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POSAVJE – Nedeljskega referenduma o uveljavitvi zakona o ar-
bitražnem sporazumu se je po začasnih neuradnih izidih (končni 
bodo znani 29.junija) v Posavju udeležilo 37,7 % volivcev (22.792 
od 60.510 volilnih upravičencev), kar je manj kot na državnem 
nivoju, kjer je bila udeležba dobrih 42-odstotna. Še najvišja je 
bila v sevniškem volilnem okraju – 38,18 %, manjša pa v breži-
škem - 37,46 % in krškem (ki zajema občini Krško in Kostanjevi-
ca na Krki) - 37,53 %.
Če seštejemo izide glasovanja v vseh treh posavskih volilnih 
okrajih, ugotovimo, da so se posavski volivci za razliko od vseh 
v Sloveniji z malenkostno večino opredelili proti arbitražnemu 
sporazumu, saj jih je 11.707 oz. 51,7 % glasovalo PROTI, 10.939 
oz. 48,3 % glasovalo pa ZA (144 glasovnih je bilo neveljavnih). 
Če pogledamo izide po volilnih okrajih, so se v brežiškem volil-
ci opredelili za podporo arbitražnemu sporazumu (55,64 % ZA 
in 44,36 % PROTI), manj podpore pa je arbitražni sporazum do-
bil v krškem (46,17 % ZA in 53,83 % PROTI) in zlasti v sevniškem 
volilnem okraju (41,31 % ZA in 58,69 % PROTI). P. P.

Brežice	za,	Krško	in	Sevnica	
proti	arbitražnemu	sporazumu

„Skupaj lahko ponosno go-
vorimo o dosežkih, ki pred-
stavljajo našo občino in nas 
vse. Poželi smo marsikaj, kar 

Osrednja	prireditev	ob	prazniku	občine	Krško	

»Poželi	smo	marsikaj,	kar	
smo	pretekla	leta	sejali«
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 7. junija, ko občina Krško v spomin na 
vrnitev izgnancev po koncu druge svetovne vojne praznuje svoj praznik, po-
tekala osrednja praznična prireditev – slavnostna akademija s podelitvijo pri-
znanj Občine Krško, po njej pa zdaj že uveljavljeno kulturno-zabavno druže-
nje občank in občanov na ploščadi pred kulturnim domom.

smo pretekla leta sejali. Ve-
selimo se mnogih pridobi-
tev, ki ne bodo samo polep-
šale naš vsakdan, ampak tudi 

korenito izboljšale kakovost 
in standard našega bivanja v 
občini Krško,“ je zbranim v 

Letošnji občinski nagrajenci z županom Francem Bogovičem, podžupanjo Ano Somrak 
in podžupanom Cvetkom Sršenom

BREŽICE – Na 26. redni seji so minuli ponedeljek brežiški 
svetniki opravili s štirimi vsebinskimi točkami od 19 na 
dnevnem redu. Kot prvo vsebinsko točko so na predlog 
Ivana Sušina s podpisi še desetih svetnikov uvrstili točko 
Zagotavljanje pogojev za enakopravne možnosti javnega 
delovanja vseh političnih strank in neodvisnih politikov v 
občini Brežice in jo tudi potrdili. 

Predlog Ivana Sušina naj bi vsem svetniškim skupinam omo-
gočal enakopravno obveščanje javnosti v zakupljenem pro-
storu v medijih in pri zloženkah za gospodinjstva s strani 
občine, ki ga zdaj uporablja župan in občinska uprava. Za-
jema dve točki, ki sta razdeljeni na čas izven volilne kam-
panje, ko se prostor za stranke razdelili proporcialno glede 
na volilni rezultat, v času volilne kampanje pa enakopravno 
za vse stranke in kandidate. Za predlog je glasovalo 18 sve-
tnikov. Proti so bili svetniki SDS, saj je Irena Rudman opozo-
rila, da gre za zahtevo po dodatnem financiranju političnih 
strank in da sprejem ni v skladu z zakonodajo, predsedujoča 
svetu Patricia Čular pa na mnenje računskega sodišča o pri-
meru tovrstnega obveščanja pred leti v SavaGlasu ter opo-
zorila, da predlog zajema vsa obveščanja, tudi zloženke, in 
da to ni izvedljivo. Župan Ivan Molan je v odsotnosti pisno 
pojasnil, da gradiva ni uvrstil na dnevni red, saj razprava o 
tem nima zakonskih osnov za sprejem, v primeru sprejema 
na občinskem svetu pa napovedal, da bo primoran sklep ob-
činskega sveta zadržati. 

Brez razprave so sprejeli sklep o odprtju novih oddelkov v 
vrtcih občine Brežice, in sicer, kot je pojasnila vodja matič-
nega oddelka Anica Hribar, po en oddelek v vrtcih pri OŠ Ar-
tiče, Globoko in Mavrica Brežice ter pol oddelka v vrtcu pri 
OŠ Bizeljsko. Čeprav sklep obremenjuje proračun, bodo vsi 
otroci imeli zagotovljen vrtec. Soglašali so z znižanjem cene 
storitve pomoč družini na domu, ki bo za uporabnika znašala 
3,81 namesto dosedanjih 4,35 evra, polovico sofinancira ob-
čina. Kljub nasprotovanju odbora za komunalno infrastruk-
turo so potrdili spremembe predloga odloka o oskrbi s pitno 
vodo, čeprav so osnovni predlog sprejemali lani. Predsedni-
ca odbora Vladimira Kežman je menila, da bi te spremem-
be lahko bile bolj celovite, ker je na področju vodo oskrbe 
kup težav. Nadaljevanje seje sledi v ponedeljek. 
 S. Vahtarič 

Brežiški	občinski	svet	
o	enakopravnosti	obveščanja

Ponovni	izid	»krških	razglednic«
KRŠKO – V petek, 18. junija, bo v Krškem pri domači založbi 
Neviodunum ponovno izšla knjiga Krško – stoletje na razgle-
dnicah, ki je bila prvič izdana že leta 2003 in kmalu potem 
tudi razprodana. Nekoliko dopolnjeno izdajo, ki jo lahko 
že naročite po prednaročniški ceni 35 EUR, bodo predstavi-
li ob osrednji proslavi letošnjega praznika KS mesta Krško. 

v

vrt in balkon
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Akcija za bralce, str. 16 - 17

»Ljudje se norčujejo in kot 
svetniku mi ni vseeno, kaj 
govorijo o občini,« je glas 
ulice občinskemu svetu in 
upravi prenesel Herakovič, 
ki vztrajno opozarja na po-
manjkljivo ureditev kosta-
njeviškega mestnega sredi-
šča. Kostanjevičane je v oči 
zbodel predvsem začetek za-
menjave neustreznih muld, ki 
so jih Kostakovi delavci od-
stranili, ko so želeli namestiti 
nove, pa ugotovili, da so na-
ročili – premajhne. Stane Ro-
stohar iz občinske uprave je 
pojasnil, da bodo že čez de-
set dni dobavljene in vgraje-
ne nove mulde, naslednji te-
den pa se bodo z izvajalcem 
tudi dokončno dogovorili o 
obsegu in dinamiki popravil.

Pikrih besed na račun pristo-
pa k sanaciji kljub temu med 
svetniki ni manjkalo. »Otok 

»Drži	vodu,	dok	majstori	odu«
KOSTANJEVICA NA KRKI - S temi besedami je kostanjeviški občinski svetnik Milan Herako-
vič na torkovi seji občinskega sveta komentiral začetek sanacije napak na kostanjeviškem 
otoku, ki jih mora Kostak Krško kot izvajalec odpraviti, da bo projekt, katerega otvoritev je 
bila že pred desetimi leti, končno prestal tehnični prevzem in dobil uporabno dovoljenje.

želijo sanirati s čim manjšimi 
stroški, to je le mazanje oči. 
Potreben je nadzor, drugače 
nam bo kljub pridobljenemu 
uporabnemu dovoljenju ostal 
slabo saniran otok,« je bil 
oster Ladko Petretič. »Pre-
seneča me vnaprejšnje pre-
pričanje, da bo vse narobe. 
Naredili so napako in glede 
tega ne moremo nič. Posto-

pek moramo izpeljati, da do-
bimo garancijo, ki jo bomo, 
če bo potrebno, tudi uvelja-
vili,« je odgovoril Rostohar, 
med svetniki pa je vseeno ob-
veljalo prepričanje, da bo sa-
nacija premalo temeljita.

Med sprejetimi sklepi ome-
nimo odlok o komunalnem 
prispevku, v skladu s kate-
rim bo treba v Kostanjevi-
ci za gradnjo 150 m2 velike 
stanovanjske hiše na parce-
li 300 m2 plačati dobrih 3100 
evrov komunalnega prispev-
ka (manj seveda v komunalno 
slabše opremljenih naseljih), 
za gradnjo večje trgovine, ve-
like 1000 m2 na parceli 3000 
m2, pa 27.800 evrov. Komu-
nalni prispevek bo v kosta-
njeviški občini še vedno med 
nižjimi v primerjavi z ostali-
mi občinami.
 P. Pavlovič

Sporne premajhne mulde
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BREŽICE - Dr. Boštjan Žekš, minister brez resorja, odgovoren 
za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono 
slovensko skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko 
Slovenijo in Slovenci po svetu, se je pred 38. koncertom po-
bratenih zborov štiriperesne deteljice srečal z vrhom Območ-

ne organizacije SD. V Oštariji Debeluh so predstavniki stran-
ke seznanili ministra s položajem mejne občine in vplivom 
meje na življenje prebivalcev. »Strinjam se, da ko govorimo 
o referendumu za arbitražni sporazum, vsi vidimo le Piran-
ski zaliv, drugih težav, ki jih meja povzroča, in bi jih z reši-
tvijo meddržavnih problemov tudi odpravili, o teh pa nihče 
ne govori. Vsaj na lokalnem nivoju bi morali poudarjati, kaj 
meja slabega naredi in kaj bo boljše, ko se odnosi rešijo,« 
je dejal dr. Žekš. Pojasnil je še, da so ga seznanili z vpraša-
nji upokojevanja za državljane, ki so delali v drugih repu-
blikah nekdanje skupne države oz. zastavili nekaj vprašanj 
o dvojnih državljanstvih, na katera bo dr. Žekš poiskal odgo-
vore. Predsednik OO SD Robert Budič je dejal, da je šlo bolj 
za druženje in informiranje o delovanju, za navezovanje sti-
kov, saj minister ni imel veliko časa. S. V. 

Ministra	seznanili	z	
obmejnimi	problemi	

Jože Tomše, Tatjana Kosec, Željko Nikezič, dr. Boštjan 
Žekš, Rajka Križanac in v ozadju Robert Budič

KRŠKO – Več mesecev trajajoče razprave o načinu porabe 
dela nadomestila, ki ga občina Krško prejema zaradi priso-
tnosti jedrskih objektov, so dobile (začasni) epilog 27. maja 
na nadaljevanju 40. redne seje krškega občinskega sveta. 
Sprejeti sklep o načinu porabe nadomestila zaradi omeje-
ne rabe prostora namreč določa, da se 20 % oz. 1,46 milijo-
na evrov od 7,2 milijona evrov vredne letne jedrske pogače, 
nameni za programe, ki bodo pomenili izboljšanje kvalitete 
življenja prebivalcev na območju občine Krško.

V ta namen bo Občina Krško namenila sredstva za razne so-
cialne programe: dodatno sofinanciranje vrtcev, kar bo za 
starše predšolskih otrok pomenilo približno polovico cenej-
še varstvo v vrtcih, dodatno sofinanciranje letovanja otrok z 
medicinsko indikacijo, 11-dnevno brezplačno letovanje ge-
neracije šoloobveznih otrok v Nerezinah, zimska in letna šola 
v naravi, višja pomoč ob rojstvu otroka - iz 200 na 300 evrov, 
dodatno subvencioniranje pomoči na domu - iz 50 na 70 %, 
poleg tega pa še dodatna sredstva za področje zaščite in re-
ševanja ter informiranje v zvezi z jedrskimi objekti. Dodatna 
sredstva se obetajo tudi krajevnim skupnostim.

Še bolj „revolucionaren“ je drugi člen sklepa, ki pravi, da so 
„prebivalci, ki živijo znotraj kroga s centrom v središču re-
aktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m, razen pre-
bivalcev Vrbine, upravičeni do letnega nadomestila. Način in 
merila za dodelitev individualnih nadomestil se določi s po-
sebnim aktom.“ Če bi nadomestilo znašalo 500 evrov bruto 
na prebivalca letno, kot je bilo sprva predlagano, a na po-
mislek svetnika Mirana Stanka umaknjeno iz sklepa, bi na ta 
način letno razdelili dobrih 184 tisoč evrov.

Sklepu, ki ga je podprlo 15 svetnikov in svetnic, je naspro-
tovalo sedem svetnikov iz vrst SDS, LDS in Nsi, z neodobra-
vanjem pa so ga pospremili tudi nekateri prebivalci 1500 m 
pasu, ki so prisostvovali seji, saj so se v okviru lokalnega par-
tnerstva zavzemali za delitev 50 % nadomestila med občane 
po načelu koncentričnih krogov.
 Peter Pavlovič

Del	jedrske	pogače	tudi	za	
osebno	rento	

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS 
je 3. junija na položaj držav-
nega sekretarja v Ministrstvu 
za notranje zadeve imenovala 
Krčana mag. Damjana Laha, 
ki je funkcijo, ki jo je pred 
kratkim zapustil mag. Goran 
Klemenčič, nastopil že nasle-
dnji dan, 4. junija. Mag. Da-
mjan Lah je bil 26. marca 2009 
imenovan na položaj general-
nega sekretarja v Ministrstvu 
za notranje zadeve, pred tem 
je to funkcijo od 4. decembra 
2008 opravljal kot vršilec dol-
žnosti. Bil je vodja Službe za 
pravne, kadrovske in splošne 
naloge ter namestnik direktor-
ja Agencije Republike Sloveni-
je za javnopravne evidence in storitve (AJPES), generalni se-
kretar Ministrstva za finance, državni sekretar Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve in direktor Urada predse-
dnika Vlade RS. 

Damjan	Lah	državni	sekretar	
na	MNZ

uvodnem nagovoru dejal žu-
pan občine Krško Franc Bo-
govič in se sprehodil po v 
minulem letu zaključenih in 
začetih investicijah na po-
dročjih predšolskega var-
stva, šolstva, športa, kultu-
re in še posebej komunalne 
infrastrukture. „Tako je po-
membno omeniti, da smo v 
preteklem letu zaključili ce-
lovite obnove naselij Podbo-
čje, Spodnji Stari Grad, Bre-
ge in Drnovo. V teku so dela 
na Mrtvicah, Vihrah, Veliki 
vasi, Gorenji vasi ter na Se-
novem. Naša želja je urediti 
naselja po celotni občini in 
s tem ljudem omogočiti ži-
vljenje in delo v urejenem 
okolju. Zelo ponosni smo, 
da bomo z izgradnjo široko-
pasovnih povezav do sleher-
nega gospodinjstva postali 
ena najmoderneješih občin 
v vsej Evropi,“ je poudaril 
župan in se v nadaljevanju 
govora zahvalil občankam 
in občanom ter občinskemu 
svetu za modrost pri spreje-
manju težkih odločitev glede 
odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov ter 
rabe nadomestil zaradi ome-
jene rabe prostora. „Veseli 
me, da je prevladala odgo-
vornost in dolgoročen pogled 
na razvoj občine ter solidar-
nost do ranljivih skupin naših 
občanov, kot so otroci in sta-
rostniki. Ne smemo dopusti-

ti, da bi razdelili občane, kot 
je to uspelo slovenski politi-
ki. Dokazali smo, da naš po-
gled seže dlje od najbljižjih 
volitev ali drobnih obljub po-
sameznikom,“ je še povedal 
Bogovič in napovedal nove 
velike investicije v občini. 

Slavnostni govornik je bil di-
rektor Savaprojekta Krško in 
dobitnik letošnje nagrade 
Gospodarske zbornice Slove-
nije za gospodarske dosežke 
Peter Žigante ter se navezal 
na zgodovinske dogodke, ki 
se jih spominjamo ob krškem 
občinskem prazniku. „Spo-
ročilo preteklosti ostaja: s 
skupnimi močmi, z močno 
vztrajnostjo lahko dosežemo 
boljši jutri in če bomo želeli 
graditi boljšo prihodnost, ga 
ne smemo pozabiti,“ je pou-
daril in opozoril na pomanj-
kanje patriotizma in enotno-
sti. „Sam verjamem v našo 
občino. Danes smo na preiz-
kušnji in verjamem, da bomo 
kljubovali trenutnim razme-
ram in zmogli premagati go-
spodarsko krizo, ki bo udari-
la vsak trenutek, kajti ni še 
dosegla svojega dna. Skupaj 
bomo zmogli. Imamo progra-
me, imamo vztrajnost, ima-
mo denar. Prepričan sem, da 
ob vseh programih, ki jih ima 
občina, ne bi smel propasti 
noben gradbenik, noben pre-
voznik, noben električar ali 
mizar, če bomo le znali ra-
zumeti skupni interes. Pred-

videne občinske in državne 
investicije v infrastrukturo 
lahko zaposlijo več sto do-
mačih ljudi. Če k temu pri-
štejemo še energetiko in 
investicije vanjo, pa se šte-
vilke dvignejo na tisoč in več 
delovnih mest zgolj za Posav-
ce,“ je med drugim povedal 
Žigante in pozval k poveza-
nemu nastopu posavskih go-
spodarskih subjektov pri veli-
kih investicijah, predvsem na 
energetskem področju.

Podelili 13 Priznanj

Vrhunec prireditve je bila 
podelitev občinskih priznanj. 
Veliki znak Občine Krško sta 
dobila Radioklub Krško za 50 
let zelo uspešnega dela na 
področju tehnične kulture in 
družba Duropack - Tespack 
d.o.o. Brestanica za prispe-
vek h gospodarskemu razvoju 
ob 20-letnici delovanja druž-
be in 30-letnici proizvodnje 
valovitega kartona in emba-
laže iz valovitega kartona.

Znak Občine Krško je župan 
Bogovič podelil Martinu Ko-
driču za prispevek pri razvo-
ju KS Podbočje in občine Kr-
ško, družbi I.H.S. d.o.o. 
Krško ob 20-letnici uspešne-
ga delovanja na gospodar-
skem področju ter Poklic-
ni gasilski enoti Krško ob 
30-letnici uspešnega delova-
nja na področju požarne za-
ščite in reševanja.

Priznanje Občine Krško so 
prejeli: Vesna Vučajnk ob 
25-letnici uspešnega delo-
vanja na plesnem področju, 
Ivanka Černelič Jurečič za 
aktivno oblikovanje javnega 
življenja v domačem kraju in 
občini Krško, Jože Dular za 
dolgoletni prispevek pri ra-
zvoju KS Zdole in občine Kr-
ško, Stane Iskra za dolgole-
tno delo za zdravo življenje 
in soustvarjanje dobrega so-
delovanja med občinama Kr-
ško in Mali Lošinj in Društvo 
potapljačev Vidra Krško ob 
20-letnici prizadevanja za 
razvoj potapljaške dejavno-
sti in plemenite pomoči v ne-
srečah.

Župan Bogovič je plake-
te Občine Krško podelil re-
žiserjema Raheli Jagrič in 
Damjanu Kozoletu, ki sta s 
svojim delo ime občine Kr-
ško ponesla v svet, ter Mi-
lanu Dobršku, že 47 let čla-
nu Pihalnega orkestra Videm 
Krško.

Prireditev je povezova-
la Bernarda Žarn, kulturni 
program pa so tokrat obli-
kovali tolkalska skupina Glas-
bene šole Krško, MoPZ Svo-
boda Brestanica in D’Palinka 
band, ki je skrbel tudi za do-
bro počutje na druženju ob-
čank in občanov na plošča-
di pred kulturnim domom po 
slavnostni akademiji.
 Peter Pavlovič

„Poželi	smo	marsikaj,	kar	smo	
pretekla	leta	sejali“
nadaljevanje s 1. strani

KRŠKO - Na Okrožnem sodišču v Krškem je bila 4. junija prva 
javna dražba Vina Brežice, potem ko je bil septembra lani 
uveden stečaj. Stečajni upravitelj Zlatko Vili Hohnjec je 
potrdil, da je bila neuspešna, naslednjo pa po vseh spelja-
nih postopkih pričakuje po sodnih počitnicah v začetku sep-
tembra. Hohnjec želi, da bi uspeli premoženje Vina Brežice 
v Šentlenartu, tako kompleks nepremičnin, obratov ter opre-
me, ocenjene na 6,3 milijona evrov, prodati v enem delu, 
kar bi morda omogočilo vzpostavitev dela proizvodnje. Vseh 
obveznosti do upnikov je sicer za dobre štiri milijone več. 
Potrdil je, da se je pred dražbo pogovarjal z zanesljivim in-
teresentom iz tujine, ki je finančno sposoben, a mu je ta lo-
kacija le rezervna opcija.   S. V.

BREŽICE – Ministrstvo za zdravje je laboratoriju Splošne bol-
nišnice Brežice za transfuziologijo izdalo dovoljenje za na-
daljnje delo za obdobje enega leta. Transfuzijska služba v 
brežiški bolnišnici deluje neprekinjeno 24 ur in izvaja osnov-
ne imunohematološke preiskave. Preiskave se delajo v seriji 
ali posamezno, glede na nujnost naročila. Pri nekaterih prei-
skavah je potrebno narediti še nadaljnje preiskave, ki so po-
trebne za pravilno postavitev diagnoze, zdravljenje ali izbi-
ro ustrezne krvi za transfuzijo. Take vzorce krvi se pošilja v 
nadaljnjo obravnavo na Zavod RS za transfuzijsko medicino. 
Za zagotavljanje kakovosti, t.j. za pravilno in kakovostno 
delo v transfuzijski službi je poskrbljeno z dnevnim izvaja-
njem notranje ocene kakovosti imunohematoloških preiskav 
kot tudi z zunanjimi kontrolami, ki jih dvakrat letno izvaja 
Zavod RS za transfuzijsko medicino. Pri izvajanju notranje 
oz. zunanje ocene kakovosti se kontrolirajo vsi reagenti, ki 
se uporabljajo pri delu, vsi aparati kot tudi vsi postopki raz-
ličnih preiskav.

SEVNICA – Sevniški občinski odbor Slovenske demokratske 
stranke bo predvidoma danes popoldan v strankarskih pro-
storih v Sevnici predstavil svojega kandidata za župana obči-
ne Sevnica in nosilce list na jesenskih lokalnih volitvah. Gle-
de imena kandidata so v strankinem občinskem odboru zelo 
skrivnostni, po neuradnih podatkih pa naj bi se izvršilni od-
bor SDS v Ljubljani odločil med tremi občinskimi svetniki: 
Ivanom Orešnikom iz Šentjanža, Tomažem Liscem iz Bo-
štanja in Štefanom Teražem iz Sevnice.
  Ur.

Prva	dražba	Vina	neuspešna	

Dovoljenje	laboratoriju	za	
transfuziologijo

Kdo	je	skrivnostni	kandidat	
SDS	za	sevniškega	župana?

Damjan Lah

Napovednik prireditev
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Stanko Hrušovar, Jelenik: 
Kadil sem v mladih, najstniških 
letih, kar počne pravzaprav 
vsakdo. Ko pa sem se začel za-
vedati, da ta stvar škoduje in 
ko sem videl, kako prijatelji in 
znanci zaradi tega zbolevajo, 
nekateri tudi umirajo, sem pre-
nehal. Odvaditi se je bilo mogo-
če sprva težko, ampak če se od-
ločiš in imaš trdno voljo, se vse 
da, saj to še zdaleč ni največ, 
kar lahko človek stori zase. 

Simon Starič, Dobova: Sem ka-
dilec, sem pa tudi prekinil s ka-
jenjem za dve leti in pol. A ker 
smo ljudje čudna bitja, podleže-
mo raznim pritiskom in ponovno 
zapademo v odvisnost, pa čeprav 
si tega nočemo priznati. Vseka-
kor se pri tem zavedam, da to k 
zdravju ravno ne pripomore in 
da bodo cigarete v čimprejšnjem 
času romale v smeti. Nasploh je 
kajenje v upadanju, v večji meri 
ga opuščajo moški kot ženske.

Marija Dimec, Sp. Stari Grad:
Sicer ne kadim, vendar nimam 
nič proti kadilcem, saj je to 
stvar vsakega posameznika ali 
kadi ali ne. Tam, kjer strežejo 
hrano, je prav, da se v prostoru 
ne kadi, kjer pa je le pijača, pa 
ne bi bilo nič moteče, vsaj pozi-
mi, da kadilci ne bi zunaj zmr-
zovali. Jih pa kar nekaj poznam, 
ki so v zadnjem času prenehali s 
kajenjem, čeprav še vedno kadi 
vse preveč mladih.

ANKETA

Tomaž Povalej, Sevnica: 
Čisto zares nisem nikoli kadil. 
Poskusil sem v srednji šoli, a je 
ostalo samo pri nekajkratnih po-
skusih. Danes ne kadim. Nimam 
te potrebe niti želje. K upadu 
kadilcev kadilski zakon zagotovo 
ni pripomogel. Na tem področju 
ne opažam nobene spremembe. 
Razlika je samo v tem, da sedaj 
vsi »cmulijo« zunaj in ne v no-
tranjih javnih prostorih, doma 
pa itak vsak počne, kar hoče. 

