbirno mesto na Hočevarjevem trgu
(Turistično društvo Krško)

SREDA, 9. junij 2010

• Ob 600

Start kolesarskega maratona »Po slovenskih 
deželah: Štajerski, Koroški, Furlaniji - Julijski 
krajini«
Hotel City
(ŠTD Balanca Krško)

• Ob 1900

Sončkov kulturni večer - plesna predstava: »A, 
res?«
Kulturni dom Krško
(Društvo Sonček Posavje)

ČETRTEK, 10. junij 2010

• Ob 1200

»Za boljše življenje in brez ovir« - strokovni 
posvet
Kulturni dom Krško
(Savaprojekt d.d.)

• Ob 1800

Predaja stopniščnega vzpenjala Kulturnemu 
domu Krško in koncert Ota Pestnerja z Big 
bandom Krško ob 35-letnici Savaprojekta 
Kulturni dom Krško (Savaprojekt d.d.)

• Ob 1800

»Maraton klasikov« - literarna prireditev
Klub & kavarna Zvezda Krško
(KUD Liber)

PETEK, 11. junij 2010

• Ob 1600   
Dan rokometa
Športna dvorana Šolskega centra Krško
(Rokometni klub Krško)

• Ob 1800   
Otvoritev avtobusnega obračališča Senovo
Avtobusno obračališče pri bencinskem servisu na Senovem
(Občina Krško in Krajevna skupnost Senovo)

• Ob 1900

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

SOBOTA, 12. junij 2010

• Ob 900

Teniški turnir 
Teniško igrišče Brestanica 
(Teniški klub Brestanica)

• Ob 1000

12. tradicionalni osnovnošolski karate turnir v 
katah
Športna dvorana Šolskega centra Krško
(Karate klub Triglav)

• Ob 1600

»Ne pozabimo« - odprtje razstave
Etnološka zbirka Kobile
(Ljudmila in Alojz Šribar)

NEDELJA, 13. junij 2010

• Ob 900

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

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

Besedilo priloge pripravila: 
Tomaž Petan in Petra Rep Bunetič 

Oblikovanje: Neviodunum 

Fotografije: 
Občina Krško, Boštjan Colarič, 
Peter Uhan, Goran Rovan, 
Peter Pavlovič, Jože Macur

Naklada: 26.000 izvodov 
Krško, maj 2010 
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Spoštovane bralke in bralci!
Na naslednjih straneh objavljamo voščila gospodar-
skih družb, organizacij, zavodov in zasebnikov, ki 
pomembno krojijo življenje prebivalcev ali pa vsaj 
občasno sodelujejo v ustvarjanju pogojev za nadalj-
nji razvoj občine Krško. 
Lahko rečemo, da se naročniki voščil v Posavskem 
obzorniku zavedajo, da je objava v njem najboljši 
način, da ponudijo svoje izdelke in storitve ali kot 
organizatorji in izvajalci najrazličnejših dejavnosti 
ter projektov v občini Krško opozorijo nase. Za ti-
ste izvajalce, ki prihajajo v prostor Posavja in obči-
no Krško od drugod, pa je objava voščila priložnost, 
da javno izkažejo priznanje in zahvalo za sodelova-
nje lokalni skupnosti, ki jim redno ali vsaj občasno 
zagotavlja delo. 

Naši partnerji dobro vedo, da je časopis s preko 
50.000 rednimi bralci, ki predstavljajo kar tri četr-
tine vseh prebivalcev Posavja med 10. in 75. letom 
starosti, vreden njihovega poslovnega zaupanja, saj 
je zaradi poštne distribucije vedno mogoče preveri-
ti, ali so ga prejeli vsi občani, prav tako pa ga zaradi 
pestre in zanimive tematike iz lokalnega okolja vza-
mejo v roke tudi večkrat.
Tradicija objavljanja voščil v časopisu ob občinskem 
prazniku občine Krško sega daleč v prejšnje stole-
tje, Posavski obzornik kot najbolj zvesti zapisova-
lec lokalnih dogodkov, pa jo nadaljuje vse od svo-
jega začetka leta 1997.  Morda komu danes (še) ni 
pomembno, a tudi taki prispevki skozi čas dobiva-
jo svojo vrednost in po nekaj desetletjih je zanimi-
vo pogledati, kaj se je nekoč dogajalo na gospodar-

skem področju in v družbenih dejavnostih v naših 
krajih.
Nenazadnje, mnogi izmed sodelujočih na teh stra-
neh se zavedajo, da ob svojih sporočilih hkrati pod-
pirajo prizadevanje našega zavoda, ki skozi vse leto 
zagotavlja brezplačni časopis vsem prebivalcem ob-
čine Krško, za kar se jim v imenu bralcev in uredni-
štva ponovno zahvaljujemo.
V uredništvu nas še posebno veseli, da občini Krško 
na ta način, preko prazničnih strani našega časo-
pisa, tokrat voščijo vse sosednje občine, ki so tudi  
članice razvojne regije Posavje. Z željami za čim 
boljše sodelovanje v Posavju in uspešen razvoj ob-
čine Krško se voščilom pridružuje tudi 

kolektiv�Zavoda�Neviodunum�
in�uredništvo�Posavskega�obzornika.

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

Iskreno vam čestitamo 
ob občinskem prazniku
in vam želimo veliko
dobrih medsebojnih odnosov,
osebnega zadovoljstva
ter se veselimo našega nadaljnjega sodelovanja.

Prijetno praznovanje vam želi

Mojmir Pustoslemšek
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško!

Občinski praznik je za skupnost poseben dogodek. 
Vse, ki skupaj soustvarjate okolje in vzdušje, v katerem se 

počutite dobro in si zastavljate jasne cilje za prihodnost, 
vaš skupni praznik še trdneje povezuje. Nove pridobitve 

v vaši občini naj vam dajejo novih spodbud 
in navdiha za nove izzive in uspehe.

Ob občinskem prazniku vam želim, da bi bili vaši praznični 
dnevi polni zadovoljstva in medsebojnega razumevanja ter 

priložnost za prijetna druženja. 
Naj bo praznik občine priložnost za izmenjavo mnenj, dobrih 

misli in želja ter prijetna druženja ob številnih prireditvah. 
Čestitam vam za dosežke v preteklem letu in se veselim 

nadaljnjega sodelovanja v dobro vseh nas, 
ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk
župan občine Sevnica s sodelavci

Občinski praznik je priložnost, ob kateri se ozremo na prehojeno 
pot v minulem letu, obudimo spomin na dogodke in posameznike, 

ki so z delovanjem v preteklosti oblikovali našo sedanjost in 
prihodnost, ter se hkrati zazremo v izzive, ki še trkajo na naša vrata. 
Občinski praznik je tako čas, ko slavimo dosežke lokalne skupnosti 

in njenih prebivalcev.  

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno 
čestitamo ter vam želimo obilo uspeha v snovanju uspešnega 

gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja tudi v prihodnje. 
Obenem se vam zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko 

sodelovanje in skupno prehojeno pot v okviru razvojne regije 
Posavje. Trdno smo prepričani, da bomo zgledno sodelovanje 

ohranjali in krepili tudi v prihodnje.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Spoštovane občanke 
in občani občine Krško,

 
ob praznovanju praznika občine 
vam iskreno čestitamo in želimo 

veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.

 

župan občine Bistrica ob Sotli  Jožef Pregrad s sodelavci 

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku 
in želimo veliko

osebnega zadovoljstva in 
delovnih uspehov!

 
predsednik Silvo Krošelj 

in Svet KS Raka www.raka.si

Spoštovani občanke in občani občine Krško,

ob občinskem prazniku vam iskreno 
čestitamo z željo, da prijetno praznujete in 

tudi v prihodnje uspešno uresničujete 
zastavljene cilje. 

Praznik občine je tudi priložnost, da na ogled 
postavimo sadove preteklega dela in začrtamo 

nadaljevanje smeri razvoja, da bo življenje v 
naših krajih kakovostno in prijazno do vseh 

prebivalcev. Prepričan sem, da bomo še 
naprej z dobrim sodelovanjem in krepitvijo 

medsebojnih odnosov skupaj ustvarjali boljšo 
prihodnost tako v naših občinah 

kot tudi v regiji Posavje.

župan občine Brežice
Ivan Molan s sodelavci

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
 Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

Vsem občanom in občankam čestitamo ob 
prazniku občine Krško! 

KS Dolenja vas

Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo

veliko osebnega zadovoljstva

ter delovnih uspehov.

predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Voščila	ob	prazniku	občine	Krško
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www.posavje.info

I.H.S. Industrijski manipulacijski 
sistemi Krško d.o.o.

Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško
Tel.:  +386 7 49 14 100 
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si, 

www.ihs.si

Ob prazniku občine Krško čestitamo vsem občanom in občankam.
Podjetje za 

avtomatizacijo 
v industriji.

naši sistemi, Vaša prihodnost...

Spoštovani občanke in občani,

 
ob prazniku občine Krško vam čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje,
predvsem pa še naprej uspešen 
razvoj skupnosti v dobro vseh.
 

Agencija za radioaktivne odpadke

VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo, Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku občine Krško.

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku občine Krško.

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA  IN VZDRŽEVANJE

e-pošta: vipso@kabelnet.net

• Ajdovščina, Goriška c. 23/b
• Tolmin, Trg Maršala Tita 8

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini

VzajemnaTujina

NAŠE POSLOVALNICE V POSAVJU

• Brežice, Černelčeva 3/a, tel. 07 496 39 80, 
odprto pon., sre., pet.
• Krško, Bohoričeva 9, tel. 07 488 05 80, odprto vsak dan
• Sevnica, NHM 29, mob. 051 357 913, odprto ob sredah

Se odprAvljATe v tujino?

da bo potovanje čim bolj brezskrbno, 
priporočamo sklenitev zdravstvenega 
zavarovanja z medicinsko asistenco v 
tujini - vzajemnaTujina.

KAKO do ZAVAROVANJA?

• preko naših poslovalnic

vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih vzajemna d.v.z.
vzajemna, d.v.z., vošnjakova 2, ljubljana

www.vzajemna.si

PE NOVO MESTO
Trdinova 4, 8000 Novo mesto, tel.: 07/ 393 53 60

telop_pe_nm_tujina.indd   1 20.5.2010   13:11:38

Čestitamo ob prazniku!

Občinski odbor SDS Krško

Na preteklo obdobje se je vedno dobro 
ozreti, a pomembneje je zreti v prihodnost. 
Potrebno je imeti načrte in cilje, ki nas 
motivirajo za nove podvige, nove pridobitve 
in nove uspehe. Naj nas današnji dan 
poveže, jutrišnji ohrani močne, da bo 
prihodnost svetla.
 
Drage občanke in občani, čestitamo vam ob 
občinskem prazniku in vam želimo prijetno 
praznovanje.

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

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

Občinski odbor Krško

www.lds.si

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

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

in poslovnih uspehov.

Občinski odbor LDS Krško

Spoštovane občanke in občani!
 

Ob prazniku občine Krško 
vam iskreno čestitamo

in želimo mnogo uresničenih želja 
ter osebnih in poslovnih uspehov.

 
Občinski odbor Socialnih demokratov Krško

www.socialnidemokrati.si

N Si. Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka

Občinski odbor Nove Slovenije Krško

Ob občinskem prazniku iskreno čestitamo
vsem občankam in občanom
občine Krško.

www.nsi.si

Vsem občankam in občanom čestitamo ob 
občinskem prazniku in jih ob 30-letnici naše enote 

vabimo na 
Dan odprtih vrat, 

ki bo v petek 4. junija od  9. do 15.ure 
na Tovarniški ulici 19, Krško in na 

Tekmovanje slovenskih poklicnih gasilcev 
v gasilski disciplini »dvojice« 

v soboto 5. junija s pričetkom ob 9. uri 
na parkirišču pred trgovskim centrom TA-BU, 

CKŽ 141, Krško.
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Čestitamo!

Vsem strankam in občanom Krškega čestitamo  
ob občinskem prazniku.

  Tehnični pregledi osebnih, tovornih in priklopnih 
vozil ter motornih koles

   Registracija vozil

   Prepisi vozil 
 Upravna overitev podpisa (overitev pogodb)

   Osnovno in kasko zavarovanje vozil

  Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil

   Posamična odobritev vozil (homologacija)

   Posamična odobritev predelanih vozil

   Kontrola in servis tahografov

   Kontrola omejilnikov hitrosti

PE KRŠKO
Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 07 48 81 300
Fax: 07 48 81 310

PE NOVO MESTO
Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 39 32 680
Fax: 07 39 32 687

www.avtokrka.si

info@avtokrka.si

Občanom in občankam čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje!

Delovni čas:  pon-pet: 7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

Avtopralnica:  pon-pet: 9.00 - 17.00 
 sobota: 8.00 -  12.00

Delovni čas:  pon-pet:  7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

EFEKT Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 25, 8270 Krško

Tel.: 07/49 02 860

Ob prazniku občine Krško 
vsem poslovnim partnerjem 

in cenjenim strankam iskreno čestitamo 
in želimo veliko poslovnih uspehov.                  

Kolektiv Efekt Krško

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR

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

Tesarska dela: 
ostrešja, 
kozolci, 

brunarice,
 vrtne ute.

Pokrivanje streh z vsemi vrstami
kritin, vgradnja strešnih oken.

Ob občinskem prazniku čestitamo
vsem občankam in občanom.

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest

Velikost poslovnih 
prostorov:
0d 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

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

Vsem občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku občine Krško.

kolektiv
 
 

 
CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

Ob prazniku občine Krško 
iskreno čestitamo 

in želimo vsem občanom 
veliko osebnega 

in delovnega uspeha.

Dolenja vas 26, 8270 KRŠKO
tel.:  07/490 16 90
faks:  07/490 16 92
e-mail: ansat@kabelnet.net
splet: www.ansat.si

Vsem občankam
 in občanom čestitamo

 ob prazniku občine Krško.