Pred kratkim smo obeležili svetovni dan brez tobaka. Ob 
tej priložnosti smo nekaj naključno izbranih sogovornikov 
vprašali, kakšne so njihove izkušnje s kajenjem, ali kadi-
jo oz. so kdaj in so prenehali, pa tudi, kaj opažajo glede 
trendov na tem področju.

Vaše	izkušnje	s	kajenjem

Kaj je torej glavni namen 
tega projekta in koliko se 
vanj vključujejo posavska 
društva?
Bistvo tega projekta je vzpo-
stavitev učinkovite lastne evi-
dence in baze prostovoljcev, ki 
bodo v svojem okolju obisko-
vali starejše ljudi od 69 let, ki 
še živijo doma, spoznali njiho-
ve potrebe, ki jih ti zaradi raz-
ličnih razlogov ali nočejo ali ne 
znajo razkriti ali si sami poi-
skati pomoč... Torej si priza-
devamo v lastnih vrstah ljudem 
organizirati pomoč, seveda, 
če se obiskovani s tem strinja-
jo, po drugi strani pa z lastno 
vzpostavljeno bazo podatkov 
tako rekoč servisirati pristoj-
ne službe, kot sta denimo Cen-
ter za socialno delo, ki je ob 
delu zasut z birokracijo, pa pa-
tronažno službo, ki je organizi-
rana le v nujnih primerih ozi-
roma ko jo pokličejo. Po drugi 
strani pa si s tem želimo vzpo-
staviti tudi nadzor civilne druž-
be nad delom vseh, ki se ukvar-
jajo s pomočjo na domu.
Do konca lanskega leta je bilo 
v Sloveniji v projekt Starej-
ši za starejše vključenih 195 
društev, od tega tudi devet 
od skupno trinajstih delujočih 
društev v Posavju.

Koliko upokojencev imamo v 
Posavju organiziranih v dru-
štva?
V Posavju imamo, to so sicer 
podatki izpred dveh let, a slika 
se ni bistveno spremenila, pre-
ko 20.700 oseb, starejših od 55 
do 100 in več let. Če upošteva-
mo, da je skupno okoli 70.000 
prebivalcev, pomeni to tretji-
no prebivalstva, kar je zelo ve-
liko. Okoli 15.700 jih je starej-
ših od 60 let, se pravi ljudi, ki 
se že starostno upokojujejo, 
od tega jih je v društva upoko-
jencev vključenih okoli 7.500. 
Po eni strani se sliši veliko, po 
drugi strani pa jih je glede na 
skupno število še vedno malo. 
Se pravi, kdo so ti ljudje, kaj 
se z njimi dogaja, ali so bol-
ni, prepuščeni sami sebi, ne-
mara trpinčeni, kako jim po-
magati – vse to je neznanka. 
In žalostno je, da pri nas so-
sed pogosto ne ve za soseda, 
še bolj žalostno je, a žal je ve-
likokrat tako, da najdejo koga 
šele, ko že zaudarja iz stano-
vanja. In nato smo vsi presene-
čeni in zgroženi, kako je lahko 
do tega prišlo...

Kaj lahko pri tem storite v 
društvih?
S to humanitarno noto prosto-
voljstva, za katerega mi še ve-
dno kar nekako mislimo, da je 
socialistični izum, a ni, pa že-
limo dvigniti kakovost življenja 

Pogovor	z	Marijo	Krušič,	predsednico	PZDU	Posavja

Dlje	kot	bodo	ljudje	delali,
manj	bodo	lahko	dali	od	sebe
SENOVO - 22. marca letos je vodenje Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja prevzela 60-letna 
Marija Krušič s Senovega. Med pomembnimi nalogami v delovanju posavskih društev je v najinem pogo-
voru izpostavila vsakoletno srečanje upokojencev, ki bo tudi letos tradicionalno potekalo na zadnjo so-
boto v mesecu avgustu, predvsem pa projekt Starejši za starejše, ki ga v Zvezi društev upokojencev 
Slovenije izvajajo od leta 2004.

naših upokojencev. Domovi za 
starejše so polni, čakalna vrsta 
dolga, na kar tudi opozarjamo. 
Pri tem se je potrebno zaveda-
ti, da so ti domovi krasno oskr-
bovani, da so notri ekipe, ki res 

predano in zelo dobro delajo, 
vendar pa se pod eno streho 
nahaja veliko različnih ljudi, 
od nepokretnih do še vitalnih 
in da je pravzaprav nemogoče 
doseči neko idealno, kvalitetno 
sobivanje. Marsikdo od teh sta-
novalcev bi lahko bil še kori-
sten družbi, postoril denimo 
kaj na vrtu, popazil otroke, pa 
tudi, če karikiram, če bi gledal 
v sosednjo okno, da tam nek-
do ne vlomi, je še vedno kori-
sten. In ko pravim, da humani-
tarnost ni socialističen izum – v 
Evropi se še kako dela na tem. 
Na prostovoljstvu. Da se zadr-
ži človeka kolikor se da dolgo v 
domačem okolju. Nenazadnje, 
preko prostovoljstva ne boga-
timo le življenja drugih, tem-
več tudi nas same, če nudimo 
brez pričakovanj ljudem po-
moč, prijateljstvo, ljubezen.

Omenili ste dolge čakalne vr-
ste za sprejem v domove, kaj 
je poleg tega še perečega?
Vsekakor moramo opozarjati 
na čakalne vrste v zdravstvu 
in na neurejen zdravstveni sis-
tem, seveda pa na slab gmo-
tni položaj upokojencev. Pa ta 
tudi ne bi bil tako slab, v koli-
kor življenje pri nas ne bi bilo 
tako drago. Cene so tiste, ki so 
zdivjale. Nekdaj se je dalo z 
dobrih 100.000 tolarji plače ali 
pokojnine solidno živeti, danes 
je v protivrednosti tega, koli-
ko znašajo pokojnine, domala 
nemogoče preživeti. Težko gre 
že, če imaš vrtiček in si pride-
laš kakšno hrano, kaj šele, če 
živiš v mestu in si moraš vsako 
malenkost kupiti. In ti ljudje, 
kar opažamo tudi v samem 
projektu Starejši za starejše, 
so tudi najbolj zaprti.

Ti ljudje se najbrž tudi ne od-
zivajo na vaše aktivnosti?
Seveda, saj ne odpirajo vrat, 
ne komunicirajo, niso društve-

no ali kako drugače aktivni. Te 
ljudi je potrebno še toliko bolj 
spraviti izza zidov, sicer gre 
zgolj še za umiranje na obro-
ke. Tistim, ki so vključeni v 
naša društva, nudimo lepo izbi-

ro dejavnosti. Naši upokojenci 
so zelo aktivni na športnem po-
dročju, ravnokar zaključujemo 
letošnjo sezono športnih tek-
movanj, ki najprej potekajo 
med društvi, potem na regij-
skem in zatem še na državnem 
nivoju. Upokojenke rade pre-
pevajo v zborih, nudimo jim 
ugodnejše možnosti letovanja 
v upokojenskem hotelu Delfin 
v Izoli, po društvih ustvarjajo 
res lepa ročna dela, se dnev-
no, tedensko, mesečno sreču-
jejo v klubskih prostorih, ho-
dijo na izlete, potarnajo, se 
poveselijo. Izpostaviti moram 
še projekt računalniškega opi-
smenjevanja. Vsa društva so 
opremljena z računalniki, v 
sodelovanju z Ljudsko univer-
zo in knjižnicami potekajo ra-
čunalniški tečaji za starejše in 
k temu želimo pritegniti čim 
več starejših. Računalnik, in-
ternet, to je danes knjižnica, 
ki se je starejši še premalo za-
vedajo, okno doma in v svet, 
znanje, ki ga pobereš za voga-
lom, preko katerega prebereš 
zdravstvene nasvete, spoznaš 
nove kulture, se seznanjaš z 
novicami, tudi društvenimi, 
saj počasi, a vendarle vzposta-
vljamo tudi društvene spletne 
strani. Zaenkrat spletna stran 
Pokrajinske zveze DU Posavja 
domuje na spletni strani „po-
srcumlad“, tam pa smo si za-
čeli urejati tudi podstrani po-
sameznih društev, kot prvi smo 
to naredili v DU Senovo. 

In kakšen je vaš pogled na 
predlog Vlade o upokojeva-
nju?
Dlje kot bodo ljudje delali, 
manj bodo lahko dali od sebe, 
mladi pa bodo okrog caplja-
li brez službe. Pa ne bo volk 
sit ne koza cela. In starejših, 
ki ne bodo več mogli opravlja-
ti določenega dela, bodo po-
gosteje zbolevali, se bodo iz-

ogibali tudi delodajalci. Bojim 
se, da bomo posledično priča 
tudi naraščajočemu t.i. mo-
bingu na delovnih mestih. Re-
šitve bi bilo potrebno iskati 
v smereh opravljanja male-
ga dela, kajti po drugi strani 
ne gre zavreči znanja in izku-
šenj, ki so si jih starejši ljudje 
pridobili, in so lahko dragoce-
na in koristna. Le da v teh le-
tih ne dosegajo več tiste pri-
čakovane ali želene hitrosti. 
Danes pa se gleda samo efek-
tiva. In vsi bi naredili in imeli 
vse čez noč. 

Kako pa poteka sodelovanje 
z Zvezo DU Slovenije?
ZDUS, ki ga vodi predsednica 
dr. Mateja Kožuh Novak, de-
luje že 65 let in ga sestavlja 
502 društev z okoli 235.000 
člani. Kar pomeni, da je to-
likšno organizacijo nemogoče 
voditi z enega mesta. Zaradi 
lažje koordinacije so bile leta 
2004 ustanovljene pokrajinske 
zveze, predstavniki katerih 
se srečujemo enkrat meseč-
no na koordinacijah in novi-
ce, načrte dela, novosti s po-
dročja zakonodaje prenašamo 
zatem dalje na občinski oziro-
ma na društveni nivo. No, jaz 
sem v vsem tem bolj kot ne 
še novinka (smeh), ampak saj 
sem se pripravljena učiti. Veli-
ko je tega dela, usklajevanja, 
manj časa ostane za kaj po-
storiti doma, ampak moj mož 
pravi: „Rini, če si sprejela – 
rini dalje, to si vselej počela.“ 
 
V Posavje ste se preselili iz 
Ljubljane...
To ne drži povsem. Odrašča-
la sem v Slogonskem pri Ka-
pelah, od koder pa sem odšla, 
še ne petnajstletna, željna 
učenja in znanja v Ljublja-
no. A doma smo imeli kme-
tijo, za menoj so bili še bra-
tje, in sem najprej tri leta v 
Ljubljani delala, da sem pri-
varčevala za študij. Nato sem 
zaključila srednjo šolo, šesto 
stopnjo študija v Mariboru in 
sedmo v Ljubljani. Zatem sem 
kot ekonomistka delala v raz-
ličnih firmah, med drugim v 
Belinki, pa na upravi Merca-
torja. V Posavje sem se vrnila 
leta 1982. Od nekdaj sem bila 
zaljubljena v naravo, v hribe, 
že zdavnaj sem se začela za-
vedati pomembnosti ekološke 
pridelave hrane in tako sva 
se z možem odločila, da se s 
hčerko preselimo na podeže-
lje. Na Bizeljskem smo kupi-
li hiško z zemljo in sadovnja-
kom, ki pa smo jo leta 1990 
zamenjali in se preselili na Se-
novo. Zaposlila sem se na ob-
čini Krško na oddelku za go-
spodarstvo, nakar se je začelo 
v 90. letih v Sloveniji intenziv-
nejše delati na področju po-
speševanja malega gospodar-
stva. Imela sem že izkušnje na 
tem področju, za lokalno ko-
ordinatorko sem se šolala na 
Irskem in v Ljubljani in tako 
sem kot direktorica prevzela 
vodenje Podjetniškega centra 
Krško, kjer sem se po 37 letih 
delovne dobe leta 2005 tudi 
upokojila. Starostno, prosim 
(smeh).

In kaj še radi počnete, poleg 
pohodništva, brez katerega 
vemo, da ne morete?
Rada berem, ne fotografi-
ram se sicer rada, zato pa to-
liko bolj rada stojim na drugi 
strani objektiva. Razmišljam o 
tem, da bi pripravila fotograf-
sko razstavo rastlin s petokra-
kimi večnimi listi. Tudi krompir 
sodi mednje. Ali jih razstavila 
na blogu...

Pa to verjetno še ni vse, ker 
smo izvedeli, da v vaših ple-
tenih nogavicah pleše tudi 
znana folklorna zasedba 
Franc Marolt iz Ljubljane...

Marija Krušič

Pri folkloristih pleše hčer-
ka Branka. In glede na to, 
da zelo rada pletem, je pri-
šla domov z idejo, da se lo-
tim tega posla. In sicer k naro-
dni noši za plese belokranjske 
– poljanske doline. Vzorec so 
predpisali etnologi in do sedaj 
sem jih napletla deset. Nekoč 
sem prebrala, kako pomirja-
joče, hkrati pa stimulativ-
no deluje Mozartova glasba. 
In od tedaj pletem ob njego-
vi glasbi s slušalkami na uše-
sih... Joj, še mnogo stvari je, 
ki jih imam rada, a o tem kdaj 
drugič...
 Bojana Mavsar

prednaročila:  
tel. 07 49 05 780

marketing@posavje.info
www.neviodunum.si

Krško - Stoletje na razglednicah
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Izid v juniju 2010

Po 7 letih – druga, dopolnjena izdaja!
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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

Pojasnilo	in	opravičilo
V prejšnji števili Posavskega obzornika smo pomotoma ob-
javili napačno stran 2 – namesto prave smo objavili stran 2 
iz 17. številke časopisa v letu 2009. Zaradi te neljube na-
pake je izpadlo nekaj člankov, ki jih objavljamo tokrat. 
 
Za napako se iskreno opravičujemo in prosimo za razume-
vanje.  Uredništvo

Novice iz Posavja ● Kultura v Posavju ● Šport v Posavju 

Napovednik prireditev v Posavju
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BREŽICE - Župan Ivan Molan in direktor podjetja Gradis GP 
Ljubljana Bojan Bajec kot predstavnik izvajalca sta s pre-
rezom traku v deževnem 2. juniju namenu predala novo-
zgrajeni nadvoz pri vodovodnem stolpu. Projekt, ocenjen 
na 478.179 evrov, so zaključili v 12 tednih, na mostu pa 
je po prerezu traku sproščen promet. 

V sklopu investicije je bil v prvih dneh marca porušen obsto-
ječi most iz leta 1966, na njegovem mestu pa zgrajen nov 
nadvoz s pripadajočo infrastrukturo. Urejena je dostopna 
pot do parkirišč, stabilizirane in zasejane brežine in trate in 

postavljene klopi. Župan Ivan Molan je pozdravil vključeva-
nje domačih podizvajalcev v izgradnjo, kar je po njegovem 
mnenju omogočilo ohranitev delovnih mest v času, ko smo 
bili priča masovnim odpuščanjem v gradbeništvu po državi. 
Izgradnja nadvoza je del širšega projekta urejanja starega 
mestnega jedra, ki poteka od aprila 2008 in je ovrednoten na 
2,6 milijona evrov. Občina je uspešno kandidirala za evropska 
sredstva ter dobila nepovratnih 1,7 milijona evrov. V okvi-
ru projekta je mestno jedro po županovih besedah doživelo 
preporod, obnovljena je bila osnovna šola, objekt na Gub-
čevi, osrednja ulica, pridobljena parkirišča. Župan napove-
duje še manjšo ureditev parka pri spomeniku Kose, začetek 
gradnje športne dvorane in prenovo objekta SDK za potrebe 
Fakultete za turizem. Več na www.posavje.info.
 S. Vahtarič

Nadvoz	predan	namenu	

Direktor Bajec in župan Molan ob otvoritvi

Poklicno gasilsko enoto so za-
radi zagotovitve večje splo-
šne požarne varnosti, pred-
vsem pa v okolju obratujočih 
industrijskih objektov in usta-
nov, 1. marca 1980 ustanovi-
li Samoupravna interesna sku-
pnost za varstvo pred požarom 
občine krško, Nuklearna elek-
trarna, Tovarna celuloze in pa-
pirja Djuro Salaj in Občinska 
gasilska zveza. Kakor je na 
slovesnosti poudaril direktor 
PGE Joško Žvar, predstavlja-
jo danes poklicni gasilci prvo 
in udarno silo v gasilstvu, saj 
PGE zagotavlja neprekinjeno 
24-urno stalno intervencijsko 
pripravljenost moštva v go-
spodarskih družbah NEK, VI-
PAP in TEB, za Občino Krško 
izvaja obvezno gasilsko služ-
bo na območju celotne obči-
ne, po uredbi Vlade RS pa ima 
status gasilske enote širšega 
regijskega pomena za opra-
vljanje nalog zaščite in reše-
vanja ob nesrečah z nevarni-
mi snovmi, nalog tehničnega 
reševanja ob nesrečah v ce-
stnem prometu, izvaja nalo-
ge reševanja ob ekoloških ne-
srečah ter naloge reševanja 
na tekočih in stoječih vodah 
ter reševanja iz globin in vi-

30	let	Poklicne	gasilske	
enote	Krško
KRŠKO - Z dnevom odprtih vrat, slovesnostjo in podelitvijo priznanj so 4. maja zaposleni, predstavniki z zavo-
dom sodelujočih družb in gasilskih enot ter ostali gostje družno obeležili 30 let delovanja Poklice gasilske enote 
Krško. Ob tej priložnosti so predali v uporabo tudi dve novi pridobitvi enote, in sicer novo kombinirano tovorno 
vozilo za potrebe servisa ročnih gasilnih aparatov in preurejeno prikolico za potrebe potapljačev reševalcev.

šin. Enota letno opravi v pov-
prečju 660 tehničnih interven-
cij in 1400 ostalih interventnih 
preventivnih akcij. V sklopu 
preventive izvedejo na letni 
ravni preko 6000 pregledov 
gasilnikov, vzdržujejo izolirne 
dihalne aparate, meritve hi-
drantnega omrežja, izvajajo 
24-urno požarno varovanje za 
gospodarske družbe in javne 
zavode preko sistema Infra-
net, izdelujejo požarne rede 
ipd. Kolektiv PGE šteje 57 za-
poslenih, od tega je 50 opera-
tivcev. Pogoji dobrega dela te-
meljijo na nenehnem urjenju 
in izobraževanju zaposlenih, 
kakor tudi dobri opremljenosti 
tako voznega parka kot ostale 
zaščitne opreme. Kakor je še 
med drugim dejal Žvar, pa si 
želijo postati osrednji center 
za usposabljanje in obnavlja-
nje gasilskih znanj za potrebe 
gasilskih enot in s tem samo še 
utrditi položaj ene izmed vo-
dilnih gasilsko reševalnih služb 
v Sloveniji. 

Ob glasbenem programu Ko-
morne skupine tolkal in tro-
bilnega kvarteta GŠ Krško je 
v nadaljevanju Žvar za uspe-
šno delo in razvoj enote v ob-

dobju treh desetletij podelil 
zlate medalje PGE, ki so jih 
prejeli operativni vodja PGE 
Stanislav Dvoršek, svetova-
lec za zaščito in reševanje 
Občine Krško Branko Petan, 
poveljnik Gasilske zveze Kr-
ško Avgust Mlakar, vodja 1. 
izmene Albert Unetič, vodja 
2. izmene Anton Knez, vod-
ja servisa ročnih gasilskih 
aparatov Martin Tomič in di-
spečer Marjan Mlakar. Zla-
to plaketo PGE sta ob jubile-

ju prejela Jože Levičar in v 
odsotnosti nekdanji direktor 
Anton Žigante, spominske 
plakete pa Termoelektrar-
na Brestanica, Vipap Krško, 
Nuklearna elektrarna Krško, 
Uprava RS za zaščito in re-
ševanje ter izpostava URSZR 
Brežice, predsednik Gasilske 
zveze Krško Slavko Šribar, 
podžupanja Ana Nuša So-
mrak in poveljnik Civilne za-
ščite RS Miran Bogataj.
 Bojana Mavsar

Operativna enota PGE Krško šteje 50 zaposlenih.

Fire	combat	2010
KRŠKO - Poklicna gasilska enota Krško in Združenje sloven-
skih poklicnih gasilcev sta 5. junija organizirala tekmovanje 
slovenskih poklicnih gasilcev – dvojic, ki se ga je udeležilo 
17 dvojic iz sedmih slovenskih poklicnih enot. Tekmovanje 
je potekalo v treh kategorijah, in sicer do 30 let, od 30 do 
40 let in od 40 do 50 let. Gasilci so svoje fizične sposobno-
sti preizkušali pod dihalnimi aparati v popolni zaščitni ga-
silski opremi, ki tehta kar 30 kg, ena od preizkušenj pa je 
bilo tudi gašenje z vlečenjem 200 kg težke gasilske cevi. 

Zmaga v absolutni konkurenci je odšla sicer v Sežano, dru-
go mesto sta si pritekmovala domačina Anton Starc in Da-
mjan Kodrič, pa tudi tretje mesto je ostalo Krčanom, saj 
sta ga osvojila Aleš Levičar in Rok Grilc. V naslednji ka-
tegoriji do 40 let sta zmagala krška gasilca Roman Božič 
in Alfonz Oštir, v tretji kategoriji pa sta se ponovno naj-
bolje odrezala domačina Drago Novak in Bojan Naraglav.
  M. K. 

Poklicna gasilca v akciji

Zbrane je nagovoril župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk, ki 
je učencem in učenkam česti-
tal za dosežene uspehe na raz-
ličnih področjih ter jim nato 
podelil skupaj s podžupanjo 
Bredo Drenek Sotošek po-
hvalo in knjižno darilo, knjigo 
domačega avtorja Oskarja Zo-
rana Zeliča z naslovom Sevni-
ca –Stoletje na razglednicah.
Pohvalo in knjižno nagrado 
ter čestitko je prejelo 30 iz-
branih učencev: Eva Kotar, 
Živa Stegne in Alma Žuraj iz 
GŠ Sevnica; Mateja Županc 
in Manca Ločičnik iz OŠ Blan-
ca; Tjaša Rupar in Gašper 
Virant iz OŠ Boštanj; Grega 
Pavlin in Sara Močnik iz OŠ Kr-
melj, Eva Camloh, Kaja Bla-
žič in Klara Golob iz OŠ Trži-
šče; Denisa Gorenjec in Zala 
Videčnik iz OŠ Milana Majc-
na Šentjanž. Največje število 
s pohvalo in s knjižnim delom 
nagrajenih učencev in učenk 
je prišlo iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica: Drita Mustafai, Va-
nja Vidmar, Lenka Zupančič, 

SEVNICA - V Zdravstvenem domu 
Sevnica so 8. junija odprli nove 
prostore zobnega rentgena, ki 
ga doslej v sevniški občini ni 
bilo, zato bo občanom prihranil 
pot v sosednje občine in s tem 
tudi dragoceni čas. To pomemb-
no pridobitev za občane so ure-
dili v nekdanjih pritličnih prosto-
rih diagnostičnega laboratorija, 
ki je bil vse od leta 2007 neizko-
riščen. 81.000 evrov vreden pro-
jekt je ZD Sevnica pokril iz la-
stnih sredstev, storitve pa bosta 
izvajali dve dipl. ing. rentgeno-
logije.  S. R., foto: L. M.

POSAVJE - Konec maja je v evidenci brezposelnih Območne služ-
be Zavoda RS za zaposlovanje Sevnica 3.864 brezposelnih oseb, 
od tega 1.281 prijavljenih na brežiškem uradu za delo, 1.640 na 
krškem in 943 na sevniškem. V maju je bilo število brezposelnih 
oseb glede na april nižje za 12 oseb. Glede na lanskoletni maj 
je bilo število brezposelnih višje za 23,3 odstotka (729 oseb), v 
primerjavi z decembrom pa za 0,9 odstotka (za 34 oseb), so po-
jasnili na območni službi, ki jo z majem, po upokojitvi Antona 
Korena, vodi Irena Pirc. V primerjavi z decembrom 2009 se je 
nekoliko znižalo število brezposelnih na brežiškem in sevniškem 
uradu za delo, na krškem pa je poraslo. Sicer pa beležijo v leto-
šnjem letu 1.450 novih prijav v evidence brezposelnih oseb, kar 
je 159 manj kot v obdobju januar – maj 2009 in 878 vključitev 
v zaposlitev in javna dela oz. 190 več kot lani. O statistiki bodo 
več spregovorili na novinarski konferenci 16. junija.  S. V. 

ZD	Sevnica	bogatejši	za	
prostore	zobnega	rentgena

Kljub	krizi	nove	zaposlitve	
Župan	sprejel	najboljše	osnovnošolce	
v	sevniški	občini
SEVNICA - Na sevniškem gradu je 8. junija potekal tradicionalni županov sprejem najboljših osnovnošol-
cev zadnjega razreda devetletke v sevniški občini, ki so se jim pridružile še tri najboljše učenke Glas-
bene šole Sevnica.