Izvajanje investicijske dejavnosti

Za koristno uporabo in privlačno podobo 
ob reki Savi v Posavju

Občankam in občanom občine Krško 
čestitamo ob občinskem prazniku.
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Montaža, inženiring, trgovina
ELMONT d.o.o. Krško, CKŽ 135 e

Ob prazniku občine Krško čestitamo
vsem občankam in občanom

ter želimo veliko osebnih
in poslovnih uspehov.

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo

in vztrajnostjo, 
voščimo ob prazniku 

občine Krško.

Kolektiv TIMI KRŠKO

Občankam in občanom občine Krško 
čestitamo ob občinskem prazniku 

in želimo veliko uspehov 
pri uresničevanju skupnih ciljev.

RUDAR SENOVO d.o.o.

Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo in k preizkusu glas-
benih sposobnosti za šolsko leto 2010/11 v soboto, 29. maja 2010, 
ob 9. uri v dvorano glasbene šole Krško, Kolodvorska ulica 2, Krško.

Najmlajši, 5- in 6-letni, nimajo preizkusa, po kratki predstavitvi po-
uka jih boste lahko takoj vpisali v tajništvu šole. Vpis je žal omejen. 

Za vse starejše od 7 let velja preizkus glasbenih in plesnih sposob-
nosti. Za petje je pogoj končana mutacija. 

Rezultati sprejemnih izpitov bodo objavljeni 28. junija 2010 na 
oglasni deski glavnega vhoda šole. 

Vpis bo možen od 28. junija do 2. julija 2010 in od 4. do 6. avgu-
sta 2010 od 9. do 13. ure v tajništvu šole. 

Vsem našim učencem, njihovim staršem in drugim občanom 
čestitamo ob prazniku občine Krško 
ter vam želimo veselo praznovanje.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 48 80 140

gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

Vsem občankam in občanom 
ter našim dijakom 

čestitamo ob občinskem prazniku.

Našim dijakom pa želimo obilo uspehov 
na zaključnih preverjanjih znanja.

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

Ob občinskem prazniku vam čestitamo 
in vam želimo veselo praznovanje.

RAKA 113, tel.: 07/81 465 00
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Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

S sodobno tehnologijo za čisto 
in zanesljivo proizvodnjo energije

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

delovnih uspehov in dobrega počutja.

 Kolektiv
 Termoelektrarne Brestanica

Ob prazniku občine Krško se našemu ustanovitelju 
zahvaljujemo za sodelovanje. 

Vsem občanom in občankam čestitamo ob prazniku, 
našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega branja.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

OPTIKA
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- OKULISTIČNA AMBULANTA
- KONTAKTNE LEČE
- SONČNA OČALA

KRŠKO
DALMATINOVA 1

TEL.:07 49 22 812

SEVNICA
TRG SVOBODE 14A
TEL.: 07 81 62 620

VSEM STRANKAM 
IN OBČANOM ČESTITAMO 

OB OBČINSKEM PRAZNIKU!

Čestitamo ob prazniku!Čestitamo ob prazniku!

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

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Vsem občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku.
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gačni časi, oba sta izkusi-
la vojno vihro – Viktor kljub 

Kmetijstva je bilo v občini 
Brežice vedno med glavnimi 
gospodarskimi panogami. Za-
radi odličnih klimatskih pogo-
jev so skoraj zastopane vse 
kmetijske panoge od vinogra-
dništva, sadjarstva, živinore-
je, poljedelstva, zelenjadar-
stva do pridelave zdravilnih 

zelišč. Potrebno je poudariti, 
da je v kmetijstvu veliko de-
lovnih mest tako neposredno 
kot posredno, kmetijstvo je 
tudi glavni dejavnik pri ohra-
njanju urejene podeželske 
krajine. Občina Brežice se 
zaveda pomena kmetijstva, 
zato vsako leto objavi javni 
razpis preko katerega name-
nja sredstva za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva v brežiški 
občini. 

RAZDELITEV sREDsTEV
Na javni razpis - ukrep za 
sofinanciranje »Naložb v 

Pred začetkom tekmovanja 
je mentorje, tekmovalce 
in ostale sodelavce pozdra-
vil tudi župan občine Breži-
ce Ivan Molan. Tekmovalcem 
je zaželel uspešen nastop, 
predvsem pa varno vožnjo v 
prometu. Tekmovanje  je bilo 
organizirano na občinskem 
nivoju, tako da je šest različ-
nih osnovnih šol v občini Bre-
žice: Artiče, Bizeljsko, Breži-
ce, Cerklje ob Krki, Globoko 
in Velika Dolina prijavilo 18 
kolesarjev in 8 tekmovalcev s 
kolesi z motorjem. Pri izved-
bi različnih sklopov tekmova-
nja so sodelovali inštruktor-
ji avtošol Posavc iz Brežic in 
Prah iz Sevnice, predstavni-
ki ZŠAM-Zveze šoferjev in av-
tomehanikov iz Brežic in AMD 
iz Brežic, policisti Policijske 
postaje Brežice ter predstav-
nik Upravne enote in medi-

V cerkvi sv. Lenarta sta na de-
ževno majsko soboto svojo ci-
vilno in cerkveno poročno za-
obljubo izpred 50 let obnovila 
Marija in Viktor Verstovšek iz 
Gornjega Lenarta. Civilni del 
obreda je vodil župan Ivan Mo-
lan, cerkveni del pa brežiški 
župnik Milan Kšela. Župan je  
v nagovoru  opisal življenjsko 
pot zlatoporočencev in jima ob 

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

Z NASLEDNJIH PRODORČIJ:

1. MLADINA
a. Sofinanciranje urejanja prostorov za mlade na po-

deželju v letu 2010
Kontaktni osebi:  Vilma Zupančič, tel. 07 4991 546, 
 vilma.zupancic@brezice.si
 Tanja Štraus Poldan, tel. 07 4991 517, 
 tanja.straus@brezice.si

2. ŠPORT
a. Sofinanciranje urejanja športnih površin na pode-

želju v letu 2010
Kontaktna oseba:  Vilma Zupančič, tel. 07 4991 546, 
 vilma.zupancic@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi« in sicer z dnem 
27. maj 2010.

Roka za oddajo prijav na oba razpisa je 17. junij 2010.

Odpiranje prijav bo opravila posebna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Odpiranje ne bo javno. Ugotavljanje pravilno-
sti in popolnosti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor 
programov bodo za posamezna področja opravile posebne 
strokovne komisije, ki jih imenuje župan.

� Ivan�Molan,�župan�občine�Brežice

Občina Brežice, kot pripravljavec prostorskega akta, obvešča jav-
nost, da bo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, 
javno razgrnila dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za center starejših občanov občine Brežice.

Skupna površina obravnavanega območja znaša 1,84 ha. Območje 
se nahaja v južnem delu mesta Brežice v neposredni bližini obstoje-
čega Doma upokojencev Brežice. Meji na obstoječo pozidavo in na 
Prešernovo in Dobovsko cesto, iz katerih bo predviden tudi dostop 
na to območje. Na vzhodni strani meji na javno poljsko pot. Zaho-
dni rob meji na obstoječo pozidavo in je že pozidan. Obravnavano 
ureditveno območje je namenjeno centralnim dejavnostim (CD), 
od teh izključno za namene vseh vrst socialnovarstvenih storitev. 

Območje OPPN zajema zemljišča, na katerih je izražen konkre-
ten interes, in sicer na parc. št. 1357/1, 1358, 1359, 1360 vse 
k.o. Brežice ter ostala zemljišča na parc. št.: 1340/1, 1339, 
1356/2 vse k.o. Brežice. Za ostala zemljišča, ki po nadrejenem 
aktu pripadajo k isti prostorski enoti, se določijo merila in po-
goji v izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta.

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za center starejših občanov občine Brežice 
bo potekala 30 dni in sicer od 27. maja 2010 do vključno 28. 
junija 2010. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (tudi za KS Brežice).

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE 
Javna obravnava bo v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih 
borcev 18, Brežice – velika sejna soba v pritličju dne 17. juni-
ja 2010 ob 17. uri.

NAČIN IN ROK ZA DAJANJE PRIPOMB IN MNENJ
Predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za center starejših občanov ob-
čine Brežice bo možno vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih 
javne razgrnitve, ali jih posredovati pisno na naslov Občine Breži-
ce, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice.

Pripombe je možno posredovati do zaključka javne razgrnitve, 
to je do vključno 28. junija 2010.

Tekmovanje	„Kaj	veš	
o	prometu	-	Brežice	2010“
Pod okriljem Sveta za preventivo pri občini Brežice (SPV) je 19. maja v Osnovni šoli Brežice potekalo tek-
movanje »Kaj veš o prometu«, z namenom, da bi preverili teoretično in praktično znanje učencev - kole-
sarjev in kolesarjev z motorjem. Ekipno je med kolesarji prvo mesto zasedla OŠ Globoko, med posamezniki 
pa Andrej Martini iz OŠ Bizeljsko. V disciplini kolo z motorjem je zlato osvojil Jernej Matjašič iz OŠ Artiče.

cinska sestra Zdravstvenega 
doma Brežice.

Tekmovanje se je izvajalo v 
skladu s pravili Sveta za pre-
ventivo Slovenije in je obse-
galo tri različne sklope:
• teoretično preverjanje zna-

nja, kjer so vprašanja poda-
na na testnih polah,

• praktično vožnjo po me-
stnih ulicah Brežic po vna-
prej začrtani trasi, kjer so 
sodniki v križiščih ocenje-
vali upoštevanje prometnih 
predpisov in

• spretnostno vožnjo na poli-
gonu, kjer so tekmovalci iz-
kazali svojo spretnost s ko-
lesi med različnimi ovirami.

Zmagovalca Andrej Martini 
in Jernej Matjašič sta se uvr-
stila na državno tekmovanje, 
ki bo letos potekalo v Murski 
Soboti. Nagrade za zmago-
valce je priskrbel SPV Breži-
ce, ki so jih delno sponzorirali 
trgovini Maraton in Merkur iz 
Brežic. Nagrade so prispeva-
li tudi NLB, Zavarovalnica Tri-
glav in Športna zveza Brežice.

Zmagovalci so bili prav vsi ude-
leženci, saj so s svojim zna-
njem pokazali, da se znajo 
varno vključevati v promet kot 
kolesarji oziroma vozniki koles 
z motorjem. � Igor�Ilovar,
� predsednik�Sveta�za�
�preventivo�občine�Brežice

Zlatoporočenca	Marija	in	Viktor	Verstovšek

Zaključen	javni	razpis	za	dodeljevanje	
sredstev	za	ohranjanje	razvoja	
kmetijstva	in	podeželja	za	leto	2010
Občina Brežice je zaključila javni razpis za nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohra-
njanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2010. Sredstva javnega razpisa so bila 
namenjena za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in za zagotavljanje tehnične 
podpore. Na razpis je prispelo 35 vlog (za ukrep »naložbe« 31 vlog in za ukrep »tehnične podpore« 4 
vloge), na podlagi pravilnika je bilo razdeljenih 89.000 evrov.

kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo« je 
prispelo 31 vlog. Skupna vre-
dnost prijavljenih investicij 
znaša 826.986,00 €. Z upo-
števanjem zgornjega limita 
investicije v višini 20.100,00 
€, je bila tako vrednost upra-
vičenih stroškov 466.318,35 
€. Na razpolago je bilo 
80.000.00 €. Delež sofinan-
ciranja od upravičenih stro-
škov tako znaša 17,15 %. Na 
ukrep »Tehnična podpora« so 
prispele 4 vloge v skupni vre-
dnosti 19.826,61 €. Vrednost 
razpisanih sredstev je bila 
9.000,00 €. Delež sofinanci-
ranja je bil 45,37 %. Na ta 
ukrep so prispele 4 vloge v 
skupni vrednosti 19.826,61 €. 

UPRAVIčENI sTROŠKI 
Upravičeni stroški »Nalož-
be v kmetijska gospodarstva 
za primarno proizvodnjo« so 
predstavljali: stroški nakupa 
in montaže nove tehnološke 
opreme za krmljenje in mol-
žo, stroški nakupa materiala 
za adaptacijo, rekonstrukcijo 
in gradnjo hlevov ter uredi-
tev izpustov, stroški za nakup 
materiala za gradnjo pomo-
žnih živinorejskih objektov 

(seniki, silosi,..), stroški za 
nakup opreme hlevov, stro-
ški nakupa kmetijske priklo-
pne mehanizacije za rastlin-
sko pridelavo (škropilnice, 
pršilniki, zgrabljalniki, oko-
palniki, itd...), stroški na-
kupa novega ali rabljenega 
traktorja s štirikolesnim po-
gonom, nakup rabljenega ali 
novega kombajna za spravilo 
žit, stroški nakupa in monta-
že rastlinjaka in plastenjaka 
ter stroški nakupa in postavi-
tve mrež proti toči.

Za ukrep »Tehnična podpo-
ra«, so bili za sofinanciranje 
upravičeni naslednji stroški: 
stroški izobraževanja in uspo-
sabljanja kmetov in delavcev 
na kmetijskem gospodarstvu: 
stroški organiziranja progra-
mov usposabljanja, stroški 
svetovalnih storitev: stroški 
honorarjev za storitve, ki ne 

spadajo med trajne ali obča-
sne dejavnosti kot je to rutin-
sko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševa-
nje, stroški organizacije fo-
rumov za izmenjavo znanj 
med kmetijskimi gospodar-
stvi, tekmovanj, razstav in 
sejmov ter sodelovanja na 
njih: stroški udeležbe, stro-
ški izdaje publikacij in naje-
mnine, stroški na področju 
širjenja znanstvenih dognanj 
(prikazi in demonstracijski 
poskusi, delavnice, forumi in 
predavanja za širšo javnost) 
pod pogojem, da posamezna 
podjetja, znamke ali poreklo 
niso imenovani, z izjemo pro-
izvodov iz Uredbe Sveta (ES) 
št. 510/2006 in Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1493/1999, kjer so 
posamezna podjetja, znamke 
in poreklo imenovani, stroški 
publikacij, kot so katalogi ali 
spletišča, ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizva-
jalcih iz dane regije ali pro-
izvajalcih danega proizvoda, 
če so informacije in predsta-
vitev nevtralne in imajo za-
devni proizvajalci enake mo-
žnosti, da so predstavljeni v 
publikaciji.
� Vir:�Občina�Brežice

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNa-
črt) Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in ra-
zvoj, objavlja
 

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za center starejših 

občanov občine Brežice

jubileju poleg izrečenih čestitk 
izročil tudi darilo občine Breži-
ce, ki bo zlatoporočenca spo-
minjalo na ta dan. Z zlatopo-
ročencema so se veselili njuni 
sorodniki in prijatelji, še pose-
bej sin Peter z ženo Marijo in 
njuni trije otroci. 