Špela Kozinc, Boštjan Jane-
žič, Ana Špan, Teja Romanič, 
Ivana Krajnc, Klemen Lenda-
ro, Nina Mikolič, Gašper Br-
zin, Timotej Jazbec, Klara 
Jezernik, Danijela Milojevič, 
Alen Kozole in Nina Vivod.

Posebno pohvalo in nagrado je 
prejel še učenec David Gru-

den iz OŠ Krmelj, ki je za-
dnjo soboto v maju na 19. dr-
žavnem tekmovanju Kaj veš o 
prometu, ki je bilo namenje-
no učencem osnovnih in sre-
dnjih šol, osvojil naslov držav-
nega prvaka. 

V krajšem kulturnem progra-
mu so sodelovale nagrajene 

učenke GŠ Sevnica ob klavir-
ski spremljavi Saše Božič in 
Urška Zelenović. Čestitkam z 
željo, da bi učenci znali izko-
ristiti svoje talente, pa se je 
pridružila še ravnateljica OŠ 
Sava Kladnika Sevnica Jelka 
Slukan, ki je tudi vodja akti-
va ravnateljev v sevniški ob-
čini. S. Radi

Na sevniškem gradu je župan Srečko Ocvirk pripravil sprejem za najboljše učence in 
učenke osnovnih šol in glasbene šole v občini.
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Zmaga ali 
mora?
Na nedeljskem referen-
dumu o uveljavitvi Arbi-
tražnega sporazuma (AS) 
je bila izglasovana pičla 
podpora temu sporazu-
mu. Ko sem se pred refe-
rendumsko nedeljo pogo-
varjal z ljudmi, je med 
podporniki sporazuma 
prevladovalo stališče, da 
je treba AS podpreti zato, 
da bomo Slovenci konč-
no po 19 letih zaprli po-
membno odprto mejno vprašanje s sosednjo Hrvaško, 
da bomo uredili in ublažili napetosti med državama 
in da bomo ohranili kredibilnost do mednarodne sku-
pnosti.

Moje mnenje je, da nič od tega ne drži in da bodo 
podporniki AS to spoznali, ko bo žal prepozno. Če po-
nazorim s prispodobo iz igralništva. S potrditvijo AS 
smo šele vstopili v igralnico, kjer se igra ruleta. Ali 
bomo po končani igri iz igralnice odšli z več denarja, 
kot smo ga imeli, ko smo vanjo vstopili, ali pa bomo 
del denarja izgubili, bo znano šele čez leta, ko bo ar-
bitražni senat razsodil o meji in neštetokrat izgovor-
jenem »stiku« z mednarodnimi vodami. Velika zmota 
zagovornikov AS je v tem, da menijo, da smo z vsto-
pom v igralnico že nekaj priigrali oziroma, da bomo 
igralnico zapustili zadovoljni. Kaj pa, če bo odločitev 
arbitražnega senata razočarala podpornike sporazu-
ma in odvzela Sloveniji neposreden dostop do med-
narodnih voda? Ali je nedeljska potrditev AS zma-
ga ali mora njegovih zagovornikov, bomo spoznali 
šele po razsodbi arbitražnega senata, ko bo Hrvaška 
zdavnaj končala predpristopna pogajanja in ko Slo-
venija ne bo več mogla uveljavljati kakršnih koli pri-
držkov do Hrvaške pri pristopnih pogajanjih. 

Potrditev AS je sprožila nadaljnje postopke, ki gre-
do v dveh smereh. Ena smer je nadaljevanje približe-
vanja Hrvaške EU, kar bo privedlo do podpisa pristo-
pne pogodbe čez kakšno leto ali dve. Nato sledi proces 
ratifikacij te pristopne pogodbe v vseh parlamentih 
članic EU, tudi v slovenskem parlamentu. Ali bo vla-
di uspelo zagotoviti dvotretjinsko podporo ratifika-
ciji hrvaške pristopne pogodbe, je veliko vprašanje. 
Druga pot pa predstavlja nadaljevanje postopkov po 
AS za določitev meje. Arbitražni senat bo začel z de-
lom, ko bo Hrvaška podpisala pristopno pogodbo za 
vstop v EU. Zato je praktično nemogoče, da bi bila 
do trenutka, ko bomo v parlamentu odločali o rati-
fikaciji pristopne pogodbe, že znana odločitev glede 
meje. Ali torej glasovati za vstop Hrvaške v EU, pre-
den bo določena meja med Slovenijo in Hrvaško? V 
SDS smo pred volitvami leta 2008 in kasneje zasto-
pali stališče, da mora biti naša meja s Hrvaško do-
ločena pred vstopom Hrvaške v EU. Žal nas čaka še 
veliko zapletov in kritičnih odločitev, zato niti pribli-
žno ne drži trditev, da smo s potrditvijo AS rešili mej-
no vprašanje in odnose s sosedi. 

Glede kredibilnosti do mednarodne skupnosti pa le 
to, da je Hrvaška pred leti zavrnila sporazum Dr-
novšek-Račan, ki je bil podpisan s strani takratnih 
predsednikov obeh vlad in ratificiran v slovenskem 
parlamentu. Hrvaška je zavrnila ratifikacijo in ni 
izgubila niti malo kredibilnosti v mednarodni jav-
nosti. Tujcem je vseeno, kakšna bo na koncu rešitev 
in odločitev arbitražnega senata, pozdravljajo spora-
zum zaradi sporazuma. Slovenci sami moramo oce-
niti tveganja, ki so posledica slabega sporazuma. Če 
bomo pri tem sledili interesom drugih, bomo škodi-
li predvsem sebi. Ne glede na navedeno, je AS uvelja-
vljen in bo tudi moja naloga, da storim vse, da bo od-
ločitev arbitražnega senata glede poteka meddržavne 
meje kar najbolj v interesu naših državljanov in dr-
žave.

Mogoče je referendum o AS potisnil v ozadje bolečo 
realnost o kopičenju problemov na gospodarskem po-
dročju, kar ljudje vse bolj čutijo na lastni koži. Med-
tem ko Evropa počasi okreva, se v Sloveniji nada-
ljuje padec gospodarske aktivnosti. Skrbijo zlasti 
podatki o:
• ponovnem padcu gospodarske aktivnosti v prvem 

četrtletju letos;
• padcu konkurenčnosti našega gospodarstva za 20 

mest (največji padec v EU);
• hitro naraščujočem primanjkljaju državne blagaj-

ne in javnega dolga;
• napovedanem rebalansu državnega proračuna in 

krčenju prepotrebnih investicij v državi.

Našteti podatki vse bolj neusmiljeno tolčejo po števil-
nih delovnih mestih in plačah zaposlenih. Tudi v Po-
savju. Slovenija se torej ne more odlepiti od dna go-
spodarske krize, kar potrjuje utemeljenost kritike na 
račun učinkovitosti sprejetih vladnih protikriznih 
ukrepov. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Na slovesnosti, ki so jo polep-
šali najmlajši folklorniki do-
mače šole ob spremljavi Da-
niela Ivše na harmoniki, so 
podelili priznanja krajevne 
skupnosti. Predsednik KS Mi-
hael Boranič, predsednik ko-
misije Jože Šavrič in članica 
Branka Stergar so jih izroči-
li Jožetu Rožmanu, Francu 
Poloviču mlajšemu in gle-
dališči skupini OŠ Dobova za 
muzikal Moje pesmi, moje 
sanje. Stergarjeva je kot 
predsednica tamkajšnjega 
turističnega društva tradicio-
nalno razglasila najlepše ure-
jene vasi, ki jih ocenjujejo v 
sklopu vseslovenske akcije 
„Moja dežela, lepa in gosto-
ljubna“. Med manjšimi kraji 
je letos najbolj urejen Mali 
Obrež, med večjimi pa Gabr-
je. Poudarila je, da so manj-
še vasi tudi na občinskem ni-
voju med najbolj urejenimi, 
žal pa te kategorije ni več na 
nacionalni ravni.

V Dobovi so uspešni tudi po 
poročilu predsednika o opra-
vljenem v preteklem letu, 
kjer je Boranič izpostavil, da 
je Dobova postala skozi čas 
pomembna na področju ob-
čine, države in pri čezmej-
nem sodelovanju, kjer je si-
cer poudaril, da bi bilo prav, 
da tudi KS naveže prijatelj-
ske stike s čezmejnim po-
dročjem, po vzgledu občine 
in društev. Poudaril je: „Bo-
gastvo Dobove in vseh nas, ki 

KS	Dobova:	Bogastvo	so	
vaške	skupnosti	in	društva	
LOČE – S svečano sejo sveta Krajevne skupnosti (KS) Dobova so minulo nedeljo v Dobovi obeležili kra-
jevni praznik, ki so ga ob dnevu izgnancev posvetili še slavljencu, domači godbi, ki praznuje 90 let. 
Godbeniki so goste skupaj z mažoretami pričakali z nastopom pred tamkajšnjim domom. Narejenega je 
veliko, a nekatere težave ostajajo. 

tu živimo, so vaške skupno-
sti in društva“. Med opravlje-
nim je izpostavil izgradnjo 
sekundarne kanalizacije sko-
zi Dobovo in Mihalovec, kjer v 
kratkem pričakujejo priključ-
ke gospodinjstev in nadalje-
vanje izgradnje po vaseh. Po 
več desetletjih so dočakali iz-
gradnjo podvoza, ki naj bi bil 
končan oz. namenu predan 
letos decembra. Župan Ivan 
Molan je dodal, da so v mi-
nulih dneh podpisali pogodbe 
še z zadnjimi lastniki, tako da 
bo zemljišče dokončno odku-
pljeno in možno nadaljeva-
nje gradnje tudi na preosta-
lih 10 odstotkih področja, za 
katerega zaradi zapletov z la-
stništvom niso takoj pridobi-

li gradbenega dovoljenja. Se-
verni del je že asfaltiran, od 
Betike do nekdanje livarne, 
izvajalci del pa naj bi konec 
meseca ali v prvih dneh pri-
hodnjega naredil preboj pod-
voza pod železnico. Predse-
dnik Boranič je vesel zelene 
luči občinskih služb za izgra-
dnjo zunanjih igrišč pri OŠ, 
ki je v fazi projektiranja, žu-
pan pa je napovedal nov vr-
tec v največ dveh letih. Bo-
ranič je izpostavil tudi skrb 
za urejenost okolja po celo-
tni KS ter poudaril obnove na 
pokopališču, ki mu vsako leto 
namenjajo veliko pozornosti. 
V dobovski skupnosti se lah-
ko pohvalijo, da so pridobili 
uporabno dovoljenje za nek-

danjo staro šolo, kamor so v 
začetku leta pritegnili ban-
ko in prodali že četrti po-
slovni prostor. Vse doseženo 
je po predsednikovih bese-
dah plod dobrega dela sve-
ta KS in odborov ter dobre-
ga sodelovanja z županom in 
občinsko upravo. Precej pri-
čakujejo tudi od gradnje hi-
droelektrarne Mokrice, ob 
urejenosti visokobrežnih na-
sipov tudi rešitev Dobovskega 
polja, kjer še vedno ni odku-
pa zemljišč ob urejanju poto-
ka Gabernica. Boranič pa bi 
želel, da se vsaj papirno za-
ključi sanacija dobovske de-
ponije, ki je zaprta že pet 
let, sanacija poplačana, po-
ročila o njeni izvedbi pa kljub 
temu, da so bili partner, niso 
dobili, čeprav je uvrščena na 
sejo občinskega sveta. 

Delegacija je med svečano 
sejo položila sveče na spo-
minska obeležja v kraju, 
med številnimi prireditvami 
ob krajevnem prazniku pa bo 
v petek, 11. junija, Občin-
ska turistična zveza izvedla 
predstavitev eksponata par-
ne lokomotive, dan kasneje 
bo razvitje novega gasilskega 
prapora PGD Sela in koncert 
MePZ KD Franc Bogovič, 25. 
bodo namesto piknika pri-
pravili Krompirijado in pra-
znovanje zaključili 27. s tra-
dicionalno komemoracijo pri 
spomeniku v Rigoncah. 
 Suzana Vahtarič 

Levo ob nagrajencih predsednik KS Mihael Boranič, 
skrajno desno župan Ivan Molan, vmes predstavniki 
gledališke skupine OŠ z mentorico Metko Kajtna, Jože 
Rožman ter Aleksander Polovič, ki je priznanje prevzel 
v imenu očeta Franca.

In tako njim, kot tudi v spo-
min preminulim, obeležu-
je 7. junija krajevni praznik 
krajevna skupnost Brestanica. 
Z veliko simbolike, saj veči-
na prireditev poteka na gra-
du Rajhenburg, kjer je bila 
v spomin na izgnance že leta 
1968 odprta stalna razstava 
o slovenskih izgnancih, ki jo 
je uredil pokojni dr. Tone Fe-
renc. In Brestaničani, in slav-
nostni govornik Jože Habinc, 
so se vseh izgnanih in pregna-
nih v obdobju 2. svetovne voj-
ne spominjali tudi 4. junija na 
osrednji krajevni tradicional-
ni prireditvi Brestanica poje, 
na kateri so podelili tudi pri-
znanja posameznikom za nji-
hov viden prispevek pri razvo-
ju v krajevni skupnosti.

Bronasto plaketo KS Bresta-
nica je prejel Boštjan Žele-
znik, ki že 12 let kot pred-
sednik vodi gasilsko društvo 
v kraju, gasilskim vrstam pa  
se je že kot pionir gasilec pri-
družil leta 1974. Priznanje je 
predsednik sveta KS Miran Pa-
vlič izročil Marti Perčič, ki je 

Za	grajskimi	zidovi	s	
pesmijo	počastili	praznik
BRESTANICA - V mesecih aprilu, maju in juniju leta 1941 je začel nemški okupator izvajati največjo ra-
znarodovalno politiko. Iz preselitvenih taborišč so izgnali v tujino več kot 60.000 Slovencev, od tega 
največ, kar 43.000 ljudi iz posavsko-obsoteljskega območja iz hlevov in konjušnic pri gradu Rajhen-
burg. Po štiriletnem izgnanstvu so se tisti, ki so preživeli delo in trpinčenja v tujih taboriščih, začeli v 
mesecu juniju vračati na svoje prazne, izropane, porušene domove.

pred petimi leti z uvedbo joge 
vzpodbudila mnogo krajanov k 
polnemu in zdravemu življe-
nju; srebrno plaketo so prejeli 
Jože Zidar za prispevek k dru-
žabnemu in kulturnemu utripu 
v kraju, Marjanca Bromše, ki 
kot vzgojiteljica na brestani-
ški šoli kreativno vodi projekt 
Eko šola kot način življenja. 

Na podlagi Sveta KS Brestani-
ca so najvišje priznanje - zlato 
plaketo – prejeli Bogdan Bar-
bič, ki je kot direktor Termo-
elektrarne Brestanica izkazal 
posluh in podprl mnoge de-
javnosti v okolju in tudi šir-
še, Jože Habinc, ki je pred 
30 leti kot prvi direktor vodil 
tovarno valovitega kartona in 

embalaže Tespack, ter v od-
sotnosti Minka Zalokar, neu-
morna in dolgoletna družbena 
in politična aktivistka v kraju 
in občini. 

V imenu Občine Krško je zbra-
ne nagovorila vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti 
Jadranka Gabrič, ki jim je 
predstavila ob tej priložno-
sti tudi projekte, ki jih na-
črtuje po krajevni skupnosti 
Občina Krško v bližnji priho-
dnosti, v kulturnem progra-
mu pa so zapeli Moški pev-
ski zbor pod vodstvom Janka 
Avsenaka, otroci iz brestani-
škega vrtca Balončki, ki jih je 
vodila Tatjana Mešiček, otro-
ški in mladinski zbor šole pod 
taktirko Stanke Macur, pev-
ca Marko Železnik in Andreja 
Bračun, ki je vodila tudi pev-
ke in pevce cerkvenega meša-
nega pevskega zbora. Mode-
ratorka programa Margareta 
Marjetič pa je zbrane povabi-
la na ogled razstave o izgnan-
stvu in v gradu razstavljenih 
razglednic Brestanice.
 Bojana Mavsar

Nagrajenci ob letošnjem brestaniškem krajevnem 
prazniku: (od leve) Bogdan Barbič, Jože Zidar, Marta 
Perčič, predsednik Miran Pavlič, Marjanca Bromše, Jože 
Habinc in Boštjan Železnik
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Napovednik 
prireditev

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Svet Krajevne skupnosti Leskovec 
pri Krškem je 28. maja s slavnostno sejo v leskovški osnov-
ni šoli obeležil letošnji krajevni praznik, ki poteka v spomin 
na vrnitev izgnancev na svoje domov po drugi svetovni vojni. 
Ob tej priložnosti je predsednik Sveta KS Bojan Mežič po-
delil tudi letošnje plakete KS za delo in prispevek k razvoju 
krajevne skupnosti, ki so jih prejeli Anica Baznik, Jože Arh 
st. in v odsotnosti župnik Ludvik Žagar. Anica Baznik je ak-
tivna članica PGD Velika vas in občinske Gasilske zveze, Kra-
jevnega odbora Društva izgnancev in Aktiva kmečkih žena Kr-

ško polje, Jože Arh st. pa je aktiven član PGD Leskovec pri 
Krškem že 65 let, od tega je domače gasilsko društvo tudi 
20 let vodil kot predsednik. Je prejemnik visokih odlikovanj 
Gasilske zveze Slovenije in GZ Krško, s srebrno plamenico pa 
ga je odlikovala tudi Gasilska zveza Hrvaške. Na pobudo žu-
pnika Ludvika Žagarja, ki je prevzel vodenje župnije Lesko-
vec leta 1988, in z njegovim dobrim sodelovanjem z doma-
čim kulturnim društvom ter krajani se je uveljavilo kar nekaj 
tradicionalnih prireditev, med drugim Anini glasbeni večeri 
in martinovanje, na podlagi njegovih prizadevanj pa je bilo 
obnovljenih več podružničnih cerkva, nazadnje zgrajena tudi 
pokopališka cerkev. 
V krajevni skupnosti z dvanajst naselij in dobrih 2.000 pre-
bivalcev se je v sklopu praznika zvrstilo že devet prireditev, 
s kar petimi pa ga bodo zaključili 12. junija, ko bo v osnov-
ni šoli potekalo tradicionalno strelsko tekmovanje, na igri-
šču pri šoli nogometni in košarkarski turnir, pri Baru Safir v 
leskovški obrtni coni bodo za otroke organizirane delavnice, 
otroška matineja, v večernih urah pa prireditev Izbor Miss & 
Talent naše regije, v Etnološki zbirki Kobile pa bodo tega dne 
odprli razstavo že 4. likovne kolonije Ne pozabimo.
 B. Mavsar 

Nagrajenci	KS	Leskovec	
Baznikova,	Arh	in	Žagar

GADOVA PEČ - Pri Komatarjevi zidanici v Gadovi peči je 
tamkajšnje vinogradniško društvo 29. maja pripravilo 
sprejem za 12. cvičkovo princeso, 22-letno Martino Ba-
škovič iz Krške vasi.

Martina Baškovič je po Vesni Komatar, ki se je s tem nazi-
vom okitila pred dvema letoma, že druga cvičkova princesa 
iz vrst mladega Društva vinogradnic in vinogradnikov Gado-
va peč, katerega gonilna sila in predsednik je Ivan Urbanč. 
Sprejema, ki so ga popestrili tudi številni glasbeni in pevski 
gostje, se je udeležil skoraj celoten cvičkov dvor, torej bivše 

cvičkove princese, ob aktualnem kralju cvička Marku Cvel-
barju tudi njegovi predhodniki, ambasadorji cvička z Ivom 
Kuljajem na čelu, predsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Jože Žura, župana Franc Bogovič in Ivan Molan 
ter celo legendarni glasbenik Lojze Slak. Sprejem sta pove-
zovala Cveto Bahč in Jasna Kuljaj. Nova cvičkova princesa 
se je ob svojem uspehu posebej zahvalila mami Nadi in oče-
tu Martinu, po katerem je podedovala ljubezen do vinske 
trte in cvička.  P. P.

V	Gadovi	peči	sprejeli	
cvičkovo	princeso

Nova cvičkova princesa Martina Baškovič, levo ob njej 
kralj cvička Marko Cvelbar, desno njena starša Nada in 
Martin

Nagrajenca Anica Baznik in Jože Arh st. s predsednikom 
Bojanom Mežičem

V glasbeni povorki so se pred-
stavili godbeniki iz Daruvara, 
Krškega, ki so jih spremljale 
tudi krške mažoretke, Kapel, 
Kostanjevice na Krki, Zapre-
šića, Šentjanža pri Dravogra-
du in Senovega. 

Slavnostni govornik brežiški 
župan Ivan Molan pa se je k 
prisotnim obrnil z besedami: 
„Gasilci delate z dušo in za 
dobrobit svojega kraja, veliko 
naredite zato, da smo lahko 
občani mirni. Bogastvo je tudi 
v tem, da delujete na prosto-
voljni bazi, na občini pa po-
skušamo za vaše delovanje za-
gotoviti potrebna sredstva.“ V 
nadaljevanju je pohvalil delo 
tako občinske zveze kot po-
sameznih društev, še pose-
bej pa čestital ločkim godbe-
nikom, ko je dejal, da sicer 

Molan:	„Gasilci	delate	z	
dušo	in	za	dobrobit	kraja“
LOČE – 29. maja so obeležili 90 let Gasilskega pihalnega orkestra Loče, 10 let Mažoretne skupine in dan 
gasilcev Gasilske zveze Brežice. Slovesnega dogodka so se udeležili poleg domačih še pobratene godbe-
ne skupine, zbrane so nagovorili Damjan Škaler, Mihael Boranič in Anton Koren, slavnostni nagovor pa 
je imel brežiški župan Ivan Molan. 

niso profesionalni glasbeniki, 
so pa profesionalci po kvalite-
ti, ki dosegajo izjemne rezul-
tate tudi v svetovnem merilu. 
Dotaknil se je tudi uspeha ma-
žoretne skupine in vsem zaže-
lel še veliko delovnih uspehov. 

Zbrane je nagovoril tudi 
predsednik ločkih gasilcev 
Damjan Škaler, ki se je spre-
hodil skozi 90-letno zgodovi-
no društva in nanizal uspehe 
tako godbe, ki jo vodi Dani-
el Ivša, kot mažortne skupi-
ne pod vodstvom Maje Fri-
gelj. Predsednik Gasilske 
zveze Brežice Mihael Bora-
nič pa je dejal, da so gasil-
ci v Posavju med seboj zelo 
povezani, kar priča tudi pri-
sotnost predstavnikov krške 
in sevniške gasilske zveze, 
pa tudi regijskega poveljni-

ka Avgusta Mlakarja. „Vese-
li smo, da so danes naši gosti 
tudi gasilci iz sosednje Hrva-
ške ter iz Avstrije, saj gasil-
ci na široko odpiramo držav-
ne meje, čeprav jih nekateri 
hočejo umetno zapreti. Bre-
žiški gasilci ustvarjamo že 
130-letno zgodovino gasil-
stva, ki jo bomo obeležili 
prihodnje leto, 55 let orga-
niziranega dela pa beleži že 
tudi naša gasilska zveza pod 
katero deluje kar 32 prosto-
voljnih gasilskih društev, ki 
skrbijo za varnost občanov,“ 
je zaključil Boranič in ločkim 
godbenikom za visoki jubilej 
podelil priznanje. V imenu 

slovenske gasilske zveze pa 
je domačim jubilantom če-
stital tudi predsednik Anton 
Koren in jim prav tako pode-
lil priznanje. 

Domači in gostujoči godbeni-
ki so v nadaljevanju dogodka 
še enkrat s svojim nastopom 
navdušili množico obiskoval-
cev, prav tako pa so se s ple-
snimi vložki predstavile tudi 
mažoretke. Prireditev je po-
vezovala Janja Rostohar, ki 
je za prijetno družabno sre-
čanje nato še napovedala za-
bavo s člani ansambla Saša 
Avsenika in skupine Elite. 
 Marija Kalčič

Ločki godbeniki med nastopom

Mažoretke so navdušile s svojo plesno točko.

Svečanost se je pričela že v 
dopoldanskem času s koncer-
ti po posameznih naseljih v 
KS Blanca, kje so prebivalce 
s samostojnim nastopom na 
prostem razveselili: Mestna 
godba Novo mesto, KD God-
ba Sevnica, Pihalni orkester 
Vodice pri Ljubljani, Godba 
Senovo in pihalni orkester iz 
Hrvatske Kostajnice. 

Slavnostni program se je 
nato nadaljeval s povorko 
povabljenih godb in društva 
»Urnk rajdersi« na motorjih 
izpred GD Blanca na šolsko 
igrišče pri OŠ Blanca, kjer se 
je pod velikim šotorom pri-
čel slavnostni koncert God-
be Blanški vinogradniki. Le-ti 
so medse povabili še doma-
če vokaliste ter glasbene go-
ste – žensko vokalno skupi-
no Coronke, mojstra igranja 
na harmoniko Tonija Sotoška 
ter sevniško in novomeško 

10	let	Blanških	vinogradnikov
BLANCA - KD Godba Blanški vinogradniki je s slavnostnim koncertom zadnjo nedeljo v maju obeležilo 
10-letnico uspešnega delovanja.

skupino mažoretk. Za ples po 
zaključenem koncertu so skr-
beli Okrogli muzikanti.

Številnim čestitkam, po-
hvalam, izvirnim darilom in 
podeljenim priznanjem ob 
10-letnici delovanja KD God-
ba Blanški vinogradniki se je 

pridružil tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je v svo-
jem nagovoru poudaril vlogo 
blanške godbe. »Tvorite je-
dro družbeno-kulturnega ži-

vljenja v svojem kraju. Raz-
vili ste se, napredujete in 
imate smele načrte,« je de-
jal in podaril posebno prizna-
nje - Listino Občine Sevnica 
predsedniku društva Petru 
Mirtu, ki poln optimizma zre 
v prihodnost. 

Na slavnostnem koncertu je 
prišlo prvič v delovanju god-
be še do menjave kapelnika. 
Odslej bo veliko leseno bren-
to z imenom blanške godbe 
na svojih ramenih nosil aka-
demski trobentač v orke-
stru Slovenske vojske Dejan 
Brečko, dosedanji kapelnik 
Martin Marko pa ostaja član 
godbe. Več na www.posavje.
info.
 Smilja Radi, 
 foto: L. M.

KD Godba Blanški vinogradniki je praznovalo 10-letnico 
delovanja.

PODBOČJE - Turistično društvo Podbočje je z namenom obu-
ditve običajev in pomena farnega žegnanja 22. maja orga-
niziralo srečanje Pod vaško lipo. Program sta pričela farna 
pritrkovalca Jože Kovačič in Martin Gramc, ki sta oznanila 
dogodek tako, kot so to počeli včasih, pritrkujeta pa še ve-
dno ob večjih cerkvenih slovesnostih. Organist Franc Černe-
lič je več kot 150 ljudi poučil o načinu pritrkovanja, melodi-
jah, zapisih, navadah. V programu so sodelovale Pevke izpod 
Bočja, plesna skupina Hot Ice ter učenci OŠ Podbočje, ki so 
v okviru projekta Moj kraj, moj ponos predstavili Podbočje 
skozi čas. Med obiskovalci so se sprehodili v rimskih togah, 
vabili na igre, kjer je bilo znanje rimskih številk nujno, na-
brali kar nekaj denarja za šolski sklad s pomočjo obeskov, 
ki so jih izdelali sami in ponujali hrano bogatih Rimljanov – 
grozdje, rozine in fige. Članice aktiva kmečkih žena so pri-
pravile okusne domače dobrote, člani Vinogradniškega dru-
štva Podbočje pa so točili odlično vino.  I. Č. J. 

Pod	vaško	lipo

BOŠTANJ - Ljudski pevci Boštanj se s petjem ljudskih pesmi 
ukvarjajo že 20 let. Ohranjanje ljudske pesmi je pomemb-
no, zato ga želijo prenašati tudi na mlajše rodove. Njihovo 
kulturno udejstvovanje se kaže predvsem na raznih srečanjih 
ljudskih pevcev in drugih nastopih v domači občini in dru-
god po Sloveniji. Svoj jubilej so proslavili v boštanjski cerkvi.

20	let	ljudskih	pevcev	Boštanj

Ljudski pevci Boštanj (foto: L. Motore)
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zaželela dolgoletna predse-
dnica društva, naša rojakinja 
Ana Kraner, po izmenjavi 
daril pa je v sproščenem po-
govoru beseda stekla o delu 

društva, v okviru katerega 
naši ljudje ohranjajo mate-
rin jezik in stike z domovi-
no. Na zelo lep sprejem so 
posavski seniorji, nekoč vo-

Poleg investicij, ki so že v teku, Občina Radeče na svojem 
območju letos načrtuje tudi štiri večje investicije v obnovo 
lokalnih cest oz. javnih poti. 
Gre za investicije v skupni 
dolžini dobrih 2.000 metrov, 
pri čemer pa je poseben po-
udarek dan vzpostavljanju 
prometne infrastrukture na 
do sedaj neurejenih, težje 
dostopnih območjih. Gre za 
območja in občane, ki so za-
radi lege svojih domov pogo-
sto v podrejenem položaju, 
zato tem investicijam – ki so 
sicer tehnično dokaj zahtev-
ne – pripisujemo še poseben 
pomen.
Dela so se kot na prvi v nizu 
že pričela na cesti Vrhovška 

Investicije	v	cestno	
infrastrukturo

Upravna enota Krško obeležila 
15. obletnico delovanja

Z zloženko splošnih informacij o Upravni enoti Krško in z 
zloženkami, ki stranke informirajo o upravnih postopkih, je 
upravna enota simbolično obeležila 15. obletnico delovanja. 
Za posamezne življenjske dogodke (npr. poroka, gradnja ne-
zahtevnega objekta, vpis v register kmetijskih gospodarstev, 
pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja) je predstavljeno, 
kdo lahko poda vlogo, višina stroškov in takse ter potrebne 
priloge, prav tako pa so vključena pojasnila, ki stranki ko-
ristijo pri uveljavljanju pravic. Zloženke so na voljo na se-
dežu Upravne enote Krško in na krajevnih uradih. 

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

Trenutno v prevzgojnem domu 
v Radečah prebiva 32 mlado-
stnikov, ki so tako ali druga-
če prišli navzkriž z zakonom in 
so bili napoteni v prevzgojni 
dom preko sodišča. Najmlajši 
gojenec šteje dobrih 15, naj-
starejši pa 22 let. 

V prevzgojnem domu so vsi 
gojenci vključeni v izobraže-
vanje - osnovnošolsko, nižje 
poklicno in srednje poklicno. 
V posebnih delavnicah (mi-
zarski, kovinarski, ličarski, 
elektro…) poteka praktično 
usposabljanje. Gojenci so 
vključeni tudi v različne in-
teresne dejavnosti in v ak-
tivno preživljanje prostega 
časa. Delo z mladimi pre-
stopniki poteka individualno 
in skupinsko. V vsaki skupi-
ni je največ osem mladostni-
kov. Zanje skrbi t.i. vzgojna 

Dan	odprtih	vrat	
Prevzgojnega	doma	Radeče
RADEČE - Prevzgojni dom Radeče, ki deluje pod okriljem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sank-
cij oziroma sodi pod pravosodno ministrstvo, je 3. junija pripravil dan odprtih vrat. Na njem so gojenci 
skupaj z zaposlenimi predstavili življenje in potek dela v prevzgojnem domu.

služba, ki je sestavljena iz 
pedagoškega vodje, psiholo-
ga, socialnega delavca, ma-
tičnega vzgojitelja in tera-
pevta. Prisotnih je tudi 16 
paznikov in paznic.
Vzrok za tradicionalen dan 

odprtih vrat Prevzgojnega 
doma Radeče je pojasnil di-
rektor Ladislav Močivnik: »Z 
odpiranjem vrat zavoda sku-
šamo doseči več ciljev. Tako 
želimo utrditi odprtost zavo-
da in njegovo pozitivno podo-

bo v javnosti, dvigniti skušamo 
samopodobo sodelujočih mla-
doletnikov, njihove sposobno-
sti pozitivne komunikacije in 
odnosa, javnosti želimo posta-
viti na ogled in v presojo svoje 
delo, aktivirati potenciale in 
ustvarjalnost mladoletnikov. 
Ne nazadnje pa želimo potr-
ditev in priznanje strokovno-
sti, sposobnosti in hotenja za-
poslenih v zavodu.« 

Na odprtem dnevu so uradno 
predali v uporabo tudi obno-
vljen »odprti oddelek«, ki je 
oddelek z motivacijskim ci-
ljem vzdrževanja spremembe 
pri mladostniku in priprava na 
njegovo integracijo v domače 
okolje. V sklopu prevzgojne-
ga doma v Radečah deluje od 
leta 2002 tudi oddelek brez 
drog. Smilja Radi

Boštjan in Sašo sta v prevzgojnem domu odkrila svoj 
slikarski talent.

Številnim predavanjem in 
javnim razpravam, ki jih or-
ganizirajo za svoje individu-
alne in kolektivne člane ter 
širšo javnost, so posavski se-
niorji pred dnevi dodali stro-
kovno ekskurzijo v Nemčijo. 
Najdlje so se mudili v Ber-
linu, hkrati pa spoznali še 
nekaj drugih zanimivosti te 
srednjeevropske države, de-
nimo mesta Bamberg, ki uži-
va zaščito Unesca, pa lepot 
Potsdama in v drugi svetov-
ni vojni povsem uničenega 
Dresdna.

Posebno doživetje je bil pri-
srčen sprejem pri naših ro-
jakih, povezanih v Društvo 
Slovenija. Topel pozdrav je 

Posavski	seniorji	v	Nemčiji
dilni in vodstveni ljudje iz 
naše pokrajine, doživeli tudi 
pri slovenskem veleposlani-
ku, prav tako našem rojaku 
Mitji Drobniču. 

Posavski seniorji so z nedavno 
strokovno ekskurzijo uresniči-
li še en, tokrat poglavitni del 
svojega letošnjega delovnega 
programa. Osvojili so ga na le-
tnem občnem zboru, ko so v 
svoje vrste sprejeli tudi nove 
člane, tako da društvo v šestih 
občinah povezuje že 95 indivi-
dualnih ter 31 kolektivnih čla-
nov. Ob koncu meseca se bodo 
spet družili, ko bodo imeli na 
obisku Mitjo Gasparija, mini-
stra za razvoj in evropske za-
deve. V. P.

Pred slovenskim veleposlaništvom v Berlinu

gora – Log 14 (Flajs). Na tem odseku se obnavlja približno 390 
metrov cestišča, ki bo razširjeno na širino 2,80 metra brez 
upoštevanja dodanih bankin in muld. Nivo ceste bo vzdolžno 
primerno urejen, po zamenjavi tampona in ustrezni utrditvi 
pa bo cestišče tudi na novo asfaltirano. 
Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo lastnikom ze-
mljišč, ki so dele le-teh prijazno odstopili za potrebe razši-
ritve cestišča in celovite ureditve vozišča.

Izgradnja	trgovskega	centra	
Spar
Po dolgih mesecih pričakovanj se je na lokaciji ob radeški 
obvoznici pred kratkim pričela izgradnja trgovskega centra 
Spar. Investitor Pluton gradnje d.o.o. je namreč konec maja 
pridobil gradbeno dovoljenje ter takoj zatem pričel z orga-
nizacijo gradbišča ter prvimi izkopi zemljine. S podrobnostmi 
nameravane gradnje so bili seznanjeni tudi bližnji sosedje.
Projekt sicer zajema izgradnjo trgovskega kompleksa kot pri-
tličnega objekta armirano-betonske montažne konstrukcije v 
skupni velikosti približno 1.750 m2; od tega bo dobrih 1.000 
m2 zajemal nakupovalni center Spar, na preostali površini 

pa bodo zagotovljeni prostori za več lokalov in novo pošto. 
Obstoječa pošta bo tako dobila nove, občanom prijaznejše 
prostore, ki jih že nujno potrebuje. Prijeten obisk komple-
ksa bo občankam in občanom zagotavljalo dobrih 80 parkir-
nih mest, med katerimi bo seveda ustrezno število parkirnih 
mest zagotovljeno tudi invalidnim osebam.
Zaključek gradnje in slovesno odprtje trgovskega centra, na 
katerega številne Radečanke in Radečani že kar nestrpno ča-
kajo, bo predvidoma konec septembra oz. začetek oktobra.   
V imenu investitorja Pluton gradnje d.o.o. prosimo vse ob 
gradnji prizadete občane za strpnost in razumevanje.
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Mali vrh 8, Globoko
Tel.: 07/45 21 130 
Fax: 07/45 21 131
GSM: 041 636 798 Ja l o v e c

Polagamo talne obloge: 
topli podi, laminati, linolej, PVC pod, pluta, 

gotovi parket ali klasični parket.

Nudimo tudi izsuševanje estrihov!

Jo
že

 Ja
lo

ve
c 

s. 
p.

 M
al

i v
rh

 8
, 8

25
4 

G
lo

bo
ko

KRŠKO, KERINOV GRM – V edinem legaliziranem romskem 
naselju v Posavju, v Kerinovem Grmu, bo že to jesen zaži-
vel pripravljalni vrtec za romske otroke. Občina Krško bo 
prostore zanj zagotovila s postavitvijo montažnega objek-
ta, velikega približno 10 x 15 metrov. 

Po besedah Maje Koretič, vodje vrtca pri OŠ Leskovec, ki je 
matični vrtec za otroke iz Kerinovega Grma, bo romski vrtec 
obiskovalo od 12 do 21 otrok, starih od enega do štirih let, 
petletnike pa bodo vključili v redne oddelke vrtca. Trenutno 
ni v redne oddelke vrtca vključen niti en otrok iz romskega 
naselja. „Prostor za vrtec potrebujemo tako rekoč čez noč, 
da bomo za izvajanje programa lahko dobili sredstva EU,“ 
je občinskim svetnikom, ki so sprejeli odlok o spremembi in 
dopolnitvi lokacijskega načrta za omenjeno naselje, poja-
snila Koretičeva in dodala, da lahko le z vsakodnevnimi ak-
tivnostmi z romskimi otroki pričakujemo boljše rezultate pri 
njihovi integraciji v družbo.

„Morda bi bilo take investicije vredno podpreti, če bi Romi 
sami spoštovali to, kar je Občina Krško že naredila za njih, 
vendar tega ne spoštujejo. Mi jim veliko nudimo, oni pa nam 
ničesar ne vračajo,“ je menil svetnik SNS Dušan Šiško. „Ob-
čina nam je res veliko pomagala, vendar ničesar nismo do-
bili zastonj, vse smo plačali,“ ga je zavrnil romski svetnik 
Moran Jurkovič, župan Franc Bogovič pa je na pomisleke 
glede stroškov investicije odgovoril: „V minulih letih smo v 
vrtce na področju občine Krško investirali več kot pet mili-
jonov evrov, zato 70 tisoč evrov za postavitev montažnega 
vrtca ne bi smel biti problem.“  P. Pavlovič

V	Kerinovem	Grmu	bo	že	
jeseni	romski	vrtec	

12-člansko odpravo bodo po-
leg brežiških jamarjev sesta-
vljali tudi člani Jamarskega 
kluba Železničar iz Ljubljane 
in Speleološkega kluba Samo-
bor. Mednarodna ekipa bo od-
krivala potencialno globoka 
brezna v visokogorskem črno-
gorskem krasu v nacionalnem 
parku Lovćen, ki se nahaja 
nad Kotorskim zalivom, tu-
rističnim središčem Budvo in 
starim glavnim mestom Ce-
tinje ter sodi med mednaro-
dno najbolj znane destinaci-
je Črne gore. Vodja odprave 
Jure Tičar, ki ima izkušnje z 
lanske odprav ekostanjeviških 
jamarjev na Novo Zelandijo, 

Brežiški	jamarji	gredo
v	črnogorska	brezna
BREŽICE – Člani še ne dve leti starega Jamarskega kluba Brežice se bodo 6. avgusta odpravili na 
11-dnevno mednarodno jamarsko odpravo v Črno goro, kjer bodo raziskovali globoka brezna, t. i. Zveri-
njačke rupe v nacionalnem parku Lovćen. 

pravi, da je vodstvo parka iz-
kazalo izredno zanimanje za 

njihovo odpravo in jim omo-
gočilo pogoje za nemoteno 
delovanje ekipe, brezplačen 
vstop na območje parka, jim 
dodelilo primeren bazni pro-
stor, uporabo vodnega vira in 
organizacijsko podporo.
Člani Jamarskega kluba Bre-
žice se ukvarjajo predvsem z 
raziskovanjem jamskih objek-
tov na območju Posavja (Gor-
janci, Posavsko hribovje), 
vendar želijo svoje delova-
nje razširiti na območje ce-
lotnega slovenskega krasa in 
Balkana. Doslej najodmev-
nejši rezultat mladega kluba 
je vsekakor odkritje več kot 
kilometer dolge jame Lisiči-

na v okolici Velike Doline ter 
odkritje novih brezen na Gor-
jancih. Mlado društvo z izku-
šenimi člani pa se vendarle 
ne omejuje zgolj na jamarsko 
dejavnost, ampak želi v pri-
hodnosti aktivno sodelovati v 
sistemu civilne zaščite, v or-
ganizaciji čistilnih akcij, v iz-
obraževalnih aktivnostih v Po-
savju in širše, meddruštvenih 
in mednarodnih jamarskih od-
pravah, promociji jamarstva 
v lokalnem okolju, promociji 
Posavja v Sloveniji in na med-
narodnem nivoju, predvsem 
pa aktivno sodelovati v lokal-
ni skupnosti in njenem pove-
zovanju. P. Pavlovič

Člana brežiškega 
jamarskega kluba na dnu 
brezna Pečenjevka

TRŽIŠČE – Ob vstopu v Mirnsko dolino, ob regionalni cesti 
Sevnica – Trebnje, so 28. maja s posebno slovesnostjo od-
krili pet metrov in pol visoko kovinsko pletenko arhitekta 
Damjana Popelarja. Na podstavku je nekoliko nagnjena v 
smeri vinskih goric na Malkovcu.

Avtor in idejni vodja projekta postavitve pletenke velikan-
ke v Tržišču, arhitekt Damjan Popelar iz Gabrijel pri Krme-
lju, je na otvoritvi poudaril njen simbolni pomen. »Pletenka 
je znamenje časa v prostoru. Je prostorsko obeležje nekdaj 

razširjenega ljudskega izdelka. Čas razširjenih pletenih vr-
bovih izdelkov se je iztekel. Ročno pletenje steklenic zame-
njujejo v plastiko oblečene steklenice, kjer je pletenje le 
še odtis v plastični masi - nič več dejanski preplet viter, ki so 
obliki dajale trdnost in trajnost,« je nagovoril številne ude-
ležence na otvoritvi.

Pri njegovem ustvarjalnem umetniškem delu ga močno pod-
pira prof. dr. Marko Marin z Mirne, ki je v svojem govoru 
poudaril, da gre tudi tokrat za posebno umetniško delo, ka-
kršnega lahko udejani le človek, ki ne sanja, ki ne spi. Ob 
prihodu v Tržišče se je dr. Marin spraševal, kaj bo videl. »Ču-
den podeželski kraj, kjer slavijo neko čudno podeželsko fla-
šo. Zakaj?« je razmišljal. Ko je videl stvaritev, je bil zado-
voljen in vesel, da se je začel razvoj nove umetnosti prav v 
tem majhnem kraju v sevniški občini. »Šel sem v Benetke, 
na mednarodne razstave t.i. inštalacije oz. t.i. land arta, a 
tole je neprimerno bolj presenetljivo,« je navdušeno pri-
merjal Popelarjevo umetnino z novo strujo umetnosti, ki je 
v svetu znana in razširjena. Ob zaključku govora je še dejal: 
»Rad bi v vas zakuril ogenj, ker Damjan in njegov brat Se-
bastjan ne moreta. Benečani bi bili ponosni na ta umotvor!«
 Smilja Radi

Pletenka	velikanka	v	Tržišču	

Ob vstopu v Mirnsko dolino v sevniški občini stoji 
pletenka velikanka.

„Naše društvo je v tridese-
tletnem delovanju največjo 
pozornost posvečalo usposa-
bljanju in izobraževanju svo-
jih članov in prijateljev ter 
sodelovanju med kmetijski-
mi organizacijami, državo, 
lokalnimi skupnostmi in pri-
delovalci grozdja in vina. V 
prvih letih je bila v ospred-
ju predvsem obnova vinogra-
dov in zamenjava trt iz ve-
činoma šmarnice v cvičkove 
sorte, v zadnjih letih pa je 
dejavnost društva usmerje-
na predvsem v širitev pride-
lave sortnih vin, čeprav je v 
ospredju še vedno cviček. 
Društvo je v vseh letih ve-
liko naredilo tudi na podro-
čju izobraževanja in promo-
cije vin,“ pravi predsednik 
društva Jože Prah in s po-
nosom poudari dosežke nji-
hovih vinogradnikov na oce-
njevanjih vin v Sloveniji in 

Od	šmarnice	do	vrhunskih	vin
KRŠKA VAS - Društvo vinogradnikov Cerklje ob Krki je 5. junija z veliko družabno prireditvijo v Krški 
vasi obeležilo 30 let bogatega in uspešnega delovanja, 50-letnico prvega nastopa pa je obeležil tudi an-
sambel bratov Lopatič. 

v tujini. Društvo je bilo ak-
tivno tudi pri pripravi vinske 
zakonodaje, snovanju zašči-
te cvička ter ponovni oživitvi 
projekta Podgorjanske vinske 
turistične ceste, sodelujejo 
na tednu cvička in pri dnevih 
odprtih vrat zidanic in hra-
mov...

Društvo danes šteje 140 čla-
nov iz krajevnih skupnosti 
Čatež ob Savi, Mrzlava vas, 
Velike Malence, Krška vas, 
Skopice in Cerklje ob Krki, 
ki so se jim ob tej priložnosti 
zahvalili s priznanji, tako kot 
tudi vsem gasilskim društvom 
iz tega območja, nekaterim 

podjetjem in družinam. Pri-
znanja je prejelo tudi 12 ča-
stnih članov društva: Anton 
Ajster, Karel Kožar, Franc 
Žibert, Alojzija Oštir, Janez 
Hribar, Bruno Potokar, Adolf 
Šket, Franc Gramc, Franc 
Prah, Franc Cerjak, Jože Ra-
čečič in Vlado Deržič, ki je 
tudi ustanovni član društva. 
Ob jubileju so izdali ličen bil-
ten, v katerem so z besedo 
in sliko povzeli dejavnost in 
uspehe društva v minulih treh 
desetletjih. 

Na jubilejni prireditvi je šte-
vilne obiskovalce zabaval an-
sambel Novi spomini, zapel 
je oktet Kranjci iz Krške vasi, 
vrhunec večera pa je bil na-
stop ansambla bratov Lopatič 
z Boršta, ki je prvič nastopil 
pred 50 leti na prireditvi „Po-
kaži kaj znaš“.
 Peter Pavlovič

Omizje s častnimi člani društva

Potrošniški kredit v 1 uri.
V SKB se prilagajamo spremembam v našem okolju in prepoznavamo 
potrebe strank. Po novem vam potrošniški kredit odobrimo v eni uri.*

* SKB d. d. lahko v določenih primerih kredit odobri kasneje kot v eni uri ali pa 
ga zavrne.

 www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

SEVNICA - Osem kilo-
metrov severovzhodno 
od Sevnice se nad do-
lino Vranjskega poto-
ka dviga podolgovat 
hrib z imenom Ajdovski 
gradec. Na njegovem 
vrhu se nahaja arheo-
loško najdišče - najbolj 
raziskana poznoantična 
oz. starokrščanska na-
selbina na Slovenskem, 
ki izvira iz 5. in 6. sto-
letja in je urejena kot 
arheološki park. Arhe-
ološko najdišče Ajdo-
vski gradec je na sezna-
mu najbolj ogroženih 
in najkvalitetnejših 
objektov kulturne de-
diščine v Republiki Slo-
veniji in v letošnjem 
letu so za restavriranje 
sten vodnega zbiralnika 
iz državnega proračuna  
odobrena sredstva v vi-
šini 14.000 evrov. 
Del najlepše ohranjenih in vsebinsko bogatih kamnov, najde-
nih na Ajdovskem gradcu, si je mogoče ogledatitudi na stalni 
razstavi Kamni govorijo na sevniškem gradu in ob kratkem, 
9-minutnem predstavitvenem filmu spoznati življenje v po-
znoantični naselbini Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevni-
ci.  S. R.

Ajdovski	gradec	in	stalna	
razstava	Kamni	govorijo

Nagrobnik v obliki medaljona z 
doprsjem žene in moža, ki dati-
ra v 1. ali 2. stoletje in je bil naj-
den pri arheoloških izkopavanjih 
na Ajdovskem gradcu, je bil do ob-
nove zunanjosti sevniškega gra-
du vzidan na desni strani vhodnih 
južnih grajskih vrat, sedaj je del 
razstavne zbirke Kamni govorijo. 

KRŠKO POLJE - Lovsko kinološko društvo Posavje Krško, ki mu 
predseduje Ivan Šepec, je v maju med Žadovinkom, Brega-
mi in Drnovim pripravilo posebno lovsko preizkušnjo, ki so 
se je udeležili lovci s svojimi psi ptičarji. Prisotnih je bilo 24 
lastnikov s svojimi štirinožnimi prijatelji, ki so pod strokov-
nim pogledom sodnikov pokazali svoj lovski nagon, predvsem 
voh in pa tudi poslušnost.  M. K.