Ko sta Viktor in Marija zače-
njala skupno pot, so bili dru-

mladosti v partizanih, Marija 
pa v izgnanstvu na Hrvaškem. 
Delo je Viktorja vodilo v tuji-
no, kjer se mu je kmalu pri-
družila žena z njunim sinom. 
Po vrnitvi v domovino sta si s 
skupnimi močmi uredila topel 
dom.  

Zlatoporočencema iskreno če-
stitamo in želimo obilo zdrav-
ja, da bosta še dolgo razvese-
ljevala vse, ki ju imajo radi!

Verstovškova
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V preteklem tednu se je v občini Sevnica  zvrstilo kar nekaj 
prireditev. V telovadnici Osnovne šole Milana Majcna Šen-
tjanž so otroci, vzgojiteljice in ostali praznovali 30. rojstni 
dan njihovega vrtca. Praznovanja se je udeležil tudi sevni-
ški župan Srečko Ocvirk. V kulturni dvorani v Tržišču je po-
tekala proslava ob prazniku Krajevne skupnosti. Navzoče je 
pozdravil župan Srečko Ocvirk. Po končani proslavi je v ga-

silskem domu potekala razstava s področja vinogradništva. 
Devetošolci Osnovne šole Sava Kladnik Sevnica so plesali če-
tvorko v športni dvorani. Pri plesu je sodelovalo 82 učencev 
in 16 učiteljev. Učence in učitelje je pozdravil župan Sreč-
ko Ocvirk. Zaključila se je investicija v vinsko klet Mastnak, 
katero so obeležili z njeno otvoritvijo. Ob tej priložnosti jim 
Občina Sevnica čestita in jim želi uspešno poslovanje. Kultur-
no športno društvo Log, sekcija šinjekadija, je minuli konec 
tedna v dvorani večnamenskega doma na Logu organiziralo 
24. tradicionalno šinjekadijo. Za dobro voljo so poskrbeli z 
glasbo in pokušino odličnih šinjkov.

»Omrežje	cest	v	občini	
Sevnica«	od	Krmelja	do	Hinjc
V zaključni fazi so ureditvena dela na zadnjem, 360 me-
trov dolgem odseku investicijskega projekta »Omrežje cest 
v občini Sevnica«, od Krmelja do Hinjc. Odsek je z izvedeni-
mi podpornimi zidovi, vgrajenimi komunalnimi vodi ter jav-

no razsvetljavo že dobil svojo novo podobo, ki je bila v tem 
tednu dopolnjena še z asfaltacijo vozišča in hodnika za pe-
šce. Omeniti veja, da se je celoten investicijski projekt, ki 
je poleg navedenega zajemal še ureditvena dela na treh po-
dodsekih lokalnih cest, skupne dolžine 4,2 km, začel izvajati 
koncem leta 2008. Zaradi nekaterih nujnih ali naknadno do-
govorjenih dodatnih ureditev površin za pešce ter vgradnje 
kanala fekalne kanalizacije za naselje Hinjce in investicijskih 
okoliščin, ki so povezane s pogoji sofinanciranja projekta s 
strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, se je izvedba zavlekla in podražila. Izvajalec del, 
podjetje Gradnje d. o. o. iz Boštanja predvideva, da bodo 
vsa dela dokončana do konca maja.

Asfaltiranje�ceste�od�Krmelja�do�Hinjc�(foto:�arhiv�
Občine�Sevnica).

Razpis	za	izbiro	izvajalca	za	
projekt	»Kanalizacija	Log«
Občina Sevnica je objavila razpis za izbiro izvajalca za pro-
jekt »Kanalizacija Log«. Projekt, ki je vreden cca. 870.000 €, 
bo sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Občina Sevnica želi z investi-
cijo rešiti probleme odvodnjavanja in posredno tudi čiščenja 
komunalnih odpadnih voda na večjem delu območja naselja 

Log. Predmet investicije je operacija v javno infrastrukturo, 
ki je v javnem interesu. Z investicijo bo zgrajenih približno 
3.170 m kanalizacijskih kanalov za odvod komunalne odpa-
dne vode. Trije kanali se priključujejo na že zgrajen zbirni 
kanal do čistilne naprave Sevnica. Tako bo v celoti rešeno od-
vajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naselju Log. 
Trase predvidenih kanalov potekajo v osi vozišč lokalnih cest, 
prečkajo glavno cesto in potekajo vzporedno z glavno cesto 
G1-5, makadamskih cest, poljskih poti in travnikov. 

Pogled�na�Log�(foto:�arhiv�Občine�Sevnica)

Komasacija	na	arškem	polju
Občina Sevnica je uspešno pridobila nepovratna sredstva na 
razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz 
programa razvoja podeželja sofinanciranega iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, za izvedbo komasaci-
je na kmetijskih površinah Arškega polja. V skladu z Zakonom 
o javnih naročilih pa je bil izbran tudi že izvajalec geodet-
skih del Geodetska družba d.o.o. iz Ljubljane. V komasacij-
ski postopek je vključeno 29 lastnikov kmetijskih zemljišč, ki 
posedujejo 59 parcel na območju 14 hektarov. V naslednjih 
mesecih se bodo pričeli postopki dela na terenu, ki zajema-
jo geodetske meritve, analizo in ovrednotenje zemljišč, iz-
delavo elaboratov, pripravo načrta novega stanja zemljišč in 
seznanitev lastnikov z novimi parcelami ter izgradnjo novih 
poti. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih vodi koma-
sacijski postopek Upravna enota Sevnica. O vseh navedenih 
postopkih bodo lastniki seznanjeni in vabljeni na obravnave.

Propust	Kolarjev	graben
V sklopu zaključevanja izgradnje akumulacijskega bazena HE 
Blanca izvaja podjetje Primorje d. d. regulacijo izlivnega od-
seka Kolarjevega potoka z izgradnjo novega cestnega prepu-
sta preko državne ceste R3-679 Sevnica – Brestanica. V sklopu 
vplivnega območja rekonstrukcije prepusta bo Občina Sev-
nica zgradila kanalizacijski sistem v dolžini cca. 15 metrov. 
Razširjen prepust pa bo predvidel tudi prostor za kasnejšo iz-
vedbo hodnika za pešce skozi naselje Dolnje Brezovo. Za po-
trebe izgradnje prepusta je izveden obvoz, tako da je zagoto-
vljen normalen prevoz prometa skozi naselje Dolnje Brezovo. 

Občinsko	tekmovanje	Kaj	veš	
o	prometu
Občina Sevnica je 
skupaj s Svetom za 
preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 
občine Sevnica or-
ganizirala 42. ob-
činsko tekmovanje 
Kaj veš o prometu 
za osnovnošolce v 
občini Sevnica. Tek-
movalci iz OŠ Sev-
nica, Blanca, Šen-
tjanž, Tržišče in 
Krmelj so se pome-
rili v znanju cestno prometnih predpisov, vožnji na prometni 
cesti v Sevnici in poligonu. Tekmovanje je potekalo v dveh 
starostnih skupinah. V nižji skupini so najbolje vozili kole-
sarji iz OŠ Krmelj, sledili so iz OŠ Tržišče in OŠ Blanca. Posa-
mezno je z najmanj napakami vozil Žan Nahtigal iz OŠ Šen-
tjanž, sledili so mu Boštjan Janežič iz OŠ Sevnica in Timotej 
Gruden iz OŠ Krmelj. V višji skupini se je prav tako najbolj-
še pripravila ekipa iz OŠ Krmelj, sledile so ekipe iz OŠ Sev-
nica in OŠ Tržišče. V boju za zmagovalca posamezno je bil 
najboljši David Gruden iz OŠ Krmelj, sledila sta mu je nje-
gov sokrajan Kristjan Kos in Daniel Vovk iz OŠ Sevnica. Naj-
boljši v višji skupini bo tekmoval na državnem tekmovanju, 
ki bo 29. maja v Murski Soboti.

Pisno�preverjanje�znanja�(foto:�
arhiv�Občine�Sevnica)

Zaključek	projekta	Comenius
Minuli konec tedna se je zaključil projekt Comenius, v ka-
terem sodeluje šest osnovnih šol, in sicer Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica ter osnovne šole iz Madžarske, Španije, Ita-
lije, Poljske in Turčije. Sevniški župan Srečko Ocvirk je učen-
ce in učitelje osnovnih šol sprejel na sevniškem gradu, kjer 
so si grad tudi ogledali. Šola koordinatorka prihaja iz Madžar-
ske. Projekt Comenius je dvoletni projekt. V teh dveh letih 

se bodo zvrstila projektna srečanja v vseh šestih sodelujo-
čih državah. To so srečanja, na katera potujejo tako učitelji 
kot tudi učenci in so namenjena ovrednotenju že izvedenih 
aktivnosti ter načrtovanju, usklajevanju in organizaciji pri-
hajajočih aktivnosti. Program Comenius je namenjen pred-
vsem dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi in pred-
stavlja del programa Vseživljenjsko učenje, ki je namenjen 
sodelovanju šol in učiteljev. Sodelujoči v aktivnostih pro-
grama razvijajo poznavanje in razumevanje evropske kultu-
re in jezikovne raznolikosti ter mladim pomaga pridobivati 
osnovne življenjske spretnosti. Glavni cilj tega projekta pa 
je, da bi se učenci različnih držav povezovali ter sodelova-
li pri različnih aktivnostih, kjer ne bi izboljševali samo jezi-
kovnih sposobnosti, ampak bi se tudi trudili biti strpni, kole-
gialni in odprti za vse novo.

Župan�Srečko�Ocvirk�je�učence�in�učitelje�sprejel�na�
sevniškem�gradu�(foto:�Drago�Slukan).

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
projektov	za	ohranjanje	in	vzdrževanje	
kulturnih	spomenikov	lokalnega	
pomena,	ki	niso	v	lasti	Občine	Sevnica

V Uradnem listu Republike Slovenje je bil objavljen Javni raz-
pis za sofinanciranje projektov za ohranjanje in vzdrževanje 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Ob-
čine Sevnica, v občini Sevnica v letu 2010. Razpis je name-
njen vsem lastnikom tistih kulturnih spomenikov, ki so z od-
lokom razglašeni kot kulturni spomeniki lokalnega pomena. 
Lastniki lahko na razpis prijavijo restavratorsko-konservator-
ske posege, investicije nujnih vzdrževalnih del zaradi pre-
prečitve propadanja spomenika ter tekoča vzdrževalna dela. 
Višina razpoložljivih sredstev znaša 26.238 EUR, dodeljena 
sredstva pa morajo biti porabljena v letu 2010. Prijavitelji 
morajo prijavo oddati najpozneje do 11.06.2010, vse infor-
macije v zvezi z razpisom pa dobijo na oddelku za družbene 
dejavnosti, kjer lahko pridobijo tudi razpisno dokumentacijo.

Novoustanovljeni	Družinski	
inštitut	Zaupanje
V preteklem tednu sta se s sevniškim županom Srečkom Ocvir-
kom srečala direktor Damijan Pompe in Mojca Pompe, strokov-
na vodja novoustanovljenega Družinskega inštituta Zaupanje, ki 
ima svoje prostore na naslovu Trg svobode 11 v Sevnici. Predsta-
vila sta programe, ki se bodo v inštitutu odvijali in prikazala, kaj 
inštitut prinaša sevniškim občanom. V bližnji prihodnosti bodo za-
čeli izvajati tri programe. Prvi predstavlja psihoterapevtsko po-
moč družinam, parom in posameznikom v stiski, individualne te-
rapije, svetovalni pogovori, šola za starše, terapevtske skupine 
za samopomoč… Drugi program je Dnevni center za starejše ob-
čane Sevnice, kjer bodo svoj prostor našli starejši občani, ki so 
osamljeni in potrebujejo družbo ter želijo čimbolj aktivno pre-
živeti starost. Tretji program Družinski center Sevnica pa je na-
menjen staršem in družinam s predšolskimi in osnovnošolskimi 
otroki, ki bodo v družinskem centru lahko obiskovali šolo za star-
še, delavnice za otroke, vodene pogovorne skupine… Družinski 
inštitut Zaupanje deluje po metodi relacijska zakonska družin-
ska terapija, po Sloveniji pa deluje že okoli 25 terapevtskih enot.

13.	mednarodna	dirka	Petrol	
Sevnica	2010
Minuli konec tedna je potekala 13. mednarodna avtomobilska 
dirka Petrol Sevnica 2010. Letos je organizator Avto društvo 
Studenec – Sevnica uresničil večletni cilj podaljšanja proge v 
slogu znamenite steze formule ena v belgijskem Spa Francor-
shampsu. Na to priložnost so čakali več let, do izgradnje hidro-
elektrarne Blanca in okolice le-te. Reka Sava ter njena okolica 
in pritoki so dobili ob dokončanju hidroelektrarne, predvsem 
pa njene infrastrukture, čudovito podobo, kamor je umeščena 
cesta za tekmovalno stezo avtomobilske dirke v Sevnici. Dol-
žina tekmovalne proge je merila 4400 metrov s 26 ovinki. Bo-
ksi za dirkalnike so bili na platoju pri hidroelektrarni Blanca, 
kjer je dovolj prostora, ki ga je na sami Impoljci primanjkova-
lo. Lansko zmago v kraljevskem razredu  DP je ubranil Maribor-
čan Sašo Hrovat z mitsubishijem lancerjem, glavna žrtev ne-
predvidljivih razmer pa je bil najhitrejši slovenski avtomobilist 
Vladimir Stankovič, ki je v prvi vožnji po suhi stezi tekmecem 
odčital lekcijo, v deloma mokrem nadaljevanju pa ujel zgolj 4. 
mesto za Čehoma Danom Michlom in Vladimirjem Vitverjem.