Lovsko	kinološka	preizkušnja
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Po besedah ravnatelja Sre-
dnje poklicne in strokov-
ne šole Roberta Rožmana 
gre za program, ki je edin-
stven tudi v evropskem me-
rilu. Modul Temeljna znanja 

iz jedrske tehnike, za kate-
rega je Rožman spisal tudi 
učbenik, je tako kot ostale 
programe odprtega kurikulu-
ma, ki omogoča prenovo sre-
dnjih poklicnih in tehniških 
učnih programov, saj lahko 
vsaka šola samostojno obli-
kuje in izvaja 20 odstotkov 
učnih vsebin, potrdil sosvet 
šole. Slednji je sestavljen iz 
petih zunanjih predstavnikov 
gospodarstva ter 15 delavcev 
šole, ki so navedeni učni pro-
gram, ki obsega 136 učnih ur, 
od tega 102 uri teorije in 34 
prakse potrdili, v dogovoru 
z vodstvom in sodelovanjem 
Jedrske elektrarne Krško pa 
so ga v tednu med 24 in 29. 
majem v nuklearni tudi izve-
dli. 25 dijakov, razdeljenih v 
dve skupini, se je namreč te-

Pouk	dijakov	elektrotehnike	
v	simulatorju	nuklearke	
KRŠKO – V letošnjem šolskem letu so v sklopu odprtega kurikuluma Srednje poklicne in strokovne šole 
Krško na šoli uvedli več učnih programov, ki dijakom nudijo dodatno strokovno usposobljenost, pridobi-
tev dodatne poklicne kvalifikacije in splošnega znanja. Med njimi tudi modul Temeljna znanja iz jedr-
ske tehnike za program elektrotehnik in elektronik PTI, po katerem so se dijaki teoretično in praktično 
izobraževali tudi v Nuklearni elektrarni Krško.

oretično in praktično usposa-
bljajo na simulatorju in o ra-
diološki zaščiti.

Matjaž Žvar, vodilni inštruk-
tor proizvodnje NEK, je di-

jakom v sedmih učnih urah 
predstavil simulator, delo 
operaterja, sestavo in funk-
cijo primarnega sistema, v 
nadaljevanju pa tudi s sa-
mimi varnostnimi in elek-
tričnimi sistemi, generator-
jem in stikališčem. Temu je 
sledila še praktična vaja in 
testi, ki so jih dijaki reše-
vali. Kot je ob tem povedal 
Žvar, so sicer tovrstni pro-
grami že utečena oblika iz-
obraževanja v Ameriki, kjer 
posamezni univerzitetni cen-
tri preko sodelovanja z Jedr-

skimi elektrarnami tako re-
koč proizvajajo kadre, da se 
ti po zaključenem šolanju in 
usposabljanju v elektrarnah 
v teh tudi zaposlijo, med-
tem ko po evropskih državah 

z jedrsko tehnologijo tovr-
stni učni procesi še niso uve-
deni. Zato meni, da je sode-
lovanje s krško srednjo šolo 
dober učni primer in zgled, 
ki zna zbuditi interes tudi po 
ostalih jedrskih elektrarnah, 
med drugim nemških, fran-
coskih in britanskih, iz kate-
rih že sicer obiskujejo krško 
elektrarno, v kateri se se-
znanjajo s postopki usposa-
bljanja v elektrarni. Ob na-

vedenem izobraževanju na 
samem simulatorju pa so di-
jaki v elektrarni opravili tudi 
pouk iz jedrske in sevalne 
varnosti oziroma radiološke 
zaščite, ki ga je vodil vodil-

ni inženir za dekontaminaci-
jo v nuklearni Rudi Erman, ki 
jih je seznanil z viri sevanja, 
kako se z njimi rokuje, ka-
kšni so varnostni ukrepi, da 
so doze sevanja smiselno niz-
ke in posledično tudi konta-
minacije zanemarljive, temu 
pa so sledile vaje iz absorb-
cije gama sevanja v osnovi in 
kako pada doza z oddaljeno-
stjo od vira sevanja.
 Bojana Mavsar

Vodilni inženir za dekontaminacijo Rudi Erman pri 
seznanjanju dijakov z radiološko zaščito 

Dijaki z vodilnim inštruktorjem proizvodnje Matjažem 
Žvarom (desno) med izvajanjem vaje v simulatorju, 
ki je po videzu popolna kopija glavne kontrolne 
sobe elektrarne z vsemi upravljalnimi mehanizmi in 
prikazovalniki podatkov. 

Pot	medičarstva	in	
lectarstva	povezuje

Projekt bo omogočil povezo-
vanje rokodelcev in ostalih 
ponudnikov, okrepil čezmej-
no sodelovanje in bo pomem-
ben za promocijo obstoječih in 
novo razvitih produktov pode-
želja ter ohranjanja, oživlja-
nja in nadgradnje kulturne de-
diščine skupnega čezmejnega 
sodelovanja, je izpostavila ko-
ordinatorka Anita Radkovič. S 
projektom želijo promovirati 
in pospeševati razvoj nove in 
nadgradnjo obstoječe ponud-
be tradicionalnih rokodelskih 
izdelkov in nekaterih predela-
nih kmetijskih proizvodov ter 
ohraniti in vključiti kulturno 
dediščino v turistično ponud-
bo na skupnem čezmejnem 
prostoru. Če je na obmej-
nem hrvaškem prostoru oko-
li 70 medičarjev in lectarjev, 
pravi Zorana Rabatić z oddel-
ka za evropske integracije Za-
grebačke županije, so ti v Po-
savju po podatkih Radkovičeve 
zamrli, v Brežicah med obema 
vojnama in v Krškem po 2. sve-
tovni vojni. 

V sklopu projekta raziskujejo, 
evidentirajo in predstavlja-
jo bogato dediščino teh obr-
ti, skušajo prenašati znanja 
in veščine, razvijajo nove iz-

delke, zasnovali bodo temat-
sko etnološko pot, skupne me-
dičarske pakete in spominke, 
izdali katalog izdelkov in bro-
šuro tematske poti, ter pred-
stavili izsledke raziskave o to-
vrstni dediščini v posebni sobi 
Mestnega muzeja Krško in v vi-
trinah na območju Zagrebač-
ke županije. Skrbnica projekta 
Alenka Černelič Krošelj je po-
jasnila, da je projekt večpla-
sten in bodo ekonomski učinki 
možni šele po zaključku, zdaj 
jih razpis ne dovoljuje. Bodo 
pa obrtniki vključeni v pro-
mocijske materiale, prav tako 
načrtujejo v Mestnem muzeju, 

morda že v prihodnjem letu, 
muzejsko trgovino, medenja-
ke pa že ponujajo gostom. Pro-
jekt je ovrednoten na 440.230 
evrov, od tega so pritegnili 
374.190 IPA sredstev EU oz. 85 
odstotkov celotne vrednosti. 

Zagrebška županija je prevzela 
vodilno vlogo in povabila posa-
vske občine v priprave na dru-
gi razpis čezmejnega sodelo-
vanja. Vendar so po besedah 
predstavnice Zagrebške župa-
nije projekti še v pripravi in o 
njih zaenkrat ne dajejo infor-
macij. 
 Suzana Vahtarič 

Anita Radkovič, Melita Čopar, Alenka Černelič Krošelj, 
Zorana Rabatić in Katarina Drozdek ob predstavitvi 
projekta.

KLADJE – Danes, 10. junija, med 10. in 18. uro, v vasi Kladje 
nad Šentjanžem (občina Sevnica) poteka velika demonstraci-
ja gozdarske mehanizacije in opreme pod nazivom DEMO PRP 
(Demonstracija Programa razvoja podeželja). Na prireditvi 
se bodo predstavili številni proizvajalci gozdarske mehani-
zacije, delovne in zaščitne opreme za delo v gozdu, proizva-
jalci opreme za izdelavo lesa za kurjavo, proizvajalci kotlov 
na lesno biomaso, proizvajalci premičnih žag za razrez lesa, 
izvajalci del v gozdu in drugi ponudniki storitev in proizvo-
dov za dejavnosti v zvezi z gozdom. Poleg tega bo potekal še 
prikaz starih gozdarskih del in opravil, predstavljeno bo tudi 
sajenje in zaščita gozdnih sadik, drevesna kirurgija ter šte-
vilne druge zanimivosti. Skratka, obiskovalci bodo imeli pri-
ložnost v praksi spoznati delo v gozdu od sekire do strojne 
sečnje. Dogodku bo z udeležbo dal posebno težo poslanec v 
Državnem zboru in župan občine Krško Franc Bogovič, ki je 
tudi predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no v Državnem zboru.

Demonstracija	gozdarske	
mehanizacije	in	opreme	

DNEVI SADJARSKO - 
VINOGRADNIŠKE TEHNIKE  

KRŠKO 2010

Sobota, 19. in nedelja, 20. junij, 
na kmetiji Žaren, Nemška vas 1, Leskovec pri Krškem,

vsak dan s pričetkom ob 9.30 uri.
http://zaren.si/

www.kmetijskizavod-nm.si

Razstavljena bo sodobna kmetijska tehnika za sadjarstvo in vinogradništvo, 
predstavili se bodo ponudniki �tofarmacevtskih sredstev, sadnih sadik in trsnih 
cepljenk ter ponudniki zaščitnih mrež proti toči. V sklopu prireditve bodo potekala 
strokovna predavanja s področja sadjarstva, vinogradništva, varstva rastlin in varnega 
dela s kmetijskimi stroji ter prikazi delovanja kmetijske tehnike. Drugi dan bo organ-
izirana okrogla miza z naslovom »Zavarovanja v kmetijstvu danes in v prihodnje«.

Vljudno vabljeni! 

KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA) je v lanskem letu skupaj z Občino 
Krško ter Zagrebško županijo in RRA Zagrebške županije uspešno prijavila projekt Bo-
gastvo podeželja v skupni turistični ponudbi – Pot medičarstva in lectarstva med Krškim 
in Zagrebom na 1. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 
2007 -2013. Projekt so partnerji predstavili v Mestnem muzeju Krško, kjer je na ogled 
že priložnostna razstava izdelkov, povezanih s tovrstno dediščino. 

Gradnja	novega	poslovno	
trgovskega	centra	v	Sevnici
SEVNICA - Družba Sava avto d.o.o. iz Dolenjega Boštanja je 
pričela z gradnjo novega poslovno trgovskega centra na lo-
kaciji stare železnine v centru Sevnice. Projekt naj bi bil za-
ključen do konca meseca oktobra. V tem času bo potekala 
nadaljnja obnova glavne ceste. Po zaključku del bo v jeseni 
center mesta dobil prijaznejšo podobo.  

BREŽICE - 1. junija so bili študenti prvega letnika gozdar-
stva z Biotehniške fakultete v Ljubljani s svojim profesor-
jem Robertom Brusom na „tradicionalnih“ terenskih vajah 
v podjetju HPG Brežice. Najprej so obiskali HPG-jevo dre-
vesnico Rimš, kjer so jih sprejeli predstavniki vodstva pod-
jetja in zaposleni v drevesnici. Skupino sta pozdravila di-
rektor HPG Nikola Marković in nekdanji direktor HPG Mirko 
Maljković, ki je s fakulteto sodeloval že dolga leta. Vsebin-
ski del terenskih vaj študentov je nadaljevala strokovna so-
delavka drevesničarka na Rimšu Bernarda Tušar. Študenti 
so z zanimanjem poslušali predstavitev drevesnice in veli-
ko izvedeli o sadikah, ki jih tu sami vzgajajo, aktivno pa so 
sodelovali v razlagah o načinih razmnoževanja in vzgoje ra-
stlin. Z Rimša so obiskovalci nadaljevali pouk z ogledom to-
polovih nasadov v Vrbini.
Študenti gozdarstva s svojimi mentorji so bili povsem zado-
voljni s potekom pouka in se z vodstvom družbe HPG Breži-
ce dogovorili, da bodo z vsakoletnim obiskom podjetja na-
daljevali tudi v prihodnje.

Študenti	gozdarstva	obiskali	
HPG	Brežice

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

52.000 
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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V sklopu projekta TVZ so bile v II. fazi v času 
od februarja do junija 2010 izvedene vse za-
stavljene aktivnosti oziroma mnoge nad-
grajene z dodatnimi vsebinami, predvsem 
zaradi potreb potencialnih ponudnikov na 
terenu. 
• Dne 03.03.2010 je bila za ponudnike TVZ 

izvedena strokovna konferenca na temo 
razvoja novega turističnega proizvoda TVZ 
– Management receptivnega turizma. 

• S predstavniki občin, strokovnimi institu-
cijami, civilno sfero, Konzorcijem TVZ Do-
lenjske in Bele krajine in predstavniki na-
cionalnega nivoja so bili tekom kreiranja, 
koordinacije in izvedbe aktivnosti delovni 
sestanki in srečanja, na katerih so se raz-
reševale posamezne aktualne vsebine, se 
postavljali temelji novemu proizvodu in po-
tekali dogovori o njegovi implementaciji. 

• Vzpostavljala se je mreža ponudnikov – 
lastnikov zidanic turističnega proizvoda so-
bodajalstva v zidanicah, lastnikom zida-
nic je bila nudena pomoč pri pridobivanju 
uporabnih dovoljenj.

• Dne 20.04.2010 je po območju Vinorodne 
dežele Posavje potekala študijska tura za 
novinarje, medije in goste, na kateri so si 
udeleženci ogledali vzorčne primere zida-
nic, njihovo ponudbo in doživeli poseben 
utrip gostoljubnosti v vinogradniški krajini. 

• Ustanovljen je bil iniciativni odbor po-
nudnikov TVZ Posavje in kasneje Zdru-
ženje ponudnikov TVZ Posavje ter njiho-
va poslovna organizacija Zadruga TVZ, 
z.o.o. Namen združenja je povezovanje 
ponudnikov, izmenjava mnenj, izkušenj in 
izvedba izobraževanj, lahko pa se bo tudi 

prijavljalo na razpise za pridobitev finanč-
nih sredstev za različne aktivnosti iz svo-
je dejavnosti. Namen poslovnega modela 
Zadruge TVZ, z.o.o je skupna promocija in 
trženje novega turističnega proizvoda (na-
mestitvenih kapacitet v zidanicah) in dru-
ge ponudbe samih lastnikov zidanic, ki so 
močno zainteresirani za uspeh projekta.

• O aktivnostih projekta so bili obveščani 
lokalni razvojni zavodi, RRA Posavje, TIC-i 
po Sloveniji in mediji.

• Za podporo administrativnemu obvladova-
nju izvedbe projekta TVZ je vzpostavljen 
dinamičen, interaktiven Turistično infor-
macijski sistem s spletno stranjo www.
turizemvzidanicah.si, ki omogoča predsta-
vitev in promocijo proizvoda TVZ, vzpo-
stavljena pa bo tudi on-line prodaja in re-
zervacija, podprta z bančnimi karticami. 

S tem ima turizem v zidanicah vzpostavlje-
no osnovno podporno infrastrukturo za trže-
nje proizvoda.

Vsi lastniki zidanic, vinotočev, večjih kleti 
z degustacijsko sobo in gostinci, ki vidite 
priložnost v proizvodu TVZ, lepo vabljeni, 
da pokličete, pišete ali se oglasite in do-
stavite predstavitev zidanic oziroma dru-
ge ponudbe s fotografijami na sedež Cen-
tra za podjetništvo in turizem Krško, CKŽ 
46, 8270 Krško, lahko pa nam informaci-
je posredujete tudi po elektronski pošti na 
info@turizemvzidanicah.si. 

 Pripravila: Direktor:
 Lea Colarič-Jakše, mag.  Franc Češnovar

Jelka Kreutz, ki je s pred-
sednikom Upravnega odbora 
Območne zbornice Posavje 
Krško Rudolfom Mlinaričem 
podelila priznanja in diplo-
me, je poudarila, da je po 
lanskoletnem občutnem po-
rastu nagrajenih inovacij v 
regiji teh letos še več, kar 
12. Najvišje, zlato prizna-
nje, je prejel Jože Stopar 
iz Argasa d.o.o. za avtomat-
sko ročni gasilski sistem, ob 
njem sta se na nacionalni na-
tečaj uvrstila še srebrna UTS, 
Urban Pfeifer in partnerji z 

Posavska	inovativnost	je
v	porastu	
KRŠKO - Območna zbornica Posavje Krško je v Kulturnem domu pripravila svečano podelitev inovacij regije 
Posavje. Predsednica ocenjevalne komisije Jelka Kreutz ocenjuje, da je Posavje letos neverjetno inovativ-
no, priznanja so prvič dobile tudi storitve, ne samo izdelki, inovatorji pa prihajajo iz celotnega Posavja.

inovacijo Illuminate - Sistem 
za reguliranje in upravljanje 
javne razsvetljave ter Šolski 
center Krško - Sevnica oz. 
Robert Rožman za izdelavo 
modula iz odprtega kurikulu-
ma z naslovom Temeljna zna-
nja iz jedrske tehnike.

Prejemnika srebrnega prizna-
nja za inovacije sta tudi TPV 
d.d. PE Brežice z visokopro-
duktivno linijo za izdelavo 
palic vzglavnikov na princi-
pu modulne gradnje s kon-
ceptom hitrih menjav in Ko-

nrad Ajster iz Hidrovtol avion 
za ultralahko letalo. Brona-
sta priznanja so prejeli; TPV 
prikolice d.o.o za integrirano 
krivilno napravo, Sistemi IN 
ES d.o.o za uporabo sodobnih 
internetnih tehnologij pri da-
ljinskih nadzorih dislociranih 
(komunalnih) sistemov, El-
mont d.o.o za večnamensko 
programobilno testno napra-
vo, Šolski center Krško - Sev-
nica za sončno elektrarno in 
Inplet pletiva d.o.o. za avto-
matizacijo navijalne naprave 
na izhodu sušilno - razpenjal-
nega stroja. Diplomi sta si 
prislužili TPV d.d. PE Brežice 
za uvajanje modela inovativ-
ne dejavnosti in Kanja Brege 

d.o.o. za sistem za enako-
merno kontroliranje napaja-
nja sit za sitotiskarski stroj. 

Mag. Samo Hribar Milič, ge-
neralni direktor GZS, je pou-
daril, da opaža velik napre-
dek v podjetjih na področju 
inovativnosti in dela z ljudmi 
in še, da le delo v ustvarjal-
nem okolju prinese napre-
dek. Direktor Urada RS za in-
telektualno lastnino, dr. Jurij 
Žurej pa, da je kar 80 od-
stotkov patentov s procesni-
mi napakami, da je idej ve-
liko, le 7 odstotkov pa se jih 
tudi realizira.
 Suzana Vahtarič

Letošnji inovatorji

Stoparjeva inovacija, večkrat 
nagrajena v tujini, spreminja 
ročni gasilni aparat v 24-urno 
avtomatsko delujočo gasilno 
napravo. Sistem deluje avtono-
mno, ob povišani temperaturi 
pride do aktiviranja sistema ter 
posledično gašenja v ščitnem 
prostoru. V primeru če želimo 
uporabiti aparat za gašenje sa-
mostojno, ga lahko odstranimo 
iz sistema in ga uporabimo kot 
ročni gasilni aparat. Sistem se 
uporablja za požarno zaščito na 

mobilnih sredstvih, avtomobilih in jahtah, elektro in teleko-
munikacijskih napravah, server sobah... Zaradi svoje modu-
larnosti ga lahko uporabimo tudi za večje sisteme ob znanih 
in v praksi uporabljenih postopkih.

KGZS je bila ustanovlje-
na 12. maja 2000 in posta-
la ključen sogovornik pri re-
ševanju težav in zastopanju 
slovenskega kmetijstva tako 
doma kot v Evropski uniji. 
„KGZS je pričakovanja na 
področju kmetijstva upravi-
čila, postala pa je zastopnik 
ne le kmetijstva kot pano-
ge, temveč gonilna sila ra-
zvoja vsega slovenskega po-
deželja in vseh, ki v tem 
prostoru delujejo,“ je pove-
dal predsednik zbornice Ci-
ril Smrkolj, obenem pa izra-
zil željo po boljšem dialogu 
z aktualno vlado, predvsem 
z njenim predsednikom. Da 
kmetijska politika v Sloveni-
ji brez KGZS ne bi bila zmo-
žna izpeljati večjih projek-
tov, ki jih v zadnjih letih ni 
bilo malo, je potrdil tudi 
novi kmetijski minister De-
jan Židan in obljubil, da bo 
pri svojem delu upošteval 
mnenje zbornice.

Med	nagrajenci	kmetijske	
zbornice	tudi	Janez	Žaren
KRŠKO - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je 3. junija v Krškem obeležila 
desetletnico delovanja. Udeležence prireditve, obogatene s kulturnim programom Glas-
bene šole Krško, je uvodoma pozdravil gostitelj, krški župan in predsednik Odbora DZ za 
kmetijstvo Franc Bogovič, med desetimi dobitniki priznanj zbornice za življenjsko delo 
pa je tudi Janez Žarn iz Nemške vasi.

Desetletnica delovanja zbor-
nice je pravi čas za kritično 
oceno njenega dela, je menil 
slavnostni govornik, prvi mini-
ster za kmetijstvo v samostojni 
Sloveniji prof. dr. Jože Osterc, 
za izboljšanje ugleda zborni-
ce pa si morajo izprašati vest 
tako organi zbornice kot njeni 
člani. Ker je kmetijstvo v Slo-
veniji ob proizvodnih prevze-

lo tudi številne neproizvodne 
naloge, kot so ohranjanje po-
seljenosti podeželja in rodovi-
tne kmetijske zemlje, zagota-
vljanje samooskrbe s hrano in s 
tem izogibanje škodljivim pre-
vozom, pa tudi ohranjanje šte-
vilnih delovnih mest, po nje-
govem prepričanju zbornična 
organiziranost ni pomembna le 
za kmete in kmetijstvo, ampak 
za vse Slovence.

Eno izmed desetih priznanj 
KGZS za življenjsko delo je do-
bil tudi Janez Žaren iz Nem-
ške vasi, ki je v izjemno težkih 
časih za kmetijstvo nadaljeval 
s tradicijo vinogradništva, ži-
vinorejo in sadjarstvom, svo-
je bogate izkušnje pri vodenju 
kmetije pa že 20 let uspešno 
usklajuje z znanjem in zagna-
nostjo sina Jerneja, današnje-
ga gospodarja kmetije. 

 Peter Pavlovič

Janez Žarn (drugi z leve) ob kmetijskem ministru 
Dejanu Židanu

NEMŠKA VAS - Na sadjarsko-vinogradniški kmetiji Žaren v 
Nemški vasi bo v soboto, 19., in nedeljo, 20. junija, poteka-
la prireditev z naslovom Dnevi sadjarsko-vinogradniške teh-
nike Krško 2010, katere glavni namen je pridelovalcem in 
številnim obiskovalcem prikazati kmetijsko tehniko za delo 
v sadjarstvu in vinogradništvu na čim bolj strokoven način. 
„Prikazati želimo pravilne pristope in uporabo kmetijske teh-
nike, s poudarkom na kvalitetni zaščiti rastlin, optimalnem 
izvajanju nege tal in številnih ostalih agrotehničnih ukrepih, 
hkrati pa upoštevati načela dobre kmetijske prakse in varo-
vanja okolja, prav tako pa tudi ukrepe varnosti in zdravja 
pri delu,“ pravi Martin Mavsar iz Kmetijsko gozdarskega za-
voda Novo mesto, ki v sodelovanju z Občino Krško organizi-
ra prireditev.
Na njej bodo razstavili sodobno kmetijsko tehniko za sadjar-
stvo in vinogradništvo, predstavili se bodo ponudniki fitofar-
macevtskih sredstev, sadnih sadik in trsnih cepljenk ter po-
nudniki zaščitnih mrež proti toči. V sklopu prireditve bodo 
potekala strokovna predavanja s področja sadjarstva, vino-
gradništva, varstva rastlin in varnega dela s kmetijskimi stro-
ji ter prikazi delovanja kmetijske tehnike, v nedeljo bo tudi 
okrogla miza z naslovom „Zavarovanja v kmetijstvu danes 
in v prihodnje“. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu.
 P. P.

Dnevi	sadjarsko-vinogradniške	
tehnike	Krško	2010

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Zaključek	aktivnosti	v	okviru	projekta
Turizem	v	zidanicah	v	okviru	Letnega	
izvedbenega	načrta	I,	LAS	Posavje

Na Centru za podjetništvo in turizem Krško se zaključuje II. faza aktivnosti v sklopu 
prijave projekta Turizem v zidanicah (TVZ) na 1. Javni poziv Lokalne akcijske skupine 
Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev iz razpisov LEADER 
iz kvote za leto 2009. 

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, s sredstvi LEADER 
na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA PosavjeStroške pošiljanja krije založba!
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BREŽICE - 20. maja smo imeli na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice prireditev Biotska raznovrstnost na  ETrŠ, s kate-
ro smo obeležili 22. maj – mednarodni dan biotske razno-
vrstnosti in nadaljevali z izvajanjem dejavnosti projekta 
Pomladni dan v Evropi 2010. 

S prireditvijo, ki smo jo pri-
pravile profesorice Lidija 
Volčanšek, Deja Avsec, Moj-
ca Tomažin in Mojca Ogo-
relc, smo želeli vplivati na 
ekološko ozaveščenost mla-
dih, varovanje narave in spo-
štovanje vseh živih bitij, saj  
je 96 odstotkov Slovencev 
mnenja, da je upad biotske 
raznovrstnosti svetovni pro-
blem. Tako veliko število vrst 
na tako majhnem prostoru 
uvršča našo majhno deželo 
med naravno najbogatejša območja Evrope, zato si moramo 
prizadevati, da bi to biotsko raznovrstnost ohranili.

V prvem delu smo predstavili fotografsko razstavo naravoslov-
nega fotografa  Hrvoja Tea Oršaniča in našega dijaka Črta Li-
peja. Razstava je na ogled v šolski avli do julija 2010. V drugem 
delu pa je sledil finale šolskega tekmovanja - kviz o biotski ra-
znovrstnosti. Šolskega tekmovanja za kviz se je udeležilo 30 di-
jakov, predstavnikov iz 10 oddelčnih skupnosti. Zmagala je eki-
pa 3. Ae oddelka v sestavi Manuele Denžič, Aleksandre Požun 
in Benjamina Govedića. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa 
3. Be oddelka, tretje mesto pa je zasedla ekipa 2. Be oddelka. 
Vse tri ekipe so se na tekmovanje dobro pripravile in pokazale 
odlično poznavanje tematike o biotski raznovrstnosti. 

Posebej pa bi želeli izpostaviti uspešne rezultate naših dijakov 
na letošnjih natečajih v okviru projekta: 1. mesto na plesnem 
natečaju - plesna  skupina mažoretk za koreografijo ŽIVLJENJE 
JE LEPO (plešejo: Kristina Majcen, Mateja Jerković, Iva Jer-
ković, Mateja Josić, Lea Jurečič), 2. mesto na fotografskem 
natečaju  Nastje Dernjač za fotografijo SONCE  in 1. mesto na 
videoreportažnem natečaju za prispevek ŽIVLJENJE V EU dija-
kov Afrdite Mustafai in Črta Lipeja (na fotografiji z mentori-
co Mojco Ogorelc), ki so ga 3. junija 2010 predstavili v Dr-
žavnem zboru. Mojca Ogorelc, ETrŠ Brežice

PROIZVODNJA – MAJ 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAJ 2010

ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 4 ZP - - 86 300 1 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

201.743 9 6

JZ KTRC je kot že nekaj let 
doslej povezal vse ljubitelje 
narave in se lotil organizaci-
je dogodka skupaj z zvesti-
mi sooblikovalci dosedanjih 
prireditev. Tako so otroci eko 
vrtca in eko šole zopet pri-
pravili prisrčen kulturni pro-
gram in zapeli eko himno. Po 
uvodnem delu, v katerem so 
spregovorili župan in posla-
nec v Državnem zboru Ma-
tjaž Han, naravovarstvenik, 
namestnik vodje OE Breži-
ce iz ZGS Boris Bogovič ter 
osrednji govornik, svetova-
lec v Arboretumu Volčji po-
tok, avtor mnogih učbenikov 
in priročnikov o rastlinah Ma-
tjaž Mastnak, smo prisluhni-
li učencem podružnične šole 
Svibno. Z veseljem smo jim 
zaploskali, ko so se predsta-
vili z nalogo s katero so za-
sedli 1. mesto na državnem 
tekmovanju za ločeno zbira-
nje in sortiranje odpadkov. 
Članice turistične razisko-
valne dejavnosti iz OŠ Rade-
če so nam pripravile predsta-
vitev projektne naloge o naši 
Starograjski ulici, člani sku-
pine Radeški asi pa so želeli 
predstaviti radeško himno, ki 
so jo sami sestavili. Hortikul-
turno društvo Radeče se je 
vključilo v dogodek tako, da 
je tudi letos očistilo in zasa-
dilo gredico, ki vodi v  park. 
Rdečo nit prireditve pa so 
tkali nepogrešljivi člani Pihal-
nega orkestra radeških papir-

Dan	parka	Dvor	Hotemež	
HOTEMEŽ - Tudi letos smo v Radečah, tako kot že nekaj let zapored, v parku Dvor Hotemež konec me-
seca maja, ob tednu slovenskih gozdov, svečano obeležili dan parka Dvor Hotemež.

ničarjev. Še enkrat je prišlo 
do izraza plodno sodelovanje 
mladih in starejših ter raznih 
društev in organizacij, ki so-
ustvarjajo dogodke, ter sku-
paj z ZGS enoto Radeče skr-
bijo za urejenost in prijeten 
izgled našega parka. 
Piko na i je žal proti koncu 
prireditve dodalo letošnje 
deževno vreme, ki je skraj-
šalo pripravljeni program, ni 
pa moglo pokvariti vzdušja 
vseh nas, ki smo se polni ra-
dostnih vtisov zbrali v parku 
Dvor Hotemež.
 Marija ImperlUčenci podružnične šole Svibno

MOČILNO PRI RADEČAH - V 
naravi najdemo mnogo bi-
serov in eden izmed njih je 
tudi Gašperjev kostanj v idi-
ličnem, naravnem okolju do-
mačije družine Kišek na Mo-
čilnem pri Radečah. Korenine 
starega mogočneža segajo v 
17. stoletje, ko se je začela 
njegova rast v višino in v ši-
rino, tako da se danes pona-
ša z izjemnimi dimenzijami 
- visok je 18 metrov, obseg 
debla v prsni višini pa zna-
ša skoraj 11 metrov. Dreve-
sno krošnjo sestavljajo štir-
je vrhovi in drevo še zmeraj 
obilno rodi. 

Mladi Adam z Rake (levo) je med vandranjem po gozdu na-
šel korenjaka med gobani. Njegova teža je 1216 g, v višino 
meri 24 cm, premer klobuka je 31 cm, sam obseg klobuka 
pa 94 cm. Skupaj z bratcem sta se izjemne »najdbe« veseli-
la tudi Adamov mlajši bratec Gaj in sestrica Zoja. Tudi star-
ša sta ostala skoraj brez besed, mami pa je segla po fotoa-
paratu in poslala fotografijo z merami na naše uredništvo.

Milan Perkman iz Brežic (desno) pa je v kraju Čedem pri Cir-
niku prav tako našel gobo velikanko, ki je tehtala kar 800 
gramov.

V	mogočnem	Gašperjevem	
objemu	na	domačiji	Kišek

400-letnega orjaka med ko-
stanji si z veseljem pride-
jo ogledat mnogi obiskoval-
ci in člani družine Kišek radi 
z njimi delijo zgodbe, ki so 
povezane z najdebelejšim, z 
najstarejšim in z največjim 
kostanjem v Sloveniji. Lepo 
obnovljena domačija z ure-
jeno okolico in z radovednim 
nojem v ogradi se nahaja v 
varnem zavetju mešanega 
gozda na 520-ih metrih nad-
morske višine, do nje pa vodi 
označena asfaltirana cesta.
 S. R.

Gašperjev kostanj

Po	dežju	rastejo	gobe...

Biotska	raznovrstnost	na	
ETrŠ	Brežice
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BREŽICE – Dvaintrideset članic in članov Likovnega društva Bre-
žice in Likovnega društva OKO Krško so v moči in gosti deževni 
zavesi 15. in 16. maja s čopiči izpeljali likovno kolonijo na temo 
Brežice 2010. Motive slikovitih Brežic in njegove okolice so pre-
težno ustvarjali z oljnimi barvami, vendar sivina dveh majskih 
dni ni bila ovira, da ustvarjalci ne bi motivov privlačnega kraja z 

okolico videli v svetlejših, pogumnejših in energijsko pozitivnih 
barvnih tonih. Dvodnevno ustvarjanje so za medsebojno ogle-
dovanje in izmenjavo izkušenj postavili v restavraciji Štefanič, 
kar je potekalo pod izkušenim očesom in koristnim pedagoškim 
komentiranjem mentorja Vlada Cedilnika, za kar so mu vselej 
hvaležni ljubiteljski likovniki s predsednicama Ano Mamilovič 
in Branko Pirc. Predsednicama gre pohvala za skupni ustvarjal-
ni naboj med člani obeh društev, ki uradno otvoritev del načrtu-
jeta v začetku julija. N. J. S.

MOKRICE - Zveza likovnih dru-
štev Slovenije in Likovna druži-
na KD Franc Bogovič Dobova sta 
v sodelovanju z JSKD 28. maja 
pripravili v Galeriji Hotela Golf 
Grad Mokrice otvoritev likovne 
razstave Realizem, in sicer na 
osnovi Zlate palete 2010, ki je 
ena pomembnejših projektov 
ljubiteljskih slikarjev - ti so po 
izboru na osnovi žirije od več 
kot 180 prispelih del na ogled 
postavili 46 slikarskih del. Do 
10. junija razstavljajo člani 
dvajsetih društev, med njimi 
tudi Rosina Curhalek iz Likov-
ne družine KD Franc Bogovič Dobova z akrilom Zima. Ob posa-
meznikih so priznanja prejela tudi sodelujoča likovna društva 
oziroma sekcije, posameznim ustvarjalcem pa so bili podelje-
ni še certifikati kakovosti. Podelitev je opravil mag. umetnosti 
Ljubo Zidar, razstavo pa je odprl župan Ivan Molan, ki je go-
stom povedal, da imamo v občini 250 društev, ki ob naravnih 
lepotah bogatijo tukajšnje življenje ter pohvalil, da je orga-
nizator ob štirih gradovih za razstavo izbral čudovit ambient 
mokriškega gradu. Delovanje dobovskega društva je predsta-
vil predsednik Drago Iljaš, izvajalci kulturnega programa Ma-
riachi la Paloma, dobovski mešani pevski zbor ter Nada Srpčič 
in Ivana Vatovec iz Besede pa so navdušili prisotne. Za pove-
zovanje je skrbela Lučka Černelič. N. J. S.

BRESTANICA – 23. 
maja so na raj-
henburškem gra-
du milozvočno 
odmevale ljube-
zenske serenade, 
ki so jih pripravi-
li Marko Železnik 
(na fotografiji, 
foto: J. M.), Pev-
ska skupina La-
vrencij, na vio-
lini je muzicirala 
Jerneja Vakselj, 
na kitari pa An-
drej Bon. Prepe-
vali sta še Katja 
Bogovič in Katja 
Glas, klavirske spremljave je izvajal Martin Šušteršič, ve-
zno besedo pa je prebirala Mirjana Marinčič. Člani Dru-
štva vinogradnikov Raka so dogodek obogatili s pogosti-
tvijo svojih vin.  M. K. 

Deževna	likovna	kolonija

Med ogledom razstavljenih del 

Realizem	v	mokriški	galeriji

Rosina Curhalek

BREŽICE – Štirje pobrateni pevski zbori MePZ KUD Brežice, 
MePZ Zarja Železna Kapla, Avstrija, MePZ Svoboda Stražišče 
pri Kranju in MPZ Vasilij Mirk Prosek, Kontovel, Italija, ki tvo-
rijo štiriperesno deteljico, so 29. maja v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja priredili skupen koncert. Z željo, da bi se 
po štirih letih skupnega petja v Brežicah vsi skupaj napolni-
li z lepim, je goste in poslušalce pozdravil predsednik KUD 

Brežice Janez Avšič, v imenu pokroviteljice Občine Brežice 
je dobrodošlico namenila podžupanja Patricia Čular, pomen 
pobratenih zborov in njihovo poslanstvo, ki ga ti izražajo s 
pesmijo, je pohvalil slavnostni govornik minister RS za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjan Žekš, z besedami 
»počaščeni, da smo lahko z vami« pa so gostje izražali za-
hvalo zboru gostitelju kot krajanom, ki so jih toplo spreje-
li. Prireditev je vodila Elizabeta Križanić, ob sogovornikih 
pa je izpostavila rdečo nit pesmi: » V časih, ki smo jim pri-
ča, ima pesem in amaterska kultura vedno večji pomen. Saj 
vse, kar je lepo, vzgaja, ustvarja spoštovanje in ljubezen. 
Prinaša mir in govori v jeziku vsega sveta.«  N. J. S. 

38.	koncert	štiriperesne	
deteljice

Štiriperesna deteljica na brežiškem odru (Foto Rožman 
Brežice)

ARTIČE - Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče je na 
33. mednarodnem festivalu hrvaške tamburaške glasbe Osi-
jek 2010 med tridesetimi sodelujočimi orkestri s 95 točkami 
strokovne žirije osvojil 12. zlato plaketo. Tokratno zlato ar-
tiških tamburašev se umešča med ostala priigrana zlata dr-
žavna in mednarodna priznanja, sicer pa so tamburaši dobi-
tniki mnogih srebrnih in tudi drugih priznanj.
Festivala sta se udeležila tudi tamburaška orkestra iz Vipa-
ve in Dragatuša, ki sta prav tako osvojila zlato plaketo, vsi 
trije slovenski orkestri pa so tako še enkrat ponesli ime ka-
kovosti v svet. Pod taktirko prof. Dragutina Križanića so za-
igrali skladbi dveh slovenskih avtorjev - Jureta Godlerja in 
Tomaža Habeta, v tretji skladbi se je predstavila solistka Eli-
zabeta Križanić s pesmijo posvečeno v spomin evropskemu 
skladatelju Adalbertu Markoviću.
Kot je povedala Elizabeta Križanić, so se festivala prvič ude-
ležili leta 1985, tedaj revialno, ter da je lažje doseči vrh kot 
ta vrh in kvaliteto obdržati, saj prihajajo novi, mladi in per-
spektivni dirigenti in orkestri; artiškim tamburašem, dirigen-
tu in solistki pa gredo ob vloženem trudu in mnogim uspe-
hom iskrene čestitke. N. J. S.

Artiški	tamburaši	že	
dvanajstič	zlati

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Janez in Milena se kot mlada zakonca 
stiskata v majhni podnajemniški sobici, za katero skuša lastni-
ca kar se da največ zaslužiti. In njuna soba je kot na prepihu, 
saj stalne pritiske in strah, da se bosta čez noč znašla na ce-
sti, potencirajo še nenehni obiski, med drugim Milenine pri-
jateljice Irene, ki skuša z »dobronamernimi« nasveti reševa-
ti njun zakonski brodolom. Tega sproži trenutek, ko medtem, 

ko Janez, ki je sicer zdravnik, pregleduje koketno Ireno, ki 
trdi, da je bolna, čakalnica pred ordinacijo pa vedno prepol-
na, v sobo vstopi Milena... Toliko izvemo v ekspoziciji kome-
dije Poročil se bom s svojo ženo, slovenskega pisatelja Marja-
na Marinca, ki jo je 28. maja na odru leskovške osnovne šole 
uprizorila mladinska sekcija Kulturnega društva Leskovec pri 
Krškem. Kot režiserki sta mlado leskovško igralsko zasedbo vo-
dili Mojca Vizler in Mirjana Marinčič, vloge pa so odlično od-
igrali Blaž Milar v vlogi Janeza, Senta Jeler kot Irena, v vlogi 
Milene Lara Vizler, najemodajalke Pepi - Saša Sršen, mamo 
in očeta sta odigrala Klara Kerin in Matija Gorenc, prijatelja 
Miho je uprizoril Filip Černelč, umetnico - Urška Žarn in vlo-
go Vilija Janez Olovec.  B. Mavsar 

Leskovški	dramski	podmladek	
uprizoril	komedijo

Prizor iz igre: Janez (Blaž Milar), lastnica Pepi (Saša 
Sršen) in Milena (Lara Vizler)

RADEČE - Na zaključnem koncertu Glasbene šole Radeče, ki 
je potekal 26. maja, je ravnateljica Rosana Jakšič podelila 
priznanja »Zlata nota« trem učencem - Juretu Knezu, Alja-
žu Rozmanu in Dominiku Jakšiču. Posebne nagrade so pre-
jeli tudi učenci in učenke, ki so se v letošnjem šolskem letu 
udeležili 39. državnega tekmovanja mladih glasbenikov ter 
različnih mednarodnih tekmovanj doma in v tujini. Preje-

mniki so bili: Špela Ravnikar, Tjaša Knez, Anže Podlesnik, 
Anuška Zakonjšek, Alenka Pintar, Jurij Martinčič, Dominik 
Jakšič, Aljaž Rozman in Jure Knez. Ravnateljica se je za-
hvalila tudi učiteljem, ki se trudijo pri delu z učenci in jih 
uspešno usmerjajo v nadaljnje glasbeno izobraževanje. Po-
sebno zahvalo je izrekla še staršem, ki vzpodbujajo ustvar-
jalno glasbeno delo svojih otrok.
Ob zaključku šolskega leta v Glasbeni šoli Radeče pripravlja-
jo še koncert absolventov in oddelčne nastope, učenci plesa 
pa so se že udeležili Regijske revije plesnih skupin v Rogaški 
Slatini. Za radeško glasbeno šolo je tudi uspešen vpis novih 
učencev v šolsko leto 2010/2011. Prosta mesta imajo le še 
na oddelku za plesno pripravnico. S. R.

SEVNICA – V novi galeriji na sevniškem gradu je potekala 21. 
maja otvoritev fotografske razstave članov fotosekcije sev-
niškega društva Trg, ki povezuje amaterske fotografe iz ob-
čine Sevnica. Naravo v njenem prebujanju so v svoj fotograf-
ski objektiv ujeli: Jože Prah, Ljubo Motore, Drago Slukan, 
Brane Busar, Rok Petančič, Bojan Dremelj, Franc Šeško, 

Vinko Šeško, Tone Zgonec, Jože Teraž in Judith Zgonec. 
Na fotografijah prevladujejo motivi iz prebujajoče se spo-
mladanske narave, ki vsako leto znova očara s svežino barv 
in z bogato floro ter favno. V kratkem otvoritvenem kultur-
nem programu je z dvema zaigranima skladbama na harmo-
niki sodeloval Kristjan Mrgole, ki obiskuje 6. razred Glasbe-
ne šole Sevnica v razredu Daniela Ivše. S. R.

Podelili	»Zlate	note«	

Na letošnjem zaključnem koncertu Glasbene šole Radeče 
so učenci in učenke prejeli priznanja »Zlata nota« in 
nagrade za tekmovalne nastope doma in v tujini.

Razstava	fotosekcije	društva	
Trg	Sevnica

V pogovor sta se na otvoritvi fotografske razstave 
članov fotosekcije sevniškega društva Trg zapletla 
Ljubo Motore in Vinko Šeško. 

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

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
Gledališče Zapik: 

ZGODBA NA GUMBE 
igrana predstava za otroke

sreda, 16.6.,ob 18. uri, 
ploščad pred KDK (avla KDK v primeru dežja)

DONNA LEE 
SAXOPHONE QUARTET 

koncert iz cikla AKUSTIKA
zasedba: Zdenko Ivanušić – alt in sopran saksofon, 
Andrej Henigman –  alt saksofon, Vanja Iveković – 

tenor saksofon, Aleš Suša – bariton saksofon  

četrtek, 17.6., ob 20. uri,
atrij MESTNEGA MUZEJA KRŠKO 

(avla KDK v primeru dežja, ob 20:15)



14 Posavski obzornik - leto XIV, številka 12, četrtek, 10. 6. 2010PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

RAKA - 28. maja je župan občine Krško Franc Bogovič na Raki 
izročil prvim uporabnikom ključe poslovno-stanovanjskega 
objekta. Po porušitvi prvotnega objekta na naslovu Raka 40, 
ki se nahaja na trgu v samem središču kraja, je gradnja na-
domestnega objekta, identičnega prejšnji zgradbi, stekla na 
podlagi projekta Mirka Rostoharja v minulem letu. Finanč-
ni zalogaj občine je znašal 340.000 evrov, gradbena dela pa 
je izvajalo podjetje Timi Drnovo. 

Prvotna zgradba, zgrajena 1832, je v svoji zgodovini nudila 
streho mnogim dejavnostim, med drugim je služila kot ob-
činsko poslopje, šola, župnišče, za domovanje Prosvetnega 

društva in Sokolov, za zdravstveno dejavnost, Krajevni urad, 
trgovino, pošto, frizerski salon, prav nič manj vitalnega po-
mena za društveni in družabni utrip v kraju pa bo s skupno 
300 m2 površine tudi v novi preobleki. V njej bo namreč imela 
prostor Krajevna skupnost, Krajevni urad Upravne enote Kr-
ško, pa Društvo upokojencev Raka, večja sejna soba bo služi-
la tako za druženja kot sestanke različnih društev, v mansar-
dnem delu pa sta urejeni dve prijetni neprofitni stanovanji. 
Blagoslov objekta je opravil raški župnik Franc Levičar, otvo-
ritveni in spremljajoči kulturni program je povezovala Sonja 
Pajk, izvajali pa so ga sevniški kulturnik Sinjo Jezernik, do-
mača moška pevska skupina Lavrencij in skupina upokojenih 
plesalk Mlade žurerke iz Tržišča, članice tamkajšnjega dru-
štva upokojencev pa so v novih prostorih na ogled postavile 
priložnostno razstavo ročnih del. B. Mavsar

„Raka	40“	predana	
uporabnikom

Župan Franc Bogovič je ključe objekta izročil 
predsedniku KS Silvu Krošlju, uslužbenki Krajevnega 
urada Verici Rep in predsednici DU Raka Faniki 
Metelko, zadaj pri mikrofonu pa Sonja Pajk, 
povezovalka otvoritvenega programa.

KRŠKO – V soboto, 29. maja, je bil v cerkvi sv. Ruperta 
na Vidmu koncert Mešanega pevskega zbora Koprivnica, 
ki ga vodi Anja Radkovič in Simfoničnega orkestra Glas-
bene šole Krško pod taktirko Draga Gradiška. Koncert je 
izzvenel tudi ob pevskih in instrumentalnih solistih, ki so 
izvajali dela Mozarta, Offenbacha, Gounoda, Francka in 
drugih. Premierno so predstavili skladbi Webberja in Jen-
kinsa, ki sta bili z orkestrom izvedeni prvič v Sloveniji. 
Besedno je dogodek povezovala Branka Jenžur.  M. K. 

SENOVO - V okviru občinskega praznika so 28. maja senovske 
gledališčnike obiskali slovenski izseljenci iz Niša, ki so vklju-
čeni v KD France Prešeren Niš. Prisotne sta na začetku poz-
dravila direktorica občinske uprave Melita Čopar in predse-
dnik sveta KS Senovo Vlado Grahovac. Nato so si ogledali 

lutkovno predstavo, ki so jo uprizorili lutkarji DKD Svoboda 
Senovo, gostje iz Niša pa so se predstavili z mešanim pevskim 
zborom in z avtorskimi pesnitvami. Vse kupaj je z monolo-
gi popestril predsenik KD France Prešeren Niš Edvard Volf. 
Na koncu so si še izmenjali darila in se odpravili v avlo Doma 
XIV. divizije, kjer jih je čakala pogostitev. J. M.

Na	Senovem	gostovali	
izseljenci	iz	Srbije

Melita Čopar in Edvard Volf ob izmenjavi daril

KRŠKO - Plesni klub Lukec je 29. in 30. maja v športni dvora-
ni srednje tehnične šole Krško organiziral državno prvenstvo 
v modernih tekmovalnih plesih za vse starostne kategorije. 
Pionirji, mladinci in člani so se pomerili za nazive državnih 
prvakov v show dancu in disco dancu. V dveh dneh se je na 

plesišču zvrstilo okoli 1200 plesalcev iz 18 različnih klubov. 
Največ medalj so osvojili plesalci PK Urška Ljubljana (29), 
Društvo Kazina 15 in PK Zeko 12 medalj. Dobitniki medalj so 
bili sicer plesalci iz 11 sodelujočih klubov. Med show forma-
cijami je slavila Kazina med pionirji in mladinci ter Bolero 
med člani, v discu pa PK Urška Ljubljana pri pionirjih in čla-
nih ter PK Zeko pri mladincih. 

KRŠKO - V bližini stadiona Matije Gubca v Krškem so 1. junija 
predsednik NK Krško Jože Slivšek, krški župan Franc Bogovič, 
predsednik NZS Ivan Simič in predstavnik Fundacije za šport Ja-
nez Sodržnik svečano odprli pol milijona evrov vredno in 7636 
m2 veliko novo nogometno igrišče z umetno travo. Igrišče stoji 
na mestu nekdanjega pomožnega igrišča in bo bistveno izboljša-

lo pogoje za delo NK Krško. Pred prenovo so bili krški nogome-
taši odvisni od vremenskih razmer, zdaj pa lahko treningi in ura-
dne tekme potekajo nemoteno, ne glede na vremenske pogoje, 
saj umetna trava omogoča vadbo tudi v slabem vremenu. Inve-
sticija je znašala 488.500 evrov, financirali pa so jo Občina Kr-
ško, Fundacija za šport, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Nogo-
metna zveza Slovenije. 
Prireditev, ki jo je povezoval znani TV voditelj Peter Poles, se 
je pričela s predstavitvijo vseh selekcij nogometne šole NK Kr-
ško, uradni slavnostni otvoritvi pa je sledila še nogometna tek-
ma med t. i. zeleno generacijo NK Krško, ki je klub popeljala v 
2. slovensko nogometno ligo, in današnjo člansko ekipo. P. P.