15.	sevniški	kolesarski	maraton
Kolesarsko društvo Sevnica organizira v nedeljo, 30. maja, 
že 15. tradicionalni kolesarski maraton. Start bo na Glavnem 
trgu ob 10. uri. Dolžina malega maratona, ki poteka iz Sev-
nice do Tržišča in nazaj bo 32 km, trasa velikega maratona 
pa poteka naprej preko Mokronoga, Zbur, Škocjana, Bučke 
in Studenca nazaj v Sevnico in je dolga 64 km. Vabljeni vsi 
ljubitelji kreativnega kolesarstva. 

Prireditve	v	občini	Sevnica

Sevniški�devetošolci�so�plesali�četvorko�(arhiv:�Osnovna�
šola�Sava�Kladnika).
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SEVNICA - V Radencih je 15. 
maja potekal jubilejni 30. 
maraton Treh src, ki se ga je 
udeležilo 6300 tekmovalcev 
iz 12 držav. Na maratonu so 
nastopili tudi člani AK Sev-
nica, ki so dosegli zelo lepe 
uvrstitve. Na veliki oder za 
zmagovalce v Radencih je 
stopil Robert Lendaro, ki 
se je absolutnega 3. mesta 
v mednarodni konkurenci 
1172 tekmovalcev upraviče-
no veselil. Naslednjega dne 
je osvojil na prvi tekmi za 
Pokal Slovenije v gorskih tekih in na državnem prvenstvu za 
veterane v gorskem teku še naslov državnega prvaka.
 � S.�R.,�foto:�V.�L.

Gre za največji projekt v 
88-letni zgodovini kluba, ki 
bo pomembno prispeval k 
izboljšanju kakovosti dela 
z mladimi, ki jih je v klubu 
kar preko 400, posledično pa 
tudi k še boljšim rezultatom, 
je prepričan predsednik NK 
Krško Jože Slivšek. Po be-
sedah vodje projekta Mar-
ka Šonca je investicija zna-
šala kar pol milijona evrov, 
od tega so dve tretjini sred-
stev pridobili na razpisih No-
gometne zveze Slovenije, 
Fundacije za šport ter Mini-
strstva za šolstvo in šport, 
tretjino pa je prispevala Ob-
čina Krško. Projekt je trajal 
dve leti, lanskega 1. okto-
bra so zasadili prvo lopato, 
kljub dolgi zimi, ki je mal-

Mladi	že	pridno	trenirajo	
na	umetni	travi
KRŠKO - V Nogometnem klubu Krško imajo v teh dneh veliko razlogov za zadovoljstvo: članska ekipa si 
je z odličnim spomladanskim delom prvenstva uspela zagotoviti obstanek v 2. slovenski nogometni ligi, 
kjer je igrala že osmo sezono zapored, v klubu uspešno deluje mladinska nogometna šola, v torek, 1. 
junija, pa bodo svečano odprli nogometno igrišče z umetno travo najnovejše generacije.

ce upočasnila dela, pa so že 
21. aprila opravili tehnični 
prevzem objekta, ki ga že s 

pridom uporabljajo, saj na 
njem vsakodnevno trenira 
preko 100 otrok.

V mladinski nogometni šoli, 
ki jo vodi Rok Zorko, pod 
vodstvom 12 trenerjev sicer 
trenira kar 162 otrok, selek-
cioniranih preko otroške no-
gometne šole, ki deluje v 13 
osnovnih šolah od Šentjerne-
ja do Sevnice, v naslednjih 
štirih letih pa želijo posta-
ti ena izmed deset najbolj-
ših nogometnih šol v Sloveni-
ji, kar pomeni, da se morajo 
kadeti in mladinci uvrstiti v 
1. slovensko ligo. Predsednik 
Slivšek je prepričan, da bo 
čez nekaj let, ko bodo želi 
sadove sedanjega zavzetega 
in kvalitetnega dela z mla-
dimi, tudi članska ekipa po-
trkala na vrata 1. slovenske 
lige.
� P.�Pavlovič

Marko�Šonc,�Jože�Slivšek�in�Rok�Zorko�na�novem�igrišču�
z�umetno�travo��

Lendaro	državni	prvak	
v	gorskem	teku	

Robert�Lendaro�je�državni�
prvak�v�gorskem�teku.

Hiške na jezeru, ki so s ko-
pnim povezane z lesenim mo-
stom, so zgrajene iz naravnih 
materialov in dajejo občutek 
domačnosti, lesena terasa s 
čudovitim razgledom na jeze-
ro pa ponuja možnost popol-
ne sprostitve in uživanja na 
prostem. V vsaki hiški, veliki 
25 m2 in opremljeni s kuhinj-
skim kotičkom z mini hladil-
nikom, jedilnim kotom, za-
konsko posteljo z izvlečnim 
dodatnim ležiščem, mansar-
dnim pomožnim ležiščem za 
dve osebi in leseno teraso, 
je možna namestitev do pe-
tih oseb. Kot čateški gusarji 
bodo uživale družine z otro-
ki, romantični pari, poslovni 
gosti - udeleženci team bu-
ilding programov, športniki, 
pa tudi vsi, ki želijo počitnice 
preživeti malo drugače. Gu-
sarski zaliv je namreč idealen 
kraj za avanturistične poči-
tnice, za dobro voljo in polne 

želodčke pa poskrbi gusarska 
posadka v gostinskem objek-
tu Pri kapitanu, ki se naha-
ja v sklopu gusarskega zaliva. 
Investicija v gusarski zaliv je 
znašala 820 tisoč evrov.
V Termah Čatež d.d. so v pr-
vem trimesečju letošnjega 
leta realizirali 127.532 turi-

stičnih prenočitev, kar je za 
1,5 % več prenočitev v pri-
merjavi s prvimi tremi mese-
ci v letu 2009, in 186.435 ko-
paliških vstopov. Prvo četrtino 
leta 2010 so zaključili z vzpod-
budnimi rezultati, ki se jih na-
dejajo tudi v prihodnjih me-
secih.

V	Termah	Čatež	odprli	
gusarski	zaliv

Svečano�odprtje�gusarskega�otoka�(foto:�www.terme-
catez.si)

ČATEŽ OB SAVI - Indijancem so se v Termah Čatež pridružili še gusarji, ki s svojo ladjo 
že nekaj let plujejo po vodah zimske termalne riviere, gusarski otok na poletni termal-
ni rivieri pa so odkrili že leta 2002. V termah so zgradili gusarski zaliv, naselje 20 pla-
vajočih hišk, ki so ga slovesno odprli 13. maja.

KRŠKO�–�14.�maja�je�na�igrišču�pred�Osnovno�šolo�Jurija�
Dalmatina�Krško�potekalo�šolsko�občinsko�tekmovanje�
v�atletiki,�ki�se�ga�je�udeležilo�preko�200�osnovnošolcev�
krške�občine.�Učenci�in�učenke�so�tekmovali�v�teku�
na�60,�300,�600��in�1000�m,�na�programu�je�bila�tudi�
štafeta,�suvanje�krogle,�skok�v�daljino�in�skok�v�višino.�
Met�vortexa�pa�so�organizirali�na�krškem�nogometnem�
igrišču.�Več�na�www.posavje.info.�M.�K.�

ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice je 23. maja v dvorani Ho-
tela Toplice pripravila izjemen kulturni dogodek - koncert šti-
rih orkestrov, ki delujejo pod okriljem šole. Orkestri so zaigrali 
skladbe znanih skladateljev in priredbe tradicionalnih skladb. 
Poslušalci so z navdušenjem sledili harmonikarskemu orkestru 
z dirigentom prof. Danielom Ivšo, z orkestrom so igrali harmo-

nikarji, ki so prvič zaigrali v koncertnem programu; godalnemu 
orkestru z dirigentko prof. Andreo Haber, orkester je eden iz-
med 36, ki delujejo pod okriljem slovenskih glasbenih šol, kar 
je sploh edinstven primer v Evropi; pihalnemu orkestru z diri-
gentom prof. Miranom Petelincem, ki je orkestra znova oživel, 
koncertni program pa sta ob orkestru poživili še na citrah Bar-
bara Hotko in solistka Maja Weiss; ter simfoničnemu orkestru, 
ki mu prav tako dirigira Petelinc, koncertno vsebino pa je tokrat 
oplemenitila Lara Rimac na violini. Doživeti koncertni trenutki 
pa potrjujejo besede ravnatelja prof. Dragutina Križanića, da 
je glasbena šola odlična podlaga amaterske kulture.
� N.�J.�S.,�
� foto:�Foto�Rožman�Brežice�

16. maja se je v Domu XIV. divizije na Senovem z letošnjim 
premiernim koncertom predstavil Pihalni orkester DKD Svo-
boda Senovo. Pod taktirko Halida Tubeishata so poslušalcem 
zaigrali nekaj pop in rock priredb svetovno znanih izvajalcec, 
kot so Michael Jackson in skupina Deep purple. V nadaljeva-
nju so zaigrali še nekaj klasičnih skladb in venček slovenskih 
popevk. Program je povezovala Tatjana Uduč.� J.�M.

Večer	s	štirimi	orkestri

Del�simfoničnega�orkestra�z�Laro�Rimac

Koncert	senovske	godbe

Šport v Posavju

Na spletu že 
v sredo!
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KRŠKO - 22. maj je potekal v znamenju mednarodnega dne 
biotske raznovrstnosti, ki ga v Sloveniji obeležujemo od leta 
1996, že sedmo leto zapored pa so ga z organizacijo eko tržni-
ce obeležili tudi v družbi Kostak Krško. Gre za projekt, s kate-
rim želijo v družbi prispevati k varstvu okolja, ekološki osvešče-

nosti in posledično večji kakovosti življenja občanov, predvsem 
pa s tovrstnimi prireditvami vzgojno vplivati na mlajše gene-
racije in njihov tako današnji kot bodoči odnos do okolja. V 
sklopu ekološke tržnice so učenci iz desetih osnovnih šol obči-
ne Krško in Kostanjevica na Krki, člani društva Zeleni krog Kr-
ško, predstavniki ekoloških kmetij Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine, LAS Posavje - Regionalne razvoje agencija Posavje in 
predstavniki Kostaka na ploščadi pred krškim kulturnim domom 
na stojnicah predstavili ekološke projekte z naravnimi izdelki, 
v klubski sobi KD pa so vzporedno potekala tudi predavanja in 
predstavitve ekoloških programov ter filmov. � B.�M.

LESKOVEC – V OŠ Leskovec pri Krškem je 18. maja potekalo 
občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Kot ponavadi so se 
tekmovalci pomerili v treh kategorijah: kolo, kolo z motor-
jem in skuter. Med kolesarji je zmagal Nejc Dimc pred Mar-
kom Feljo in Rokom Antonom Olovcem, v kategoriji kolo z 
motorjem je bil najboljši Kristian Revinšek, drugi Matjaž 
Kolar in tretji Klemen Turšič, v kategoriji skuter pa je zma-
gal Boris Menič pred Aljošo Sršenom in Simonom Voljčanj-
kom. Zmagovalci bodo 29. maja nastopili na državnem tek-
movanju v Murski Soboti. 

To je njena tenkočutnost opa-
zovanja in zaznavanja sveta 
okoli sebe in hkrati stvarno 
sprejemanje življenja same-
ga. Avtorica pa je o sebi zapi-
sala, da se spomni, da je ve-
dno rada prepevala, doma, v 
šoli pri zborih, je zmagoval-
ka šolskega festivala, članica 
lani ustanovljenega Ženske-
ga pevskega zbora Globoko. 
Veliko za 15-letno dekle, bi 
rekli. Kot otrok s posebnimi 
potrebami, se ne da. Pela je 
tudi lani na koncertu društva 
za cerebralno paralizo Sonček 
v Krškem, v katerega je včla-
njena. Nekega dne, menda 
kakšna tri leta nazaj, pa pri-
jela svinčnik in zapisala prvo 
pesem. Zvezek se je kar pol-
nil in ko so ji učiteljice pre-
dlagale, da jih zbere v pesni-

BISTRICA OB SOTLI - Idejna zasnova za vodno učno pot je bila iz-
delana že ob prijavi občine Bistrica ob Sotli na Heliosov razpis 
obnove vodnjakov v letu 2005. V Kozjanskem parku so se z od-
prtjem vodne učne poti pridružili praznovanju dneva biotske ra-
znovrstnosti in tudi mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti. 
Pot, ki se sicer začenja v Hohnječevem grabnu, so pričeli pri Ga-
bronovem vodnjaku ob občinski stavbi, ter se nato podali pro-

ti soteski reke Bistrice. Učna pot zajema sedem točk, dolga je 3 
km. Je kot učilnica v naravi, kjer spoznamo delovanje in ener-
gijo reke Bistrice nekoč in danes. Pri projektu urejanja vodne 
učne poti Bistrica ob Sotli so sodelovali: Kozjanski park, Filozof-
ska fakulteta Univerze v Mariboru, Osnovna šola Bistrica ob So-
tli, Občina Bistrica ob Sotli in Urad Slovenske nacionalne komi-
sije za UNESCO, so še zapisali v Kozjanskem parku. � S.�V.

Kaj	veš	o	prometu

7.	eko	tržnica

Mladi�razstavljavci�so�na�tržnici�prikazali,�kaj�vse�
je�mogoče�iz�naravnih,�umetnih�in�odpadnih�surovin�
izdelati,�pridelati�in�predelati;�na�sliki�pa�učenci�
kostanjeviške�šole.�

Katja	živi	svoje	sanje	
GLOBOKO - Nasmejana Katja Hotko, učenka 9. razreda OŠ Globoko, je 21. maja napolnila dvorano tam-
kajšnjega doma ob izdaji prve pesniške zbirke, ki jo je poimenovala Živeti sanje. Kot je v uvodu zapisa-
la prof. Nataša Plevnik, Katja v sebi nosi poseben dar. 

ško zbirko, se je opogumila 
in odločila svoja razmišljanja 
in čustva deliti z bralci. Kar 

je tudi storila na globoškem 
odru, pred prepolno dvorano 
prijateljev in znancev. Ob po-

moči šole in občine ter ostalih 
sponzorjev je izdala prvenec, 
na odru pa so ji ga pomaga-
li predstaviti njeni sošolci, ki 
so ji ves čas stali ob strani, 
prebirali njene pesmi in do-
dali kanček lastne ustvarjal-
nosti. Katja pa je tudi ne-
kajkrat zapela, z Ženskim 
pevskim zborom, svoj talent 
navdušeno pokazala s pesmi-
jo Zame noč, zate dan in vse 
očarala z zmagovalno pesmi-
jo šolskega festivala I have a 
dream, s katero se je poslo-
vila od vseh, ki jih je ta ve-
čer obogatila in navdihnila z 
ustvarjalnostjo. Katja pravi, 
da ji je zdaj na prvem mestu 
sicer srednja šola, da pa se že 
ubada z mislijo o drugi zbir-
ki. Več na www.posavje.info.
� S.�Vahtarič�

Katja�pred�svojimi�sošolci�in�prepolno�dvorano

Odprli	vodno	učno	pot	

Ob�Gabronovem�vodnjaki�ob�otvoritvi�vodne�učne�poti�
(foto:�Mirela�Kunst)

Oglasite se na najbližji pošti in se 
opremite z navijaškimi pripomočki. 
Nadenite si navijaško kapo in šal, 
da bo vzdušje ob navijanju za naše 
nogometne junake ta pravo. Še prej 
pa ne pozabite napolniti albuma 
s sličicami, ki vas bo še dolgo 
spominjal na te trenutke.

Še namig predstavnicam ženskega 
spola: ste pomislile, da je lahko 
čas nogometnih tekem odlična 
priložnost za prebiranje vaših 
najljubših revij, ki jih lahko prav 
tako kupite na pošti?

Držimo pesti za naše nogometaše!

Navijaški paket 
na pošti!

www.posta.si
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 9,90 €
Cena za kos

NAVIJAŠKI HUPI

 9,90 €

NOGOMETNA ŽOGA

11,98 €11,98 €98 €9811,98 € €98 €98
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MASKOTA ZAKUMI

15,74 €
Večji, 22 cm

 7,50 €

Manjši, s priseskom
za na steklo, 10 cm

15,

Manjši, s priseskom
za na steklo, 10 cm
Manjši, s priseskom
za na steklo, 10 cm

SLADKARIJE

 4,99 €
Lizika svetovno 
prvenstvo

 1,35 €
Žoga z bonboni
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Žoga z bonboniŽoga z bonboni

Lizika svetovno 
prvenstvo
Lizika svetovno 
prvenstvo

NAVIJAŠKE KAPE

15,90 €
Cena za kos

 € €

NAVIJAŠKI ŠALI Z NAPISI

 15,90 €
Cena za kos

 15, 15,

REVIJE

 2,90 €

 1,50 € € €

 2,

KEMIČNI SVINČNIK 
IN ZASTAVICA

 1,30 € 1,30 € € €

 9,90 €
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KEMIČNI SVINČNIK 
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ALBUM IN SLIČICE

 1,90 €

Album

 1, 1,

 0,50 €

Paket s petimi 
sličicami

Cena za paket

 SLIČICE

 € €

BREŽICE – V Knjižnici Brežice 
je 13. maja potekala predsta-
vitev projekta dijakov Gimnazi-
je Brežice, ki so ga poimenovali 
Ljubezen je večna. Predstavi-
tev je potekala v dveh delih: 
dijaki 1.a oddelka so predstavi-
li šolsko uro, med katero je po-
tekal pogovor o književnosti in 
o motivu večne ljubezni, vklju-
čojoč filmski vložek z dialogom 
med Shakespearovo Julijo in Romeom; med učno uro pa so vse-
kakor potekale misli slovenskih liričnih ustvarjalcev, zlasti po-
eta dr. Prešerna. Svoj del predstavitve so obogatili z lectovimi 
srci, ki so jih okrasili tudi z dodanimi mislimi o ljubezni. Dijaki 
2.c oddelka so v drugem delu ob Tavčarjevem romanu Visoška 
kronika miselno oblikovali partnersko ljubezen in jo nadgradi-
li z ljubeznijo do jezika, naroda in domovine in predstavitev 
popestrili z glasbenimi in plesnimi vložki. Obiskovalce, starše, 
so presenetili z  ličnimi mošnjički, vanje so potisnili lističe s 
Keršovanovimi mislimi in po dva evrska »zlatnika« ob prihodu 
ter ob zaključku z izdano knjižico svojih avtorskih prispevkov.

Za pomoč pri izpeljavi projekta so se zahvalili mentoricama: 
prof. Mariji Plut ob pripravi angleškega filmskega vložka, si-
cer pa prof. Alenki Šet, ki je  po več kot dveh desetletjih pre-
dajanja neizčrpne naklonjenosti slovenskemu jeziku in svojim 
dijakom zaradi bolezni uresničila svoj zadnji profesionalni pro-
jekt. K večni ljubezni vsekakor sodi še vsa umetnost sladko-sla-
ne pekarske ponudbe, ki so jo za to priložnost ustvarile mami-
ce in babice nastopajočih dijakov. � N.�J.�S.

KRŠKO - Ploščad na Trgu Matije Gubca je 19. maja v sredi-
no pozno popoldne prijetno oživela, saj je v organizaciji 
Kulturnega doma Krško na njem potekalo glasbeno popo-
tovanje z didgeridoojem in čarangom za najmlajše, ki so 
mu nadeli naslov Zven drugačnosti. Glasbenik, pevec in 
popotnik Robert Oven je nadebudneže popeljal v Avstra-
lijo in Južno Ameriko in jim prikazal njihov očarljivi ži-
valski svet skozi različne glasbene zvoke, k izvajanju pa 
so se mu pridružili tudi obiskovalci.  M.�K.�

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

PREJELI SMO

POROČILI
SO SE

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

• Katja Jelen, Senuše – 
dečka,

• Janja Filipčič, Brežice – 
deklico,

• Nataša Gorenc, Raka – 
dečka,

• Petra Šiško, Raka – dečka,
• Lavra Omerzel, Križe – 

dečka,
• Saša Božiček, Brežice – 

dečka,
• Barbara Lukan, Krško – 

dečka,
• Martina Lapuh, Glogov 

Brod – deklico,
• Tanja Stergar, Krško – 

dečka,
• Petra Ganc Vaš, Krško – 

dečka,
• Daniela Kunej, Hrastje ob 

Bistrici – dečka,
• Tea Bevc, Brestanica – 

dečka,
• Sabina Dobršek 

Mladkovič, Boršt – dečka,
• Maja Strojanšek, Krško – 

dečka,
• Katja Ilar, Log – deklico,
• Marija Suša, Sevnica – 

deklico,
• Mateja Balkovec, 

Drenovec – dečka,
• Tanja Petan, Krško 

deklico,
• Dragana Rusić, Krško – 

deklico,
• Jana Zdovc, Senuše – 

deklico,
• Barbara Pečar, Trnje – 

dečka
ČESTITAMO!

Tokrat je prvi poklical videmski Krčan 
Hajnči in opozoril na zapuščenost in neu-
rejenost platoja nad videmsko tržnico, kjer 
je bila nekoč okrepčevalnica. „Lahko bi bil 
lep prostor, pa je tako zanemarjen,“ je po-
tožil in opozoril tudi na propadanje prekra-
snega kozolca-toplarja pri Venišah.
 
Bralka Marija z Vidma je vprašala, kdaj se 
bo ob vseh velikih investicijah, ki potekajo 
v občini Krško, in denarju, ki ga občina do-
biva na račun nuklearke, našel denar za ob-
novo pločnika od bencinske črpalke na Vid-
mu do odcepa za Vrbino? Pravi, da je Stara 
vas najbolj zanemarjen del Krškega. Odgo-
vora krške občinske uprave do zaključka re-
dakcije nismo uspeli dobiti...

Bralka Zdenka iz Krškega, ki se vsakodnev-
no vozi v službo iz Krškega v Celje, se je 
hudovala nad stanjem cest na tej relaciji, 
predvsem na območju Radeč, Zidanega Mo-
sta, Laškega, kjer so ceste ozke in slabe, 
promet na njih pa še dodatno ovirajo šte-
vilni tovornjaki. Na Občini Radeče so nam 
pojasnili, da je omenjena cesta državna ce-
sta I. reda ter da je za njeno upravljanje, 
vzdrževanje in razvoj je pristojna Direkci-
ja RS za ceste (DRSC), ki pa pojasnila gle-
de nadaljnje usode ceste prav tako ni po-
sredovala pravočasno. Sicer pa na navedeni 
cesti potekajo rekonstrukcijska dela, tre-
nutno denimo v Zidanem Mostu.

Poklicala nas je tudi bralka Ocvirkova iz 
Podgorice nad Orešjem v sevniški občini, 
ki sprašuje, zakaj njihovo naselje, kljub 
temu, da je v njem 38 hišnih številk, ni 
označeno z ustreznimi prometnimi znaki, 
zato jih marsikdo ne najde. Tudi v sevniški 
občinski upravi se niso potrudili, da bi nam 
in bralki pravočasno posredovali odgovor.

Bralka Marjanka z Velikih Malenc se je pri-
tožila nad stanjem ceste od mostu v Krški 
vasi oz. od gostilne Prah proti pokopališču 
na Velikih Malencah, kjer je bila obljublje-
na razširitev ceste in pločnik, na realizaci-
jo te obljube pa krajani še vedno čakajo. 
„Župan je pozabil na kranjsko stran bre-
žiške občine. Če se ne bo nič premaknilo, 
lahko pričakuje zaporo te ceste,“ je bila 
odločna. „Občina Brežice je na območju 
od Gostilne Prah do mostu oziroma križi-
šča v Velikih Malencah pridobila v letu 2009 
del projektne dokumentacije za izgradnjo 
pločnika in parkirišča. Zaradi negativnih 
pogojev Agencije RS za okolje se je parki-
rišče opustilo, izvajala se bodo le dela za 
pločnik. V letu 2010 je za ta projekt Ob-
čina namenila sredstva v višini 65.000 € in 
sicer za arheološke raziskave, ki jih je po-
trebno na tem delu opraviti, ter za preo-
stalo projektno dokumentacijo. Širitve ce-
ste trenutno ni smiselno izvajati, ker je na 
tej trasi predviden potek kanalizacije in 
se bo takrat hkrati uredilo tudi samo ce-
stišče. Realizacija projekta v prihodnjih le-

tih je odvisna od zagotavljanja sredstev v 
proračunu Občine Brežice. Projekt delno 
sofinancira Ministrstvo za obrambo iz na-
slova dogovora o medsebojnem sodelova-
nju v zvezi s projektom posodobitve voja-
škega letališča Cerklje ob Krki,“ pa so se z 
odgovorom potrudili na oddelku za gospo-
darske javne službe in gospodarske zade-
ve Občine Brežice.
 
Bralka Brinovčeva s Sremiške ulice na Vid-
mu je opozorila, da je v opuščeni hiši (men-
da last Evrosada, ampak ni potrjena infor-
macija) v njihovi soseščini veliko gadov, ki 
se približujejo hišam in ogrožajo prebival-
ce, predvsem otroke. Pravega odgovora 
tudi njej ne moremo posredovati, mogoče 
le nasvet, naj se obrne na medobčinskega 
inšpektorja v okviru Skupnega prekrškov-
nega organa.

Bralec Hudoklin iz Vrbja v kostanjeviški 
občini se je pritožil nad slabim stanjem ce-
ste proti Prušnji vasi v sosednji krški občini. 
Kot je pojasnil Stane Rostohar iz kostanje-
viške občinske uprave, je stanje maka-
damskih cest zaradi zime in obilnih pada-
vin res slabše, kot bi si ga želeli, bodo pa 
v kratkem začeli s sanacijo makadamskih 
odsekov, tudi omenjenega. Občinski svet 
bo že na naslednji seji obravnaval štiriletni 
program asfaltiranja makadamskih odsekov 
v občini, ki je ovrednoten na kar 550 tisoč 
evrov, zato ne gre pričakovati, da bodo vsi 
makadami asfaltirani takoj in hkrati.  

Zaključimo pa prijetneje: Boža Kralj želi 
javno pohvaliti vzgojiteljici Tatjano in Re-
nato v oddelku vrtca Raka, ki začasno de-
luje v prostorih tamkajšnjega župnišča in 
ki ga obiskuje tudi njen vnuk. „Vidi se, da 
delata z dušo,“ pravi zadovoljna babica, 
navdušena tudi nad tem, da so k aktivno-
stim v vrtcu občasno povabljeni tudi stari 
starši vrtičkarjev.
� Peter�Pavlovič

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,�31.�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
Ceste,	krška	tržnica,	oznaka	naselja,	gadje	in	pohvala	
raškim	vzgojiteljicam

• Roman Gornik in Karin 
Rihtar, oba iz Lukovca,

• Grega Frankovič in Vesna 
Ivandić, oba iz Okroglic,

• Marko Kovačič, Hrušica 
in Monika Ahčin, Novo 
mesto,

• Aleš Tuhtar, Orehovo in 
Petra Vladič, Krško, 

Zaposlimo: 

KUHARJA/NAMESTNIKA 
VODJE KUHINJE (m/ž)

za delo v Brežicah 

Ugoden delovni čas in plačilo. 