Državno	prvenstvo	v	
modernih	tekmovalnih	plesih	

Udeleženci državnega prvenstva

Odprli	igrišče	z	umetno	travo

Simič, Slivšek, Sodržnik in Bogovič ob svečani otvoritvi 
igrišča

KRŠKO - V počastitev praznika občine Krško je 2. junija 
Glasbena šola Krško v veliki dvorani Kulturnega doma pri-
pravila prireditev Koncert orkestrov. Pod vodstvom Mi-
tje Režmana je nastopil Kitarski orkester, pod vodstvom 
Suzane Drobila Godalni orkester, pod vodstvom Staneta 
Cetina Harmonikarski orkester (na fotografiji), pod vod-
stvom Branke Žičkar pa Tamburaški orkester. Zaigrali so 
tudi člani Pihalnega orkestra pod dirigentsko palico De-
jana Učakarja in pod vodstvom Petra Gabriča še Big band 
Krško. Ob tej priložnosti so podelili priznanja učencem, 
ki so bili uspešni na različnih glasbenih tekmovanjih. Pri-
reditev je povezovala Estera Cetin.  M. K. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Le nekaj metrov stran od osrednje-
ga leskovškega trga, v Ulici Staneta Žagarja 4, sta ravnatelj 
tamkajšnje šole Anton Bizjak in krški župan Franc Bogovič 
3. junija predala namenu Vilo, obnovljeno zgradbo nekda-
nje šole za potrebe predšolske vzgoje otrok iz širšega ob-
močja krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem. 

Obnovitvena dela v in na objektu je Cestno gradbeno podje-
tje Novo mesto na podlagi projekta, ki ga je izdelal Jani Vla-
hušič, izvedlo v slabih petih mesecih, vrednost investicije, ki 
jo je v celoti financirala Občina, pa znaša okoli 750.000 evrov. 
S tem je Občina omogočila vključitev preko 40 otrokom v pro-
gram predšolske vzgoje in izobraževanja, ki so bili do sedaj 

zaradi prostorske stiske v matičnem vrtcu Pika Nogavička pri 
OŠ Leskovec na čakalni listi za sprejem. Hkrati pa bo nekdanja 
šola, kakor je na otvoritveni slovesnosti dejal ravnatelj Anton 
Bizjak, v kateri je potekal pouk od leta 1863 pa do leta 1976, 
ko je bila v kraju zgrajena nova šola, ponovno služila prvotne-
mu namenu – izobraževalnemu procesu otrok. Zaenkrat v do-
poldanskih in popoldanskih urah v enoti Vila domujeta skupi-
ni Smrkci in Sončnice, ki so za obiskovalce otvoritve pripravili 
prisrčen glasbeni program, sicer pa lahko urejeni prostori na 
600 m2 površine s pripadajočimi zunanjimi zelenimi površina-
mi in igrišči zadostujejo za izvajanje vzgojno-varstvenega pro-
grama skupno treh skupin.   B. Mavsar

Pod	streho	Vile	domujejo	
Smrkci	in	Sončnice	

Enoto vrtca Vila sta s pomočnikoma predala namenu 
župan Franc Bogovič in ravnatelj Anton Bizjak.

RAKA - Etnološko društvo Terica z Jelenika pri Raki je 4. junija v 
atriju raškega gradu pripravilo prireditev Družine pojejo in igra-
jo. Nekaj deset udeležencev sta uvodoma pozdravila krški pod-
župan Cvetko Sršen in predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj, 
raški župnik Franc Levičar pa je spregovoril o pomenu družine in 
slovenske ljudske pesmi. Nato so se z glasbenimi in pevskimi na-
stopi predstavili: sestri Jelinič iz Štrita, bratje in sestre Gorenc 
z Rake, bratje Čepon iz Horjula ter družina Bele-Rančigaj iz Zi-

bike. Program sta povezovala Mojca Metelko in Martin Gorenc.
Še pred prireditvijo so v grajskih prostorih odprli razstavo pri-
bližno 300 kosov starega perila in oblačil iz 19. in 20. stoletja, 
ki ga je zbrala Ida Intihar. Razstava bo odprta še v nedeljo, 13. 
junija,vedno od 17. do 19. ure. P. P.

Družine	pele	in	igrale

Del občinstva na prireditvi v atriju raškega gradu

SENOVO - Člani PD Bohor Senovo so 5. junija organizirali že 9. 
Juriš na Bohor. Udeleženci pohoda so se zbrali pred nekdanjo 
upravno zgradbo Rudnika Senovo, kjer so se najprej okrepčali 
z dobrotami iz krušne peči, ki so jih pripravile članice TD Seno-
vo, potem pa sta zbrane nagovorila župan občine Krško Franc 

Bogovič in predsednik PD Bohor Senovo Hinko Uršič. Nato so 
se pohodniki odpravili na pot proti Bohorju. Letos so si izbra-
li malo daljšo pot, ki jih je vodila preko Reštanja in Ravnega 
Loga, za kar so potrebovali skoraj tri ure. V koči na Bohorju pa 
jih je čakala pogostitev.  J. M. 

Jurišali	na	Bohor
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BREGE - V nedeljo, 5. junija, je bila pod pokroviteljstvom 
Občine Krško in župana Franca Bogoviča v okviru občinske-
ga praznika odlična konjeniška prireditev na izredno dobro 
pripravljenem hipodromu Brege, ki so ga odlično uredili čla-
ni Konjeniškega kluba Posavje Krško. Ob tej priložnosti je 
bilo doseženih devet vrhunskih rezultatov na 1000 m. Vrhu-

nec tekmovanja je bil dvakrat popravljen rekord hipodroma, 
ki sta ga dosegla konj Lester z voznikom Jankom Sagajem iz 
Slovenskih Goric in Tubbe b v lasti Romana Jerovška iz KK 
Komenda. Šampionat je osvojil konj Inter v lasti Dušana Zor-
ka iz KD Slovenske gorice. Tekmovalcev je bilo 67 s svojimi 
konji, sodelovali so tudi tekmovalci iz KK Posavje. Fotogale-
rija na www.posavje.info. J. M.
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KOPRIVNICA - Kulturno društvo Anton Aškerc iz Koprivnice je 
4. junija v sodelovanju z Ročnodelsko sekcijo Ivančice v te-
lovadnici OŠ Koprivnica na ogled postavilo razstavo vezenin, 
kvačkanja in kleklanja na temo Pogrinjki. Otvoritev razsta-

ve so popestrili MePZ Koprivnica, Ivančice, skeč Tončke in 
Metke ter harmonikarji Dejan, Matej in Blaž, aktiv kmečkih 
žena pa je pripravil razstavo starih kmečkih jedi. Razstava 
je bila na ogled še v soboto in nedeljo. J. M.

Razstava	ročnih	del	

Članice ročnodelske sekcije Ivančice

KRŠKO - Posavska Regionalna Stična Točka za Nevladne or-
ganizacije, Lokalna razvojna fundacija Posavja s sedežem 
v Brežicah, je 5. junija v vseh posavskih občinah pripravila 
predstavitve društvenih dejavnosti. V Sevnici so se jim pri-
družila še društva iz občine Radeče, v Krškem iz občine Ko-
stanjevica na Krki, v Brežicah pa iz občine Bistrica ob Sotli. 

Tjaša Penev je pri stojnici na Trgu Matije Gubca dejala, da 
je vtis izreden, saj se je v predstavitev vključilo skoraj 50 
društev. Brežiški in krški festival so še dodatno obarvali, saj 
so se predstavili ločki godbeniki, artiški folkloristi in brežiški 
akrobatiki, na krški ploščadi pa glasbena zasedba D’Palinka 
band (na fotografiji), senovski folkloristi in vokalna skupina 
Aves. Krško dogajanje je povezovala Vlasta Moškon. M. K. 

SENUŠE / RAVNI PRI VELIKEM TRNU / STOLOVNIK - V počasti-
tev 19. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije so v Po-
licijskem veteranskem društvu Sever Posavje 5. maja odkrili 
tri spominska obeležja na objektih, kamor je tedanja milica 
Uprave za notranje zadeve Krško od decembra 1990 do juni-
ja 1991 umaknila pehotno orožje in strelivo pred zaplembo 
s strani Jugoslovanske ljudske armade. Kakor je ob odkritju 
prvega spominskega obeležja na domačiji Edvarda Drešar-
ja na Senušah dejal Štefan Hren, tedanji komandir Postaje 

milice Krško, je bilo v ta namen potrebno na širšem obmo-
čju poiskati zanesljive, hrabre in domoljubne občane. Med-
nje, ki so brez oklevanja v hrambo prevzeli orožje in streli-
vo, sodijo poleg že omenjenega Edvarda Drešarja tudi Marija 
in Matjaž Gričar z Ravni pri Velikem Trnu in Alojz Sinkovič s 
Stolovnika. Vse zbrane na treh sobotnih krajših slovesnostih 
ob odkritju spominskih plošč na objektih so nagovorili pred-
sednik PVD Sever Posavje Vlado Bezjak, tedanji komandir 
Štefan Hren, Miha Molan, v letu 1991 načelnik Inšpektorata 
milice UNZ Krško, danes pa predsednik Združenja policijsko 
veteranskih društev Sever Slovenije, na Stolovniku pa tudi 
poslanec v DZ RS in župan občine Krško Franc Bogovič. Spre-
mljajoči kulturni program so pripravili kvartet Policijskega 
orkestra, duo Bojan Kaplan in Adolf Moškon, na Stolovniku 
pa z recitalom tudi učenca OŠ Adama Bohoriča Brestanica.
 B. Mavsar

ČATEŽ OB SAVI – 6. junija je v Termah Čatež potekal sicer že 
tradicionalni vsakoletni mednarodni plavalni miting, ki ga ob 
krškem občinskem prazniku organizira Plavalni klub Celulo-
zar Krško. V olimpijskem bazenu je iz 17 klubov nastopilo 
nekaj manj kot 300 plavalk in plavalcev v vseh plavalnih di-
sciplinah, domače barve pa je zastopalo 37 plavalcev, ki so 

osvojili 4 odličja ter vrsto odličnih uvrstitev, odplavali pa 98 
osebnih rekordov. Lara Jambriško je v konkurenci deklic do 
11 let zmagala na 100 m prosto in bila 3. na 100 m delfin. V 
kategoriji deklic do 12 let si je bron na 100 m prosto pripla-
vala Nika Bizjak. Odlično se je odrezal tudi Bine Bajc med 
dečki do 14.let, ki je zasedel 2. mesto. Za las so brez odličja 
ostala dekleta v štafeti 4 x 50 m prosto v sestavi Nika Bizjak, 
Lara Jambriško, Nastja Sevšek, Maruša Žana. Nagrado za 
najboljši rezultat domačega plavalca po mednarodnih FINA 
točkah sta prejela Nika Bizjak in Bine Bajc, posebno darilo 
in zahvalo ob zaključku uspešne plavalne poti pa so podelili 
domačima plavalcema Nini Mandl in Krešimirju Radunovi-
ču.  M. K. 

Drugi	festival	posavskih	
nevladnih	organizacij

V	PVD	Sever	odkrili	tri	
spominska	obeležja

Ob odkritju spominskega obeležja na hiši(od leve) 
Edvard Drešar, miličnik PM Krško v letu 1991 Zdenko 
Antolinc, Vlado Bezjak in Štefan Hren.

39.	mednarodni	plavalni	
miting

Start ene izmed plavalnih skupin.

SENUŠE - V organizaciji Krajevne skupnosti in Prostovoljnega 
gasilskega društva Senuše se je 6. junija pri gasilskem domu 
na Senušah že deseto leto zapored zvrstilo pokalno gasil-
sko tekmovanje za pokal PGD Senuše. Udeležilo se ga je 13 
ekip prostovoljnih gasilskih društev, in sicer po dve ekipi s 
Senuš, Senovega in z Rake ter po ena ekipa iz Dolenje vasi, 

Kostanjevice na Krki, z Velikega Trna, Gore, Malega Kamna, 
iz Krškega in Podbočja. Ekipe so se pomerile v t. i. hitri mo-
kri vaji 3 - 1A s tretjim napadom, pri čemer je ostala zmaga 
doma, saj je 1. mesto osvojila ekipa PGD Senuše (58,34 se-
kund), druga je bila ekipa PGD Kostanjevica na Krki (68,69 
sek.), 3. mesto pa je osvojila (71,83 sek.) ekipa PGD Seno-
vo 1. Hkrati z zmago so si senušanski gasilci priborili pokal 
PGD Senuše v trajno last (v trajno last ga prejme ekipa, če 
zmaga na tradicionalnem tekmovanju tri leta zapored ali ko 
v letih tekmovanj zbere skupaj pet zmag), kar je lep uvod v 
praznovanje tamkajšnjega krajevnega praznika, ki ga v spo-
min na vrnitev izgnancev na svoje domov krajanke in kraja-
ni obeležujejo 12. junija. Prijetno praznovanje zbranim sta 
ob tej priložnosti zaželela podžupanja Ana Nuša Somrak ter 
predsednik Sveta KS Senuše Damjan Mežič. B. M.

Senuški	gasilci	zmagali	v	hitri	
mokri	vaji	

Ena od dveh sodelujočih ekip Senuš pred začetkom 
izvedbe vaje

SENOVO – Na OŠ XIV. divizije Senovo smo letos izvedli že 4. 
Unesco tabor, a tokrat prvič kot samostojen projekt. Seno-
vska šola se je namreč uvrstila na seznam Unesco šol, ki iz-
vajajo svoj projekt. 3., 4. in 5. junija so se družili mentorji 
in učenci osmih šol. 

Uvod v tabor je bil kulturni program, ki smo ga spletli domačini 
in gostje, seveda pa ni šlo brez toplih besed dobrodošlice. Sle-
dila je otvoritev likovne umetnine na steni k vhodu v knjižnico, 
delo bivše učenke Tine Brinovar. Zgodovino in sedanjo podobo 
Senovega so gostje spoznavali pod strokovnim vodstvom Antona 

Petroviča. Popoldne so udeleženci tabora ustvarjali v delavni-
cah. Likovno sta vodili Tina Brinovar in Greta Hostnik, literarno 
Boža Ojsteršek, medijsko pa Tamara Vonta. Po uspešno opra-
vljenem delu so naše goste v jedilnici pričakali gostitelji in čas do 
spanja so izkoristili za spoznavanje, pogovor, sprehod in še kaj.
Petek je bil namenjen knjigi, kajti že med letom smo se ukvar-
jali z njo. Z zanimanjem smo prisluhnili, kaj so na posameznih 
šolah ustvarili. Razgovorili smo se na okrogli mizi Knjiga nas po-
vezuje, vmes pa nas je z obiskom že razveselil pisatelj Dušan 
Čater. Dobro uro smo klepetali z njim, največ o njegovi knjigi 
Pojdi z mano. Bil je navdušen nad projektnimi nalogami, ki so 
jih učenci ustvarili ob tej knjigi. Popoldne je bilo nadvse živah-
no v delavnicah: Nasmeh pod klobukom (mentorici Nada Kozole 
in Vera Gošek), S sončnico v lep dan (mentorici Sergeja Habinc 
in Barbara Radi) in Zaplešimo v ritmu Afrike (mentorica Tatja-
na Uduč). Odlično razpoloženi smo se sprehodili do krušne peči, 
vonj po pršjači je bil mamljiv. V družabni večer nas je popeljala 
Janja Kožar z zvoki harmonike, nagovorila nas je predstavnica 
Občine Krško Boža Venek, člani folklorne skupine pod vodstvom 
Antona Petroviča so nam pripravili pester program, okrog krušne 
peči so bili spretni člani Turističnega društva Senovo.
V soboto smo šli še na ekskurzijo v Krško. V Valvasorjevi knjižnici 
smo si ogledali speedway sobo in bogastvo knjižnice kapucinov; 
prilegel se je sprehod po parku in nato še do Mestnega muzeja 
Krško, bolj znanega kot Valvasorjeva hiša. Druženje smo zaklju-
čili v kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo, kjer so se tudi 
poslovili s sloganom Pojdi z mano na Senovo.  Irena Škoberne    

Unesco	tabor	Senovo	

Druženje mladih pri krušni peči (foto: J. Macur)     

Kasaški	šampionat	na	Bregah

KRŠKO - Kot gostja posavskih seniorjev in managerjev je 
4. junija Krško obiskala šefinja Protokola RS Ksenija Bene-
detti in pripravila zanimivo predavanje, ki ga je podkrepi-
la ne le s projekcijami, pač pa ob pomoči udeležencev tudi 
s primeri (na fotografiji). V krški občinski A sejni sobi je 
zbranim ob začetku nekaj besed spregovoril tudi predse-
dnik Edo Komočar, nato pa je prijetna in uglajena govor-
nica Benedettijeva v dobri uri in pol podajala Osnove po-
slovnega bontona in poslušalce več kot le navdušila. M. K. 
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Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Lepo pozdravljeni,

ljubitelji cvetja in narave!
Iz hladnejšega vremena smo prešli v daljše 

dneve, ko našim rastlinam žgoče sonce prav 
nič ne prizanaša. In nepredvidljivost vremena, 
ki se obeta tudi za prihodnje dneve, je postala 
pravzaprav že stalnica vsakdana ljubiteljskih 
vrtnarjev. Ves čas smo na preži, pogledujemo 
v nebo zaradi neviht z vetrom in toče, skrbijo 
nas temperaturna nihanja, taktiziramo glede 
zalivanj, podrobneje opazujemo rastline in 
ostale prebivalce naših vrtov, ki ves čas kliče-
jo po nečemu, bodisi vodi, dodatnih hranilih, 
odstranitvi plevela, morda nas en dan čaka 
omejitev invazije polžev, drugi dan črnina uši 
ali bližnji spopad s plesnijo. Z vsako uro, ki jo 
preživimo v vrtu, se naučimo veliko novega in 
to ne glede na to, ali smo že pravi vrtnarski 
mački ali pa smo šele letos posadili in posejali 
svoje prve bilke. 

Ker je današnji dan vedno drugačen od 
prejšnjega in se tudi mikroklima naših krajev 
postopno spreminja, je stalno učenje postalo 
nuja. Znanje mora krožiti, da vsi lahko doda-
mo en delček in ga stalno osvežujemo. Mar-
sikaj že znamo storiti prav, a vedno se najde 
področje, kjer bi lahko svoje veščine še nad-
gradili. In to je dimenzija, ki jo bomo v sklopu 
letošnje akcije Najlepši vrt in balkon Posavja 
2010 še okrepili. Skupaj se bomo učili od ljudi, 
ki so svoji vrtnarski intuiciji dodali še strokov-
no izobrazbo, več mesecev bomo brali njihove 
uporabne prispevke in letos tudi prisluhnili 
njihovim zanimivim predavanjem, o vsem pa 
vas bomo sproti obveščali v tem zelenem in 
cvetočem kotičku Posavskega obzornika. V tej 
številki naj vam na naslednji strani ne uideta 
dva koristna prispevka: v prvem boste izpod 
peresa Ane Sotošek odkrivali prispevek o 
malo drugačni, domiselni zasaditvi okenskih 
korit, ki vam jih lahko polepšajo »sočnice«, v 
nadaljevanju pa utrjevali znanje o vlogi vme-
snih posevkov pri ekološki pridelavi ter pono-
vili dobre in slabe sosede na vrtu skozi zapisa-
ne besede avtorice mag. Romane Špes. 

V Posavju znamo marsikaj 
Med lansko akcijo smo pokazali, da posavski 

ljubiteljski vrtnarji nikakor niso od muh! Veliko 
lepih pogledov smo odstirali in mnogo prijetnih 
trenutkov smo skupaj preživljali vse tja do no-
vembra, ko smo naše okrasne 

in zelenjavne vrtove 
ter balkone počasi 
pospremili k zaslu-
ženemu počitku. 

Vemo, da do letošnje nove akcije niste po-
zabili, kako očarati z lepimi cvetočimi in diše-
čimi gredicami ter koriti, da ste pravzaprav še 
bolj spretni in nas boste prijetno presenetili. 
Tudi letos bomo izbirali najlepše okrasne vr-
tove in najlepše urejene balkone, v tej številki 
časopisa pa tudi že prvič objavljamo uradno 
prijavnico v izbor.

Opogumite se in pokažite, kaj ustvarjate! 
Morda pa ste opazili, da za okrasni vrt ali pre-
lepi balkon odlično skrbi vaš sosed, sorodnik, 
prijatelj? Namignite nam, da skupaj zopet 
najdemo tiste ljubiteljske vrtnarje, ki vsak dan 
s srcem in predanostjo poskrbijo, da je v naših 
krajih lepše živeti. 

Zakaj ne bi pričeli že danes? Stecite na vrt 
ali pod balkon in fotografirajte svoje cvetje, 
nato pa vsaj dvem fotografijam priložite izre-
zano in izpolnjeno prijavnico, vse skupaj nam 
pošljite bodisi na naš poštni naslov:

»za najlepši vrt in balkon«
Posavski obzornik
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

. . .ali pa na naš elektronski naslov:  
redakcija@posavje.info, v »zadevi, subject« 
pa navedite »za najlepši vrt in balkon«.

Zdaj boste opazovali in fotografirali vi, v 
prihajajočih mesecih pa bomo nekatere vrto-
ve z velikim veseljem obiskali tudi novinarji 
našega časopisa in strokovna komisija. Zgod-
be vaših vrtov so zgodbe življenjske modrosti, 
vaša ljubezen do cvetja in narave pa naj bo 
tudi letos dober zgled vsem, ki s koraki ustvar-
janja svojih cvetočih kotičkov šele začenjajo.

V pričakovanju vaših prvih fotografij in pri-
javnic, vam pošiljamo vam velik cvetoči pozdrav,

 Uredništvo

Letošnji izbor se zacenja

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 1

Ime, priimek lastnika vrta/balkona, ki se vključuje v tekmovanje:

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  Naslov in telefonska številka:  ......................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  Prijavljam se na tekmovanje za:  □ najlepši vrt □ najlepši balkon

  Kakšno ime bi nadeli svojemu vrtu/balkonu?  ........................................................................................................................

Zakaj je prav vaš vrt/balkon najlepši? (napišite kratko utemeljitev)

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Vrtovi, ki smo jih odkrivali lansko leto, so prijetno presenetili 
tako komisijo kot bralce, ki so akcijo vseskozi spremljali...

Na zaključni prireditvi so emocije napolnile dvorano 
na Senovem...
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Industrializacija kmetijstva je opustila vmesne posevke, čeprav so dokazani pozitivni 
učinki med mešanimi posevki kulturnih rastlin. Vmesni posevki preprečujejo rast ple-
vela, s svojimi živahnimi barvami privabljajo opraševalce glavnega posevka ali pa so 
pribežališče koristnih žuželk. Z uvajanjem ekološko pridelane hrane vmesni posevki 
pridobivajo na pomenu, saj gnojenje temelji na pestremu kolobarju z vključevanjem 
metuljnic, ki naj v kolobarju zajemajo 20 % delež.
Tako je pri vmesnih posevkih potrebno upoštevati prostorsko ureditev, gostoto rastlin, 
trajanje rastne dobe, tehnološko zrelost, način razraščanja rastlin in ostale fiziološke 
potrebe rastline. Glede na prostorsko razporeditev medsetev ločimo štiri tipe vmesnih 
posevkov:

• Vrstne medsetve; pri katerih rastline posejemo/posadimo istočasno, od katerih 
mora biti vsaj en posevek posejan v vrsto (običajno glavni posevek).

• Medsetve v trakovih; kjer rastline posejemo/posadimo v trakovih v primerni med-
vrstni razdalji, ki nam omogoča mehansko spravilo pridelka posameznega posevka. 

• Naključne mešane medsetve; kjer rastline posejemo/posadimo naključno, brez  
kakršne koli vrstne ureditve.

• Naknadne ali relejske medsetve; kjer naknadni posevek posejemo/posadimo med 
že rastočo rastlino, v času njene reproduktivne faze, vendar še pred žetvijo oz. 
spravilom.

Vloga Vmesnih poseVkoV
• Posevek lahko služi bodisi kot 

vaba za škodljivce, saj s svojim 
vonjem in barvo odvrne škodljiv-
ce od glavnega posevka, bodisi 
predstavlja nadomestni habitat 
za koristne žuželke, kjer glav-
ni posevek posejemo/posadimo 
skupaj s posevkom, ki služi kot 
pribežališče za koristne žuželke 
in naravne sovražnike škodljiv-
cev.

• Za vmesne posevke izbiramo ra-
stline iz družine metuljnic (Fa-
baceae), ki vežejo atmosferski N 
(dušik) s pomočjo bakterij iz rodu 
Rhizobium in obogatijo tla s 50 – 
300 kg dušika/ha. 

• Vmesni posevki imajo tudi vlogo biokemijskega zatiranja škodljivcev, pri katerem 
izkoriščamo zaviralno delovanje izločkov rastlin na razvoj bolezni, škodljivcev in 
pleveli (alelopatsko delujoče učinkovine).

• Vmesni posevki so lahko kombinacija visokih, sončnih rastlin, ki jih posadimo z 
nižje rastočimi rastlinami z manjšo potrebo po osvetljenosti ali pa imajo funkcijo 
varovalnih posevkov, kjer višje rastline z več listne mase nudijo zavetje nižje ra-
stočim rastlinam in jih ščitijo pred klimatskimi dejavniki (toča).