Informacije in prijave:
SODEXO Prehrana in storitve d.o.o., 
Kadrovska služba, Železna cesta 16, 

1000 Ljubljana.
Informacije: 01 420 58 16

Razvoj	vseživljenjskega	
izobraževanja	v	občini	Krško:	
priključitev	Ljudske	univerze		Krško	
k	Valvasorjevi	knjižnici
V zvezi z odločitvijo Občine Krško, da premosti trenutne težave LU 
Krško tako, da se LU Krško priključi k Valvasorjevi knjižnici, ter na 
podlagi javne izjave in obrazložitve sedanje direktorice LU Krško 
Nataše Kršak, ko pravi, da si morajo: »…večino sredstev za ohra-
njanje dejavnosti izboriti preko različnih javnih razpisov… v za-
dnjih časih je teh razpisov manj in vedno težje zagotavljamo sred-
stva za delovanje LU Krško…« (V : Posavski obzornik, 13.5.2010.)«, 
se ponuja več vprašanj. Ali bi morebitno situacijo lahko osvetli-
li še z druge perspektive? Ali je tovrstna rešitev res tehtna in dol-
goročno ponuja strateški razvoj izobraževanja odraslih v Posavju?   

Vizija. Sme biti podjetje brez vizije? Sme biti tako pomemben za-
vod, kot je LU Krško, brez strokovno podprtega pogleda v priho-
dnost? In nenazadnje. Ima LU Krško vizijo? Ima Občina Krško, tudi 
Posavje, vizijo izobraževanja odraslih? Si jo želi imeti?  Prav nedav-
ni razpis za direktorja/co LU Krško jasno kaže, da so zgoraj ome-
njeni akterji brez vsake vizije. Kako si drugače lahko razložimo, da 
nekdo (mogoče kar s kratkim telefonskim klicem) prekine razpisa-
ne aktivnosti, ki jih je po zakonu dolžan izvajati Svet zavoda LU?

To spominja na tisto »zapojmo malo po domače«. Najprej bi ime-
li direktorja ali direktorico, ker se mandat izteka in je potrebno 
objaviti razpis. V enem od naslednjih trenutkov pa pride spozna-
nje, da je vseeno boljša rešitev, če se priključijo Valvasorjevi knji-
žnici. Tam imajo že direktorico. Izobraževanje odraslih in andra-
gogika pa je njivica, po kateri lahko orje vsak, ki ima nekaj časa 
in ga spustijo poleg. 

Kakorkoli. Vse smo storili v prid racionalizacije, uspešnosti, ve-
čjega razmaha izobraževanja odraslih v občini in regiji, itd. Mo-
goče je vse to tudi res. Čas bo pokazal. Vendar zakaj je bilo po-
trebno opletanje z razpisom za direktorja zavoda LU? Zato, ker se 
je v zadnjem hipu od nekod prikradla strokovno podprta analiza o 
bolj uspešnem delovanju LU Krško? 

Problematiko posploševati ter jo pripisovati upadanju javnih sred-
stev kot dejavniku, ki onemogoča samostojno delovanje LU Kr-
ško, je nekoliko enoznačna. Lahko verjamemo v to izjavo, imamo 
pa vso pravico podvomiti vanjo. Za razliko od načina financiranja 
drugih izobraževalnih ustanov se izobraževanje odraslih odziva na 
konkretne potrebe, probleme odraslih in iz tega izhajajo možno-
sti financiranja ter razvoja. Današnji čas zahteva ravno to. Fleksi-
bilnost. Fleksibilnost, kajti izobraževanje odraslih je živa in ne-
predvidljiva dejavnost. Živimo v družbi tveganja; znotraj le-te pa 
je tudi področje vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Iz česar 
sledi tudi strategija managmenta tovrstnih izobraževalnih ustanov.     

LU Krško je obeležila svoj 50-letni obstoj. Kot dolgoletna sodelav-
ka v nacionalni inštituciji Andragošega centra Slovenije, pa tudi 
kasneje, sem dobila vpogled v razvoj izobraževalnih programov, ki 
jih izvajajo zasebne izobraževalne ustanove ter ljudske univerze, 
med slednjimi je tudi LU Krško. LU Krško je imela v preteklosti do-
bre rezultate; imela je različne projekte in izobraževalne progra-
me. Seveda je bil to drug čas, druge izobraževalne potrebe in na-
čini financiranja. Sčasoma se je zamenjalo vodstvo in z njim izbor 
programov, management izobraževanja in nenazadnje tudi način 
financiranja. Izobraževalci izobraževanja odraslih so morali poča-
si iz že nekoliko utečenega načina financiranja (viri: Ministrstvo 
za šolstvo in šport, Zavod RS za zaposlovanje, občina ipd.) iskati 
vire financiranja še drugje. Staranje prebivalstva, podaljšana ak-
tivna doba odraslih, brezposelnost, marginalizirane skupine, kon-
kurenčnost trga, položaj zaposlenih ter številne druge ciljne sku-
pine so mehanizmi, ki jim izobraževanje odraslih mora prisluhniti. 

Težko ostanem ravnodušna ob misli, da si občani Krškega dovoli-
mo, da še nadalje verjamemo, da se na področju izobraževanja 
ne da nič postoriti, da bi se to področje razvijalo v mejah, kot to 
počnejo druge ljudske univerze po Sloveniji. V čem je pravzaprav 
problem? Fobija pred čim? Komu je pravzaprav namenjena rešitev 
preklopa LU Krško k Valvasorjevi knjižnici. In nenazadnje ne mo-
rem mimo vprašanja – kdo bo pri vsem imel korist? Občani, poten-
cialni konzumenti izobraževanja? Močno dvomim. S kakšno pravi-
co so/smo občani Krškega prikrajšani za izobraževalno ponudbo, 
ki jo imajo drugi državljani RS?  
 Mag.�Vilma�Malečkar

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, strica, 
botra ter dobrega soseda se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izre-
čena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter svete maše. 
Posebna zahvala pogrebni službi Kostak za organizacijo 
pogreba, ga. Gmajnar in Ivi za ganljive besede slovesa, 
pevcem Lovskega pevskega zbora Krško, gospodu župni-
ku za lepo opravljen obred ter družini Vidmar.

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči žena Marica in ostalo sorodstvo

FRANCI ŠOLN
s Senovega, Prešernova 2.

ZAHVALA

Pomlad�bo�na�tvoj�vrt�prišla
in�čakala,�da�prideš�ti,�
in�sedla�bo�na�rožna�tla

in�jokala,�ker�te�ni.
(S.�Gregorčič)

V 80. letu starosti nas je zapustil

• Viktor in Marija 
Verstovšek iz Gornjega 
Lenarta – obred zlate 
poroke,

• Jernej Suša, Zgornja 
Pohanca in Melita Vretič, 
Črnc,

• Martin Kovačič, Črnc 
in Aleksandra Bregar, 
Globoko,

• Gregor Vegelj, Dolenje 
Skopice in Tadeja Sumrak, 
Mali Vrh,

• Domen Mikulec, Krško in 
Brigita Bizjak, Ljubljana,

• Marko Bogovič, Veliki 
Kamen in Petra Kužner, 
Poklek pri Podsredi, 

• Branko in Marija Štefanič 
iz Podbočja – obred zlate 
poroke,

• Primož Knez in Jasmina 
Čučnik, oba iz Trebnjega,

• Aleš Furar, Šentjernej 
in Valerija Lah, Dol pri 
Trebnjem,

• Tomaž Lešnjak, Volčkova 
vas in Marjeta Slavec, 
Retje,

• Damjan Udovič in Danijela 
Grah, oba iz Češnjevka,

• Jurij Fišter, Dolenje 
Laknice in Monika 
Veličevič, Leskovec pri 
Krškem,

• Andrej Baškovič, Krška 
vas in Barbara Hictaler, 
Senovo,

• Tomislav Kolarek in 
Nataša Krevelj, oba iz 
Malega Kamna,

• Matjaž Resnik in Mateja 
Strgar, oba iz Malega 
Kamna,

• Robert Jankovič, Dovško 
in Polona Cetin, Brežice,

• Gorazd Divjak, Brestanica 
in Natalija Medvešek, 
Krško,

• Perica Čarakovac, Rozga in 
Tjaša Krajnc, Dobova,

• Sebastijan Novak, Spod. 
Stari Grad in Bojana 
Savković, Brežice,

• Bojan Kos, Globoko in 
Martina Ajster, Brežice. 

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

Nagrade iz prejšnje križanke, ki jih podarja Kopitarna Sev-
nica d.d., prejmejo:
1. nagrada: Edo Vogrinc, Trebež
2. nagrada: Milenka Pribožič, Koprivnica
3. nagrada: Gorazd Bale, Šentjanž

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

Geslo križanke pošljite do četrtka, 3. junija 2010, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

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

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

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)

SLOVESNOST OB OTVORITVI 
VZPENJALA ZA INVALIDE

OTO PESTNER 
in BIG BAND 

KRŠKO
ob 35-letnici družbe Savaprojekt Krško

dobrodelna prireditev

četrtek, 10.6., ob 18. uri

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6 (stavba stare glasbene šole) v

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

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

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

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

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."

PRVI POLETNI VEČER V PARKU 
Predstavitev pesniške zbirke Rudija Stoparja

četrtek, 17. junij, ob 19. uri –  
park pred knjižnico ali Dvorana v parku, Krško

V sodelovanju z Zavodom Neviodunum  in Javnim skla-
dom za kulturne dejavnosti Krško vas v okviru prvega po-
letnega večera v parku vabimo na predstavitev pesniške 
zbirke vsestranskega posavskega ustvarjalca Rudija Sto-
parja z naslovom Čas pelje mimo, ki bo izšla pri posa-
vski Založbi Neviodunum. 

POČITNIŠKE USTVARJALNE   DELAVNICE«
28., 30 junij in 2. julij  ob 11. uri – 

mladinski oddelek v Krškem
V času poletnih počitnic vabimo otroke in starše, da pre-
živijo počitniške dni v naši knjižnici, kjer lahko prebi-
rate knjige, časopise, iščete po internetu ali se igrate 
v pravljični sobi. 
V Mladinskem oddelku v Krškem pa smo vam pripravili 
tudi ustvarjalne delavnice. Tako se bomo v  prijetnem 
ustvarjalnem vzdušju družili 28.6., 30.6. in 2.7. od 11.00 
ure dalje. Vabljeni otroci, starši, babice dedki, torej vsi, 
ki radi ustvarjate.

RAZSTAVA O DELOVANJU DRUŠTVA 
LJUBITELJEV FOTOGRAFIJE KRŠKO 

junij 2010 - Osrednja knjižnica v Krškem
V prostorih osrednje knjižnice je na ogled razstava o de-
lovanju Društva ljubiteljev fotografije Krško. Tudi osta-
la društva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, 
da nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (knji-
žničarka Marjanca Vežnaver Kljun). 

IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
Od letošnjega januarja je izposojevališče v Kostanjevi-
ci na Krki poleg torka in četrtka, odprto tudi ob sredah, 
med 9. in 15. uro. Prijazno vabljeni k obisku.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA ZBIRKA 
SPEEDWAY V SLOVENIJI

Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne 
zbirke Speedway v Sloveniji.  Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V JUNIJU

STANOVANJE V SENOVEM
Prodamo stanovanje št. 19, na naslovu Titova cesta 110 v Senovem.
Nepremičnina je vknjižena v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v 
Krškem, k. o. Dovško, pod vložno št. 438/19. V naravi nepremičnina 
predstavlja 44,07 m2 stanovanjske površine, v šesti etaži 
večstanovanjskega objekta. Zemljiškoknjižno stanje stanovanja 
je urejeno, kupec se po sklenitvi pogodbe in plačilu kupnine v 
Zemljiški knjigi lahko vpiše kot lastnik.
Cena je 600€/m2 oziroma 26.442,00€.
Ponudbe pošljite na naslov: MERKUR, d. d., Cesta na Okroglo 7, 
4202 Naklo, Služba za upravljanje z objekti in osnovnimi
sredstvi, pod oznako »Nakup stanovanja v Senovem – 
ponudba ne odpiraj!«.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na 
tel.: 04 25 87 122 / 041 650 027.    
Na podlagi tega oglasa nismo zavezani skleniti pogodbe o prodaji 
nepremičnine. Merkur, d. d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Obvestilo
Vse izžrebance v zadnjih dveh 
nagradnih igrah obveščamo, 
da jim bomo zaradi odpove-
danih predstav (Duohtar pod 
mus in Kako smo ljubili tova-
riša Tita) omogočili ogled mo-
nokomedije Fotr, ki bo odigra-
na junija v okviru večdnevnih 
prireditev „Brežice, moje me-
sto“. Nagrajenci bodo o vsem 
pravočasno obveščeni po te-
lefonu ali pošti. Za več infor-
macij smo dosegljivi na 040 
634 783.  

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 
ZOPET ODPRTA!

Privoščite si sprostitev na prekrasni terasi v 
centru Brežic in poklepetajte ob dobri kavi, 

medtem, ko se lahko vaši najmlajši poigrajo v 
lepo urejenem in varnem otroškem kotičku. 

Nudimo tudi vina različnih pridelovalcev 
vinorodne dežele Posavje.  

Za vas bomo zopet odprli vrata kavarne 
v petek, 4. junija 2010, ob 19. uri. 

Za zabavo bo poskrbel 
PETER DIRNBEK.

Vljudno vabljeni!
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MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Na Cankarjevi ulici 1A na Vidmu 
prodam enosobno stanovanje. 
Tel.: 031 653 153

Stanovanjsko hišo na Jablancah pri 
Kostanjevici, 151 m2, asfalt, tele-
fon, internet, zgrajeno 2000, vse-
ljivo, prodam. Tel.: 041 453 808

V Krški vasi, na lepi lokaciji bli-
zu Krke, prodamo enostanovanj-
sko hišo z dvoriščem. Takoj vselji-
va, cena 72.000 €. Tel.: 07 49 59 
128 (med 8.00 in 10.00) 

Prodam ali oddam v najem starej-
šo hišo v Loki pri Zidanem Mostu, 
z novogradnjo in veliko delavnico. 
Tel.: 051 457 759

Prodam vinograd v Pišecah, 20 
arov, 400 trt, veliko sadja, nedo-
končan objekt, vodovod na parce-
li, 30 m do asfalta, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 305 916

V okolici Sevnice prodam manj-
šo kmetijo z gospodarskim poslo-
pjem. Tel.: 070 876 058

Prodam del domačije, zazidlji-
ve, zraven kmetijsko zemljišče, 
primerno za živino, infrastruktu-
ra na parceli (območje grad Mo-
krice – Jesenice na Dolenjskem). 
Tel.: 041 359 523 

V Radečah prodam enosobno sta-
novanje, vpisano v zemljiško knji-
go, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 671 881 (po 17.00)

V Sevnici prodam starejše delno 
obnovljeno 3-sobno stanovanje - 
68,40 m2, z vsemi priključki ter s 
kletjo in drvarnico – 18,40 m2. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 545 006

Prodam bivalni vikend z elektriko, 
vodovodom in 45 ari pripadajoče 
zemlje v Gorjanah pri Koprivnici, 5 
km od Senovega. Tel.: 03 58 06 277 

Po ugodni ceni prodam zazidljivo 
parcelo v Sevnici – Ribniki. 
Tel.: 051 380 065

Travnike in njive dam v najem. 
Tel.: 07 81 43 077

Na Senovem oddam opremljeno 
stanovanje na Titovi 114, 45 m2, 
4/4, CK, SAT, tel., cena 180 €. 
Tel.: 031 386 429

Oddam manjši bivalnik na lepi loka-

ciji v bližini turistične kmetije, mo-
žno kampiranje. Tel.: 051 813 561

Prodam lesen hram 4x4 m (kosta-
njeve brune). Tel.: 041 661 546

Apartma na otoku Ugljan oddam. 
Lastna plaža, klima, cena 50 €. 
Tel.: 041 532 228

V okolici Rake, Velikega Trna ali 
Studenca kupim bivalni vikend. 
Tel.: 051 602 532

AVTOMOBILIZEM, DRUGA VOZILA
Prodam VW Polo 1,2, l. 2003, 
45.000 km, 47 KW, 5 vrat, sive 
barve. Odlično ohranjen in vreden 
ogleda, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 663 506

Prodam VW Polo, 1,4, l. 2003, 
93.000 km, 55 KW, rumen, z Momo 
16 col. platišči. Odlično ohranjen, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 684 977

Prodam Megan 1,4 – 5V, l.1996, ga-
ražna vrata 2,30x2,80, okna, mar-
morne okenske police (prodam ali 
menjam za vino). Tel.: 031 302 355

Prodam Ford Fiesto Flair 1,3, 
l.1986 (Krško), nekaramboli-
ran, garažiran, 1. lastnik, reg. do 
4/2011, dodatne zimske pnevmati-
ke s platišči, strešne sani ter vleč-
na kljuka. Tel.: 040 399 548

Prodam Mitsubishi Lancer 1,6 GLX, 
l. 1997, lepo ohranjen, cena po do-
govoru. Tel.: 040 528 792

Prodam Hyundai Galloper, l. 1997, 
modre barve, vsa dodatna oprema 
in nove gume, reg. do 12.3.2011. 
Tel.: 041 841 330

Prodam Golf dizel, l. 1989, reg. do 
avgusta, ter ječmen in koruzo v zr-
nju. Tel.: 041 254 509

Prodam Golf III. dizel, letnik 1997, 
prevoženih 165.000 km, pogon 4x4, 
cena 1.600 €. Tel.: 041 621 362

Prodam Mercedes 200 E, l. 1997, 
srebrne barve, prevoženih 155.000 
km, športno podvozje, usnje, vleč-
na naprava. Lepo ohranjen, ugo-
dno. Tel.: 051 499 765

Prodam Opel Frontera 2,2i, 16V, 
136 KM, l. 12/2000, 4x4, 3-vratni, 
klima, hard top, tonirana el. ste-
kla, strešno okno, servo volan, el. 
ogledala itd. Cena: 4.990 €. 
Tel.: 041 636 763

Prodam Škodo Felicia LXI, l. 1997, 
rdeče barve, 124.000 km, 1. la-
stnik, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 20 508

Električni skuter s kovčkom, vozen 
brez izpita in čelade, prodam za 
300 €. Tel.: 041 972 194

Prodam skuter Aprilia SR 50, 49 
ccm, prva reg. 2002, atraktiven 
športni videz in športni izpuh, do-
bro ohranjen, barva metalik siva, 
rumena in črna. Tel.: 041 777 761 

Prodam moped Tomos Automatic z 
originalnim računom. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 973 573 

Prodam celoletne gume 235x65x16 
100 H, Goodyear, l. 2009, vožene 
samo 2 meseca, cena ugodna. 
Tel.: 031 591 379

Prodam vlečno kljuko za Opel Vec-
tro, ugodno. Tel.: 031 765 662

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor Zetor, l. 1975, s 
kabino in kompresorjem. 
Tel.: 041 523 837

Prodam traktor 4x4 Paskvali 990. 
Tel.: 070 302 425 (po 14.00)

Prodam traktorske grablje SIP 220, 
rotacijsko kosilnico SIP 165, trak-
torski viličar in trosilec hlevskega 
gnoja. Tel.: 041 881 007

Prodam greben s pogonom za Go-
renje Muta, širine 100 cm, star 10 
let. Malo rabljen, lahko menjava za 
frezo. Tel.: 041 424 656 (popoldan)

Prodam obračalnik pajek Fahr na 
štiri vretena. Tel.: 031 304 172

Prodam obračalnik SIP 160. 
Tel.: 041 577 190

Prodam nakladalko SIP 15, puhal-
nik in vino rdeče, belo in frankinjo. 
Tel.: 040 957 067

Prodam samonakladalno prikolico 
19 m3 SIP, rotacijsko kosilnico na 
dva bobna, pajek SIP 350 in koso 
Muta - 100 cm. Tel.: 040 763 780

Prodam puhalnik Tajfun z elektro-
motorjem ali brez, malo rabljen, 
zelo ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam kosilnico AL-KO BM 875, 
do septembra letos še v garanci-
ji. Tel.: 051 621 149

Prodam krožne brane Olt 24 dis-
kov in kovinski koruznjak, kupim 
pa smrekove deske debeline 2,5 
cm. Tel.: 031 306 645 

Prodam BCS kosilnico, samohodno 
- 127 cm, dobro ohranjeno in eno-
fazni kovinski cirkular ter elektro 
motor 10 KM. Tel.: 041 552 915

Prodam rotacijsko koso na štiri di-
ske SIP DK 165 in dvobrazdni plug 
posavc, 12 col. Tel.: 051 448 610 

Čelno traktorsko kosilnico (Class) 
ugodno prodam. Tel.: 041 319 560

Vrtni motokultivator znamke To-
mos – Batuje prodam ali menjam 
za drva. Tel.: 041 583 495

Prodam škropilnico. 
Tel.: 041 730 175

Prodam motorno škropilnico ‘šti-
larco’ SG 17, normalno delujoča in 
kosilni greben 130 cm, brez pogona 
za Gorenje Muta. Tel.: 041 523 708  

Prodam nov trifazni cirkular 3,5 KW, 
po ugodni ceni. Tel.: 031 792 007

Prodam kladivar za Muta mul-
čar, električni mlin pecljalnik za 
grozdje, prešo Lancman, električ-
no škropilnico, vse v dobrem sta-
nju. Tel.: 07 49 63 417 

Prodam prešo za grozdje (100 
l), ročni mlin pecljalnik, PVC kad 
(1000 l) in rabljene betonske ste-
bre. Cena po dogovoru ali menjam 
za bukova drva. Tel.: 070 316 496

Prodam bukova drva. 
Tel.: 041 517 201

Prodam 1 m3 bukovih desk debe-
line 35 mm, dolžine 3,2 m, zračno 
suhe. Tel.: 031 772 542

Prodam bukova in mešana drva, 
žagana na kratko ter razkalana, 
možna dostava na dom. Cena: 50 
€/m3. Tel.: 070 712 144

Prodam drva, metrska, hlodovina in 
kalana, hrast – gaber, 10 m/430 € 
(Sevnica – Tržišče). Tel.: 040 637 453  

Prodam suha ali sveža bukova drva 
(možna dostava) in ročni poteznik 
(flašencug 6 t). Tel.: 051 219 625

Prodam opaž 15 mm, 1. in 2. kla-
se (po 6,00 in 4,20 €) in brune 20 
mm (po 7,20 in 5,50 €). Cena s pre-
vozom na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam koruzo poltrdinko, na-
ravno sušeno, puhalnik za žita ter 
molzni stroj. Tel.: 031 845 064

Prodam koruzo v zrnju, el. motor 
28 KW, 2800 obratov – trifazni in 
tehtnico Libela do 200 kg. 
Tel.: 041 581 488  

Prodam koruzo polento, ječmeno-
vo slamo in seno v okroglih balah 
ter pšenično slamo v kockah. 
Tel.: 041 726 086

Prodam koruzo (0,15 €), oves 
(0,20), ječmen (0,18), ajdo za se-
tev (0,80) in prašiča 120 kg. 
Tel.: 031 834 173

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 67 530

Prodam koruzo v zrnju in svinje, 
težke od 80 do 120 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodam naravno sušeno koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635

Prodam seno v kvadratnih balah. 
Ugodno. Tel.: 07 49 78 360

Prodam vile za okrogle bale, dvoj-
ne, nove. Tel.: 031 590 523

Prodam zajčnik, popolnoma nov, 
za dve samici z mladiči, možnost 
zlaganja na tri etaže. 
Tel.: 040 229 459

Prodam mlin za koruzo in ostalo 
zrnje, šrotar, masivne izdelave, 
popolnoma nov. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 815 236

Kupim rabljen mlin za koruzo (šro-
tar). Tel.: 041 324 443

Kupim nahrbtno motorno škropil-
nico. Tel.: 031 205 140

ŽIVILA, VINO
Ugodno prodam kakovostno rdeče 
in belo vino, laški rizling. 
Tel.: 040 624 241

Vino rdeče, kvalitetno, l. 2009, 
cena 1 €, nad 200 l. - 0,80 €, pro-
dam ali menjam za drva. 
Tel.: 041 643 972

Rdeče vino z bizeljsko-sremiškega 
okoliša, letnik 2009, prodam po 
0,50 €/l. Tel.: 051 643 972 (zvečer)

Domač Jagermajster in žganje sad-
jevec – prodam. Tel.: 041 524 287

Prodam kvalitetno belo in rdeče 
vino ter domače žganje. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 715 811

Prodam vino cviček, dobra kvali-
teta. Tel.: 031 813 735

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

Prodam vino cviček (0,80 €/l) in 
domače žganje sadjevec (4,50 
€/l). Tel.: 031 297 579

Prodam kakovostno rdeče in belo 
vino. Tel.: 07 49 79 883

Prodam vino modra frankinja, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 852 118

Prodam kvalitetno belo vino in cvi-

ček, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 856 339 

Prodam vino modre frankinje. 
Tel.: 040 796 835

Prodam belo in rdeče vino. Cena 
0,70 €/ l. Tel.: 07 49 51 577 

Prodam jabolčnik, okoli 1000 li-
trov. Tel.: 07 81 41 070

Kupim rdeče vino, letnik 2009,  po 
0,60 €/l. Tel.: 031 508 831 

ŽIVALI
Prodam ruske kozliče in kozice, 
cena ugodna. Tel.: 041 328 032

Prodam odraslo ovco ter samokol-
nico za umetni gnoj, ki trosi dve 
vrsti. Tel.: 041 598 873

Prodam ovna in ovco z dvema ja-
genjčkoma, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 770 662  

Ugodno prodam mlade belokranj-
ske pramenke za nadaljnjo rejo ali 
zakol. Tel.: 040 464 458

Žrebec posavec, miren, vodljiv, va-
jen paše v čredi, primeren za pri-
pust, ID urejen - prodam ali me-
njam. Tel.: 031 277 045 

Prodam dva prašička, težka cca. 
40 kg, in več pujskov, težkih 25 kg. 
Domača hrana, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 301 

Prodam telico simentalko v deve-
tem mesecu brejosti. 
Tel.: 041 272 823 (zvečer) 

Prodam pašno kravo po prvem 
teletu in teličko, staro 10 mese-
cev, obe CK/RJ; cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 81 88 002

Prodam kravo simentalko, staro 
4 leta, imela dva teleta, krava je 
stevna. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 589 267

Prodam prašiča, težkega cca. 60 
kg, za nadaljnjo rejo ali zakol ter 
fižol sivček. Tel.: 07 49 67 826 

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. 

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

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice
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Prireditve med 27. majem in 9. junijem

Četrtek, 27. 5.
• ob 17.00 v hramu Zavoda Svibna na Brezovski Gori: Bo-

gata zapuščina Keltov – predstavitev replik in klepet s p. 
Karlom Gržanom

• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevni-
ca: predstavitev meditacijskih tehnik iz DVD-ja Magič-
nost gibanja 1

• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško (v primeru dež-
ja v avli KD Krško): koncert kvarteta klarinetov ClariFour

• ob 20.00 v gostišču Senica na Senovem: Jazzin’ Krško 
Euro jam session

Petek, 28. 5. 
• ob 17.00 v MC Sevnica: dnevi mladih – predavanje „Pod-

jetništvo za mlade“, ob 21.00: večer za film
• ob 17.00 pri motokros stezi Prilipe: sprehod ob mrtvici, 

ob 20.30 zbor popisovalcev kosca v Kapelah
• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: filmonija
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: turnir v ročnem nogometu
• ob 18.00 v OŠ Raka: igre z vodo
• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: komedija „Poročil se 

bom s svojo ženo“ v izvedbi gledališke skupine KD Lesko-
vec pri Krškem

• ob 19.00 na gradu Mokrice: Zlata paleta - razstava izbranih 
del realističnega slikarstva Zveze likovnih društev Slovenije

• ob 19.15 na igrišču Šajspoh Krško: zaključni nastop Jaz-
zin’ Krško

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: DJ Frenchy – glasba 70., 
80. in 90. let

Sobota, 29. 5.
• od 9.00 dalje pred Central’s caffe v Sevnici: dnevi mla-

dih – nastop osnovnošolskih skupin, od 11.00 do 19.00: 
bus mladih – Šentjanž, Krmelj, Orehovo

• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – twister
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelava lovilca vetra
• ob 10.00 v klubu in na terasi MC Brežice: tržnica Uni-

ka izdelkov
• ob 13.00 izpred gasilskega doma v Leskovcu: pohod po 

poteh krajevne skupnosti (v primeru slabega vremena 
pohod odpade)

• od 17.00 dalje pri gasilskem domu v Ločah: dan gasilcev 
GZ Brežice, 90 let Gasilskega pihalnega orkestra Loče in 
10 let dobovskih mažoretk

• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: filmonija
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: tematski večer samo za punce
• ob 20.00 pred Športnim domom Sevnica: dnevi mladih 

– skupine Veseli Dolenjci, Poison drops, Mama Manka in 
Rock Otočec fantje

• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: koncert kitarskega in 
tamburaškega orkestra Glasbene šole Krško

Nedelja, 30. 5.
• od 10.00 dalje v Boštanju: dnevi mladih – paintball, ob 

14.00 v in pred Športnim domom Sevnica: turnir v hoke-
ju na rolerjih in v namiznem tenisu 

Ponedeljek, 31. 5.
• ob 9.00 pred knjižnico v Kostanjevici na Krki: ponedelj-

kovi pohodniki

Sreda, 2. 6.
• ob 16.30 v klubu MC Brežice: gledališka predstava dram-

ske skupine MC Brežice „Pod glavnikom“

Četrtek, 3. 6.
• ob 17.00 v OŠ Leskovec: dobrodelni koncert Žarki srca 
• ob 20.00 v MC Brežice: predstavitev DVD-ja Magičnost 

gibanja 1

Petek, 4. 6.
• od 17.00 do 19.00 v gradu Raka: razstava oblačil iz 19. 

in 20. stoletja
• ob 18.00 v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki: dobrodelni 

koncert, nastopajo: Miran Rudan, Majda Arh, Peter Dirn-
bek, Mihaela Komočar, Tamburaški orkester Artiče...

• ob 18.00 v telovadnici OŠ Koprivnica: razstava vezenin, 
kvačkanja in kleklanja na temo Pogrinjki

• ob 20.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: slavnostni koncert 
ob 20-letnici delovanja ljudskih pevcev Boštanj in pred-
stavitev zgoščenke „Tako se je pelo nekoč“

• ob 20.00 v galeriji MC Brežice: otvoritev razstave ilu-
stracij Dalai Eegola

• zvečer na gradu Sevnica: razstava umetniških del Jerce 
Šantej in koncert skupine Šukar

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: mednarodni večer - Italija

Sobota, 5. 6.
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – stor-

žasti palčki
• od 10.00 do 13.00 v atriju MC Brežice: tržnica Unika – 

torbice in drugi uporabni izdelki
• od 17.00 do 19.00 v gradu Raka: razstava oblačil iz 19. 

in 20. stoletja
• ob 19.30 v viteški dvorani gradu Brežice: koncert ob 90. 

obletnici delovanja MoPZ Kapele – Mladostne sanje, gost: 
Slovenski oktet

• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: nastop pihalnega oddel-
ka Glasbene šole Krško

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert Zorana Mišića

Nedelja, 6. 6.
• od 17.00 do 19.00 v gradu Raka: razstava oblačil iz 19. 

in 20. stoletja

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

venstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica in odprto pr-
venstvo upokojencev za junij 2010

Torek, 8. 6.
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: letna produkcija 

Plesnega društva Imani »Povej, kaj naj postanem?«

Sreda, 9. 6.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen Sevnica 
za junij 2010

*Prireditve�v�okviru�praznika�občine�Krško�so�objavlje-
ne�na�straneh�16�in�17.

Prodamo prašiča, težkega cca. 150 
kg ter 300 litrov vina cviček. Možna 
menjava za drva. Tel.: 040 312 878 

Prodam dva teleta (M in Ž), sive 
barve, stara 6 tednov. 
Tel.: 070 848 863

Prodam teličko limusin, staro tri 
mesece, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 871 324

Prodam teličko simentalko, staro 
dva tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam pujske, 8 komadov, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 840 642

Prodam prašiča, težkega 170 kg. 
Tel.: 07 49 67 279

Prodam prašiča, težkega med 170 
in 180 kg. Tel.: 041 255 556

Prodam prašiča, težkega 110 kg. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke in rdeče vino. 
Tel.: 07 49 71 844

Ugodno prodam odojke, težke do 
35 kg, ter večje prašiče, težke do 
140 kg. Vsi hranjeni z domačo hra-
no, možen zakol. Tel.: 041 380 981

Prodam 5 kom. prašičev, težkih 
med 120 in 140 kg. Tel.: 041 489 225

Prodam mladičke pritlikave pu-
dlje, bele barve, brez rodovnika, 
čistokrvni, cepljeni, zdravi, doma-
če leglo. Tel.: 031 461 013

Prodam psa sibirski haski za 30 €. 
Je zelo lep, miren, prijazen in ima 
rad otroke. Tel.: 070 260 566

Prodam mladiče čivave, čistokrv-
ne, kratkodlake, rjave z belo liso, 
za oddajo konec junija. Možen 
ogled, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 786 378

Prodam mladičke pritlikavi beli 
šnavcer z rodovnikom, razglisteni, 
cepljeni, s potnim listom. 
Tel.: 041 923 902

Kupim mlado kravo (pašno), pro-
dam pa motorno žago za 200 €. 
Tel.: 040 840 065

Kupim odojke do 25 kg. 
Tel.: 07 49 67 697

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam zelo lepo ohranjeno 4 leta 
staro kuhinjo z napo in integrira-
nim pomivalnim koritom v svetlo 
zeleni barvi. Dolžina 2,80 m in ve-
lika samostoječa omara 0,60x1,90 
m; cena 290 €. Tel.: 031 290 450

Prodam starejšo kuhinjo, pograd, 
pralni stroj v okvari, zakonsko po-
steljo z jogijem, skoraj nerablje-
no. Tel.: 031 322 721

Prodam kotno sedežno garnituro 
(pet sedežev, kot, postelja) za sim-
bolično ceno 100 €. 
Tel.: 051 646 340

Prodam garderobno omaro (2 x š 
= 70 cm, v = 230 cm, g=28 cm) z 
ogledalom, v rjavi barvi. 
Tel.: 041 521 649

Prodam zelo lepo ohranjen tape-
ciran stolček za hranjenje otroka, 
cena 25 €, Sevnica. Tel.: 031 403 767

Ugodno prodam otroški jogi 
60x120 cm, lesen otroški stol za 
hranjenje, ter otroški športni in 
globok voziček, vse v dobrem sta-
nju. Tel.: 031 765 756

Prodam avtosedež od 9 do 18 kg, 
lepo ohranjen, cena 30 €. 
Tel.: 040 894 710

Prodam prenosno otroško poste-
ljico (20 €), otroško posteljico Lip 
Poljčane in jogi Merkur (100€), stol 
in mizo za hranjenje Jane – Terra 
(80 €), kotalke Crazy Creak št. 37 
(20 €). Tel.: 041 724 064

Prodam masivno hrastovo mizo 
250x90 cm in dve klopi z naslonom, 
primerno za v zidanico. 
Tel.: 041 250 744

Zbirateljem starin prodam starej-
šo kredenco. Tel.: 031 615 597

Prodam mizo masiva Stilles, fi 115, 
lepo ohranjena, cena po dogovo-

ru. Ugodno prodam tudi okoli 1000 
značk. Tel.: 041 274 251

Električni otroški motorček s pol-
nilnikom, modre barve, od 2. do 4. 
leta, lepo ohranjen, kot nov – pro-
dam. Tel.: 070 321 467

Prodam sedežno garnituro/poste-
ljo, lesena garažna vrata, in pralni 
stroj Candy (5 kg), vse dobro ohra-
njeno. Tel.: 051 435 198

Za ugodno ceno kupim otroški to-
bogan. Tel.: 041 277 033

Podarim sedežno garnituro, funk-
cionalno, raztegljivo, z dvema le-
žiščema. Tel.: 03 56 84 427  

RAZNO
Prodam večjo količino modular-
ne opeke (29x19x19) za polovično 
ceno ter 57 nosilcev za monta plo-
ščo. Tel.: 040 805 678

Ugodno prodam štedilnik 2x plin, 
2x elektrika, š=60 cm, cena po do-
govoru. Tel.: 070 351 583

Prodam veliko zamrzovalno skri-
njo, staro 12 let, zelo dobro ohra-
njeno, in pralni stroj, star 15 let, 
600 obratov, prav tako dobro ohra-
njen. Tel.: 040 900 129

Prodam rabljen oljni gorilec 
Olymp Feroterm – tip Viscostar 40 
DV z avtomatiko. Cena 150 €. 
Tel.: 041 587 652

Prodam rabljen barvni TV znamke 
Philips, diagonala zaslona 62 cm; 
za 100 €. Tel.: 07 49 27 391

Prodam dvodelna garažna vrata 
hrast (v=2 m, š=2,15 m) ter Vrečk-
ovo črpalko za škropljenje vinograda 
ali sadovnjaka s priklopom na kar-
dan ali el. motor. Tel.: 041 794 394 

Prodam novo tendo, 3 m+2 m, 
cena 90 €. Tel.: 041 543 226

Prodam baldahin za kamp prikoli-
co - 380x200 cm, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 465 355

Prodam še uporabno šotor kamp 
prikolico Brako. Možno preurediti 
v tovorno prikolico s tretjo tabli-
co. Cena 200 €. Tel.: 041 841 936  

Prazno jeklenko za plin ugodno pro-
dam (Brežice). Tel.: 031 480 247

Prodam PVC cisterno na paleti za 
vodo. Tel.: 051 630 530

Ugodno prodamo rostfrei cisterne 
45 in 35 l., visokotlačni vodni či-
stilnik in šivalni stroj Veritas, do-
bro ohranjeno. Tel.: 031 316 166 

Prodam okno termopant z lesenim 
okvirjem, dimenzije 140x120, za 
20 €. Tel.: 031 839 237 

Prodam okna z roletami brez 
okvirjev, zastekljena, v zelo do-
brem stanju, simbolična cena. 
Tel.: 041 976 573 

Prodam novo diatonično harmoni-
ko štajerko C-F-B, 3 leta garanci-
je. Tel.: 031 793 132

Prodam novo diatonično harmoni-
ko Tolar, 37 + 3 gumbi, glasilke tipa 
mano, turbo basi. Kovček v ceni, 
garancija. Tel.: 041 439 908

Zelo ugodno prodam kompletno 
kvalitetno ozvočenje za ansambel 
(mixer, zvočniki, mikrofoni, kabli, 
stojala, efekti itd.). 
Tel.: 07 49 62 398

Prodam nove až 10 ali 7 satarje ter 
nov lesen čoln. Tel.: 031 501 801

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

Prodam lepo ohranjen antično-
rimski stolp v krem barvi, ročno iz-
delan, primeren za LCD stojalo ali 
klubsko mizico. Mere 40x40, višina 
45 cm, cena 60 €. Tel.: 041 542 910

Prodam starejši računalnik z mi-
ško, tipkovnico, zvočniki in ekra-
nom; cena 50 €. Prodam tudi 
brazdni 10-colski plug, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 805 678

Ugodno prodam 8 metrov balkon-
ske ograje, masiven les, avstrijski 

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. 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

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:

model, komplet s kovinsko kon-
strukcijo ali brez. Tel.: 041 975 337

Ugodno prodam kombinirano 
centralno peč 35 KW, staro 6 let, 
delujoč gorilec olja, ter več vise-
čih omaric Marles. 
Tel.: 031 218 039

Prodam transportno lestev dolžine 
13 m, znamke Paus, nosilnost 200 
kg, ali jo dam v najem. 
Tel.: 041 436 427

Kupim brezhibno delujoč rabljen 
računalnik, star 3 do 5 let, resno. 
Tel.: 040 701 425

Odkupujem rabljene mobilne te-
lefone po ugodnih cenah (Nokia, 
Samsung, Sony Eriksson). 
Tel.: 041 834 384

Zamenjam pokrovčke plastičnih ste-
klenic za PVC steklenice in pločevin-
ke. Pridem na dom. 
Tel.: 031 876 668

Iščem inštrukcije za osnovno igra-
nje kitare. Tel.: 040 218 212

POMOČ
Zaradi slabega finančnega stanja 
prosim dobre ljudi za posteljo ali 
kavč, ki se raztegne v posteljo. 
Tel.: 07 49 62 906

STIKI
58-letni moški želi spoznati gospo 
od 45 do 65 let za skupno življenje. 
Tel.: 031 289 319

Moški, 58 let, bi rad spoznal žensko 
do 45 let, visoko do 160 cm, teža 
65 kg, za resno vezo, da prideš k 
meni. Tel.: 070 260 566

BREZPLaČNI 	MaLI 	OgLaSI

Na spletu že v sredo!
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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 - izide 18. junija 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 

18. junija

na zalogi

izide oktobra

Zbirka - Stoletje na razglednicah
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