V vrtninah (zelju, paradižniku in nasadu jajčevca) se je kot uporabna pri zatiranju 
pleveli izkazala mešanica kuštrave grašice (Vicia villosa) in rži ali zgolj čisti posevek 
grašice, kjer je uporabljena kot zastirka in kmalu po direktni setvi glavnega posevka 
zaključi svoj razvoj. Grašica spada v družino metuljnic in ne samo, da je odlična za-
stirka, tla obogati z dušikom.

kombinacije Vmesnih poseVkoV
Za uspešno gojenje rastlin z vmesnimi posevki pa je poleg zgoraj omenjenih dejavni-
kov pomembna tudi prava kombinacija rastlin, ki je v naši literaturi determinirana kot 
razmerje dobri – slabi sosedje.

Kombinacija vmesnih posevkov (Žnidaršič, 2006)

Romana Špes, mag. kmetijstva
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Kombinacija zelja 
in paradižnika 

zmanjšuje pojav 
kapusovega molja.

Žametnica 
pogosto sadimo na 
zelenjavne vrtove, 

ker preprečuje 
razvoj koreninskih 

nematod 
(Meloidogyne spp.)

Gojenje cvetočih in necvetočih rastlin je v Sloveniji že dolgoletna tradicija. Življenjski 
tempo pa vse hitrejši in hitrejši. Želja vseh nas ljubiteljev cvetja je imeti vse poletje 
dekorativno zasaditev okenskih in balkonskih korit, ki 
so hkrati nezahtevna za nego. 

Več let sem tudi sama iskala podobno zasaditev. Pri vseh 
cvetočih rastlinah me je najbolj motilo smetenje – od-
padanje cvetja in listja. Želela sem tudi rastline, ki bi 
prenesle mojo daljšo odsotnost med poletjem in hkrati 
ne bi zahtevale prevelike pozornosti dobrih sosed. 

Pa jo zagledam. Lepotico, ki ljubi vroče poletje, ne rabi 
preveč zalivanja ne smeti, je prekrasna na pogled. 

Sočnica iz rodu EchEvEria

V trenutku me je osvojila in prepričana sem bila, da bo zadostila vsem mojim željam. 
Potrebno ji je bilo le še poiskati nezahtevno in prijetno družbo. Odločitev je bila lahka. 
Vse je ostalo v družini. 

Sukulente oz. sočnice so izjemno prilagojene ekstremnim življenjskim razmeram. Za 
svoj obstoj ne rabijo veliko vode, pač pa veliko sonca, kajti šele takrat pokažejo vso 
svojo lepoto obarvanih listov.

V družbo Echeverie sem povabila: 
• Sedum rupestre Angelina,
• Sedum ewersii V. homophyllum Rosenteppich (Sedum Rose carpet),
• Sedum pluricaule »Island of Sakalin«,
• Sedum sieboldii,
• Sedum kamtschaticum.

Prijetno družbo zaključuje natresk – Sempervivum. Echeveria je zbrano družbo dobro 
sprejela, hkrati pa celo poletje jasno kazala, kdo je glavni. Nekaj utrinkov zasaditve 
v začetku junija. 

Vse sukulente oz. sočnice so osrečevale s svojo lepoto in nezahtevnostjo celo pole-
tje. Po dopustu konec julija in v začetku avgusta so nas pričakale še lepše, kot so bile 
prej. Kar tekmovale so tudi v lepoti cvetov, hkrati pa so si cvetenje lepo razdelile 
čez celo poletje. 

Sukulente so rastline, ki »shranijo« vodo s svoje povečane liste, steblo in korenine. 
Sposobne so prihraniti vodo za daljše časovno obdobje, kar jim omogoča preživetje v 
razmerah, kjer ostale rastline ne morejo. Mnogo sukulent ima voščen poprh na listih in 
steblu, kar jim pomaga zadržati vlago. 

Še nekaj besed o Echeverii, Sedumih in Netreskih. Echeveria raste v obliki rozete. 
Razmnožujemo jo z listi, brsti, deli stebla, najhitreje pa z že odraslimi rozetami spo-
mladi. Rozeto odrežemo in posadimo v peščen substrat. Matična rastlina, ki ostane bo 
ponovno odgnala. 

Sedum ali homulica ima prav tako odebeljene liste, večina pa se je pred izhlapevanjem 
zavarovala s posebno obliko presnove. Homulice zato uživajo na soncu in nas razvese-
ljujejo z cvetenjem in barvo listov. 

Netresk je vedno zelena rastlina, je jasno že iz latinskega imena, saj Sempervivum 
pomeni vedno živ. Netresk ima zelo odebeljene, majhne in enostavne mesnate liste, 
ki so zbiti okoli sredice in tvorijo večje ali manjše rozete. Okoli matične rastline se 
razrastejo majhne rozete, iz katerih se razvijejo novi netreski. Uspeva na soncu, na 
za vlago prepustnih tleh ter dobro prenaša sušo. Netresk simbolizira živahnost in de-
lavnost. Netresk lahko preživi tudi mraz, ki seže nekaj stopinj pod ničlo. Rimski bog 
Jupiter je po stari legendi podaril ljudem netresk, da bi jih varoval pred bliskanjem, 
grmenjem in zlemi uroki. Zalivamo enako kot večino rastlin – po potrebi. Zemlja se naj 
od enega do drugega zalivanja rahlo osuši.

Vsa z sukulentami zasajena korita so bila dekorativna čez celo leto, nezahtevna za 
nego – malo zalivanja, nič smetenja in veliko lepega. 

Echeveria je v tej družbi edina, ki ne prenese nizkih zimskih temperatur, zato je bilo 
potrebno poskrbeti za prezimovanje. Pozimi temperatura ne sme biti nižja od 6°C. 

Spomladi rastline presadimo v svež substrat, lahko jih 
razdelimo, pomladimo in s tem pridelamo nove rastline. 
Pri meni so vse rastline prezimovanje krasno prenesle in 
sedaj že presajene zopet krasijo okenske police. Rečem 
lahko le, da sem našla kar sem iskala. 

Besedilo in fotografije: Ana Sotošek
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

atraktivna okenska zasaditev korit

Vloga vmesnih posevkov pri ekološki pridelavi

Echeveria in natresk v začetku junija Echeveria in natresk v avgustu

Korito začetek junija Korito avgusta

Korito začetek junija Echeveria in Sedumi konec avgusta

Najlepša med lepimi 

Echeveria

vrtnina dobri sosedje slabi sosedje

beluši kolerabica, fižol, grah, solata

blitva čebula, korenček, fižol, paprika, kapusnice rdeča pesa, špinača

bučke fižol, čebula

čebula kumare, paradižnik, korenček, solata, paprika, jajčevec, špinača zelje, fižol, grah, krompir

česen solata, paradižnik, korenček, kolerabica, zelena, peteršilj fižol, grah, rdeča pesa

endivija fižol, korenček, solata, paradižnik peteršilj, zelena

fižol kumare, krompir, blitva, redkvica, rdeča pesa, zelena, solata grah, čebula, komarček, česen

grah solata, redkvica čebula, fižol, paradižnik, česen

kolerabia fižol, grah, paradižnik, solata, por, zelena, špinača, redkev

korenček redkvica, česen, grah, čebula, por, blitva, paradižnik rdeča pesa

kumare solata, fižol, grah, čebula, česen, zelena, rdeča pesa redkvica, krompir, paradižnik

paprika solata, špinača, blitva, redkev fižol
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Za prijeten uvod je mlada ci-
trarka odigrala nežno sklad-
bo Pot do srca, nato se je 
skupaj z učiteljico Jasmi-
no Levičar predstavila še 
v citrarskem duetu s sklad-
bo Cvetoči lokvanj, v tretji 
skladbi pa je skupaj s prija-
teljico Matejo Županc zai-
grala znano Burnikovo Pridi 
spet. Zanimiv glasbeni večer 
sta nadaljevali učenki znane-
ga citrarja Mirana Kozoleta 
– Laura Pavlin Gregorčič je 
zaigrala Larino pesem, Urška 
Ribič pa skladbo z naslovom 
Lokvanj beli. S skladbo Beli 
cvet sta vnesli v večer doda-
tno magičnost Špela Krnc in 
Urška Simončič, učenki OŠ 
Blanca in GŠ Sevnica (iz ra-
zreda učiteljice Jasmine Le-
vičar). 

Z venčkom slovenskih dekli-
ških in s skladbo Cvetje v je-
seni sta očarali prijateljici – 
Anja Drstvenšek na citrah in 
Lara Šalamon na flavti. Anja 
je nato na citrah odigrala še 
nekaj znanih skladb Karli-

KRŠKO – 19. maja so v Društvu gluhih in naglušnih Posavja 
pripravili Dan odprtih vrat ter se tako prvič vključili v pro-
gram Teden vseživljenjskega učenja. Ob tem so pripravili tudi 
pregledno razstavo od ustanovitve društva leta 1962 do da-
našnjih dni ter predstavitev tehničnih pripomočkov za glu-
he, naglušne in slepe osebe. Sekretarka Vlasta Moškon je ob 

tem dejala: „Razstavili smo opremo iz prve pisarne, pa razno 
dokumentacijo, vodenje pisarniškega poslovanja, nekaj sta-
rih fotografij, čeprav jih iz tistih časov ni veliko. Fotografsko 
smo obeležili tudi pomembna mejnika, obe preselitvi društva 
iz nekdanjih prostorov pri videmski cerkvi v dvosobno stano-
vanje, poudarek pa smo dali še mednarodnim dnevom, ki so 
bili v tem obdobju dvakrat v Krškem ter še druge zanimivo-
sti vredne ogleda.“  M. K. 

BREŽICE – Pod naslovom Prepojeni s plesom se je 17. maja 
na odru Prosvetnega doma Brežice odvila regijska revija iz-
branih plesnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja v 
organizaciji JSKD - Območne izpostave Brežice. S plesnimi 
miniaturami so se predstavili: Plesno ustvarjanje iz OŠ Do-

lenjske Toplice, Sodobni ples 2, plesna skupina Celestina in 
Ka’bavidas pelera iz PD Imani Brežice, 1. in 3. razred za so-
dobni ples GŠ Krško, PD Terpsihora Novo mesto, plesna sku-
pina Harlekin KD Kostanjevica na Krki, Unique I in III – Anika, 
svet plesa in zabave Leskovec pri Krškem ter Escape – član-
ska hip hop skupina PK LUKEC Krško. Simona Rožman Strnad 
je nastopajočim in mentorjem čestitala, podelila priznanja 
ter hkrati izrazila ponos, da je bila brežiška izpostava orga-
nizator prireditve, ki jo je strokovno spremljala Sinja Ož-
bolt, povezovala pa Ingrid Molan. Po podelitvi priznanj so 
plesalci Ka’bavidas pelera iz PD Imani Brežice uprizorili ple-
sno predstavo Ruta. N. J. S.

Povabili	k	ogledu	pregledne	
društvene	razstave	

Z dneva odprtih vrat v DGN Posavja Krško

Citrarski	koncert
Anje	Drstvenšek	s	prijatelji
BLANCA - V do zadnjega kotička zasedenem kulturnem domu na Blanci se je 21. maja, na svoj 13. roj-
stni dan, predstavila mlada citrarka Anja Drstvenšek, učenka 8. razreda Osnovne šole Blanca, ki v leto-
šnjem letu zaključuje 6. razred inštrumenta citre v Glasbeni šoli Sevnica v razredu učitelje Jasmine Le-
vičar. Nastop je mlada glasbenica popestrila s številnimi glasbenimi prijatelji. 

ja Gradišnika ob spremljavi 
ansambla Labirint, potem pa 
se je glasbenikom na odru ob 
skladbi Jesen ihti pridružila 
kot solistka še Anjina mlaj-
ša sestrica Klara Drstvenšek.

Skupina Godba Band, ki so 
jo posebej za to priložnost 
sestavljali Marko Kozinc na 
trobenti, Jože Novak na sa-
ksofonu, Jani Košir na bob-
nih, Zoran Košir na kitari in 

Martin Marko na bas kitari, 
so kot Anjini spremljevalci 
pokazali, kako zazvenijo ci-
tre v ritmu jazza. Ob spre-
mljavi citer sta zapeli sta 
tudi pevki - Tanja Žibert in 
Mateja Repovž Lisec (učen-
ki GŠ Sevnica iz razreda uči-
teljice Martine Prevejšek). 

Kako zazveni skladba, če jo 
na citre zaigrajo tri prijate-
ljice, pa so pokazale: Anja 

Drstvenšek, Nina Miko-
lič in Eva Metelko. Vse tri 
so se spoznale na GŠ Sevni-
ca in vse tri v letošnjem letu 
skupaj zaključujejo šolanje, 
vendar obljubljajo, da bo ci-
trarski kvartet skupaj z nji-
hovo učiteljico Jasmino živel 
še naprej. 

Za uspešen nastop je Anja 
v zaključku koncerta preje-
la številne pohvale, čestitke 
in darila, ker je prav na dan 
svojega koncerta praznova-
la trinajsti rojstni dan. Če-
stitke za zelo uspešen kon-
cert so ji izrekli tudi sošolci 
in sošolke ter ji skupaj z rav-
nateljico OŠ Blanca Ano Me-
šiček podarili torto v obliki 
citer. Anja Drstvenšek ga-
njenosti ob tolikšni pozor-
nosti ni skrivala in prav tako 
ne obiskovalci, ki so uživali v 
magičnem glasbenem veče-
ru, polnem čustvene vzne-
senosti, stkane iz najlepših 
skladb.
 Smilja Radi,
 foto: M. Kozole 

Citrarski kvartet: Anja Drstvenšek, Nina Mikolič, Eva 
Metelko in učiteljica Jasmina Levičar

Prepojeni	s	plesom

Plesna skupina Celestina 

V uvodnem pozdravnem na-
govoru je predstavila uspe-
šno delovanje vedno številč-
nejše »Univerze« v sevniški 
občini njena predsednica 
Marija Jazbec, ki je vese-
la, da je U3 že sedmo leto 
nudila možnost vključeva-
nja starejših v različne štu-
dijske krožke in mnoge po-
peljala na dobro organizirane 
strokovne ekskurzije. »Mora-
mo se vključevati v družbo, 
da se bo le-ta zavedala, da 
smo tu, da smo njen sestavni 
del, na katerega lahko raču-
na - na nas in na naše delova-
nje. Biti moramo aktivni, do-
kler bo možno, potem pa se 
mora družba in predvsem po-
litika zavedati, da smo tudi 
starejši in upokojeni potrebni 
dostojnega življenja, da smo 
ljudje do konca in da bodo 
nekoč ostareli tudi vsi tisti, 
ki so danes še mladi,« je bila 
odločna Jazbečeva.
Program pri Tončkovem domu 
na Lisci so nadaljevali men-
torji in animatorji posameznih 
študijskih krožkov Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Sev-
nica s predstavitvijo delovanja 
krožkov, ogledati si je bilo mo-
goče razstavo unikatnih izdel-

Zaključek	študijskega	leta	
U3	na	Lisci
LISCA - Tako kot vsako leto je tudi letošnje študijsko leto društvo Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Sevnica pripravilo tretjo soboto v mesecu maju prijeten, zanimiv in razgiban 
zaključek na Lisci, ki so se ga v zelo lepem številu udeležili mnogi slušatelji ter slušateljice. 

kov, nastalih v ustvarjalnih de-
lavnicah, v slikarski delavnici 
in v fotografskem krožku. Pri-
jetno in sproščeno druženje 
se je nato nadaljevalo ob izvr-
stnem golažu, ki ga je skuhal 

in z njim postregel novi naje-
mnik Tončkovega doma na Lisci 
Franc Krašovec ter z družab-
nim plesom ob zvokih glas-
be »one man banda« Damirja 
Škerlja. Smilja Radi 

Pri U3 uspešno deluje tudi rekreacijski krožek.

BREŽICE - V sta-
rem mestnem 
jedru Brežic je 
na ogled razsta-
va del stanoval-
cev in stanovalk 
Doma upokojen-
cev Brežice. Roč-
no izvezeni prtič-
ki, pletene muce 
in volneni izdelki, 
pikapolonice, roč-
no izvezene vizit-
ke, nakit, dreve-
sca in še marsikaj 
zanimivega je raz-
stavljeno z name-
nom, da razveseljuje obiskovalce mesta Brežice in da se 
varovanci predstavijo tudi v drugačni luči. „Izdelki so plod 
dolgoletnih izkušenj, modrosti, delovnih navad in vsakodnev-
nega druženja. V veselje nam bo, če se oglasite in si ogleda-
te naše delo. Pokazali vam bomo, da je tudi na starost lah-
ko živeti ustvarjalno, kreativno in da nam nikoli ni dolgčas,“ 
je zapisala dipl. delovna terapevtka Maja Čič. Izdelki bodo 
še nekaj časa na ogled v izložbi nekdanje Postrežbe naspro-
ti cerkve sv. Lovrenca v mestnem jedru, še več pa seveda v 
Domu upokojencev Brežice. S. V.

Razstava	stanovalcev	doma	
upokojencev	

Umetnine stanovalcev

Kopitarna Sevnica vas vabi na 

AKCIJSKO PRODAJO 
v prostore Kopitarne Sevnica

v petek, 18. junija, od 14. do 19. ure
in v soboto,19. junija, od 8. do 13. ure. 

Velika izbira modne, udobne, usnjene obutve 
po zelo ugodnih cenah.

V času akcijske prodaje bomo kupce 
v trgovini Kopitarne v Sevnici 
nagradili z 10 % popustom.

Vabljeni!
www.kopitarna.eu

KRŠKO - Krška podžupanja 
Ana Nuša Somrak je 3. ju-
nija pod večer v Dvorani v 
parku odprla likovno razsta-
vo domačina Andreja Levi-
čarja, ki bo na ogled vse do 
konca meseca julija. 29-letni 
umetnik, ki je pretekli me-
sec z odliko zaključil študij 

likovne pedagogike na Peda-
goški fakulteti v Ljubljani, je 
na ogled razstavil sedem slik 
svojega diplomskega dela, 
ki jih je naslovil Sublimno in 
čista forma. Slednje, kakor 
je opisala avtorja in njego-
va dela Alenka Černelič Kro-
šelj, se povezuje s pojmova-
njem lepega in občutenega, 
največkrat kot odsev lepote 
narave, morja in neba oziro-
ma oblakov, ki si jih je izbral 
za motiv: „Slike so zgraje-
ne natančno, urejeno, či-
sto, z jasno izraženo idejo 
o pomenu, čeprav jih ne na-
slavlja, ampak jih prepušča 
zmožnosti čutenja „hipnotič-
ne moči“. Izrisi delcev nara-
ve (vihar, vrtinec, stik neba 
in vode) so rezultat slikarje-
vega raziskovanja razsežno-
sti narave, ki v nas vzpodbu-
di občutke lepote, spokoja 
ali povzroči občutke nemira, 
groze in nemoči.“ Razsta-
vo Andreja Levičarja so pri-
pravili na Javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti, Ob-
močni izpostavi Krško, glas-
beni otvoritveni program pa 
je za to priložnost izvedla pi-
anistka Estera Cetin.  B. M.

Morja	in	oblaki	kot	
spokoj	in	nemir

Na otvoritvi razstavljavec 
morij in neba Andrej 
Levičar pred eno izmed 
svojih slik

Na spletu 
že v sredo!
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KRŠKO/POSAVJE - Multipla 
skleroza, bolezen osrednjega 
živčnega sestava, je najpogo-
stejša nevroimunska bolezen, 
ki lahko povzroči različne 
okvare okončin, utrudljivost, 
nejasen dvojni vid, okvare 
sluha in govora, motnje obču-
tenja, težave pri zadrževanju 
urina in blata ter mišično ne-
moč okončin, kar lahko vodi v 
lažjo ali težjo invalidnost. Po-
sledice multiple skleroze, ki 
danes še ni ozdravljiva, blaži-
jo z zdravili, najpomembneje 
pa je, da bolniki kljub obole-
losti ohranjajo fizično in psi-
hično aktivnost. To že vrsto 
let s skupinsko rekreacijo, s 
plavanjem, razgibavanjem v 
bazenu, z organizacijo dru-
žabnih športnih srečanj, pre-
davanji in izmenjavo izkušenj 
skušajo čim bolj vitalno ohra-
njati tudi člani dolenjske-
ga podružnice Združenja za 
multiplo sklerozo, v katero je 
včlanjenih skupno 163 invali-
dnih oseb, od tega 55 obole-
lih oseb iz območja Posavja. Z 
namenom osveščanja javnosti 
o tej bolezni so člani v tednu 

Za	večjo	osveščenost	
javnosti	o	multipli	sklerozi	

multiple skleroze, ki je po-
tekal med 25. in 31. majem, 
pripravili različne aktivno-
sti. V Krškem so članice dru-
štva na stojnici pri NC Mer-
cator 28. maja razdeljevale 
gradivo in mimoidoče sezna-
njale s simptomi in razvojem 
bolezni, saj skušajo, kakor je 
dejala vodja posavske podru-

žnice Veselinka Ružić, na ta 
način olajšati življenje vsem 
tistim, ki imajo to diagnozo 
že potrjeno, kakor tudi ose-
bam, ki se bodo potencialno s 
to boleznijo morale še spopa-
sti. Hkrati so zbirali tudi pro-
stovoljne prispevke za nakup 
kombija za prevoz invalidnih 
oseb na terapije. B. M.

Članici društva Nada Breskvar Vejnović in Veselinka 
Ružič z občanom, ki je daroval prispevek za nakup 
kombiniranega vozila za prevoz invalidnih oseb.

SEVNICA - V sevniški knjižnici se je s slikovno bogatim in z 
zanimivim potopisnim predavanjem o Maroku 27. maja pred-
stavil domačin Vinko Šeško. V to deželo, ki ni povsem afriška 
niti ni povsem arabska niti povsem evropska, razpeta med 

dve morji, med dva kontinenta (Evropo in Afriko) in med tri 
različne kulturne vplive, se je znani sevniški pohodnik, ljubi-
telj narave in amaterski fotograf Vinko Šeško odpravil s sku-
pino »Vandrovci« letošnjega aprila. S popotovanja je prine-
sel veliko fotografij in nepozabnih spominov, ki jih je strnil v 
zanimivo predavanje, ob katerem je bilo mogoče podoživlja-
li dogodke, ki so se »vandrovčkom« na njihovi poti pripetile.
 S. R., foto: V. Šeško

Po besedah Monike Novšak 
so pripravili številne prire-
ditve. Tako so se 17. maja 
v krški Dvorani v parku na 
Festivalu učenja predstavi-
li študijski in jezikovni krož-
ki, dogodek pa so popestrili z 
razstavo izdelkov ročnodel-
ske, slikarske in fotografske 
skupine. „Učenje sicer pote-
ka skozi vse leto, tudi leto-
šnji Teden vseživljenjskega 
učenja je razdeljen temat-
sko, v ponedeljek smo obe-
ležili praznik učenja, v to-
rek je potekala promocija 
vseživljenjskega učenja in 
promocija bralne kulture, 
sreda je bila namenjena ose-
bam s posebnimi potrebami 
in kako se te osebe vključu-
jejo v vseživljenjsko učenje, 
v četrtek je bilo izobraževa-
nje po meri gospodarstva, v 
petek so prireditve pripravi-
le nevladne organizacije, ki 
prav tako ustvarjajo znanje, 
se povezujejo in to znanje 
tudi delijo,“ je dejala No-

Teden	vseživljenjskega	
učenja	z	bogatimi	vsebinami
KRŠKO - Teden vseživljenjskega učenja je letos potekal že petnajstič. Ljudska univer-
za Krško je vključena v projekt že od samega začetka, saj so koordinatorji za Posavje in 
vključujejo tudi številne zunanje prireditelje. 

všakova in dodala, da se je 
takšen način učenja nekako 
prijel, „saj ljudje že priča-
kujejo in vedo, da se to en-
krat letno dogaja. Ljudi že-
limo spodbuditi k učenju, 
predvsem k veselju do uče-
nja, zato smo tudi naredili 
festival in promocijo učenja, 
hkrati pa želimo javnosti 

predstaviti, kaj se na podro-
čju izobraževanja v Krškem 
in v Posavju dogaja zanimi-
vega“. Ta projekt vključuje 
zelo veliko populacijo oseb, 
v Krškem se giblje med pet-
sto in šesto, v celotnem po-
savskem območju pa skupno 
preko tisoč.
 M. Kalčič 

Ljudska univerza je od tednu vseživljenjskega učenja 
pripravila festival učenja (foto: M. Jevšnik).

Z	»vandrovčki«	po	Maroku

Skupina »Vandrovci« v Maroku

Veliki
internacionalni
vegetarijanski 

piknik

Društvo za osvoboditev živali in njihove 
pravice vabi na

V soboto, 12. junija 2010, 
od 11. - 20. ure

pri Okrepčevalnici Hervol, 
Bukovšek 67, Brežice

Skupaj gradimo ljudem, živalim
in naravi prijazno Slovenijo

VSTOP PROST!

Vabimo vse, da skupaj preživimo zanimiv in 
prijeten dan! Naredimo nekaj v dobro tistih, 

ki sami ne morejo povedati, kako trpijo - 
pomagajmo živalim!

BRESTANICA - V zadnjem petku meseca maja smo Brestani-
čani stopili stoletje nazaj v spomine, ki so nam jih zbudile 
stare razglednice Brestanice. Za razstavo jih je pripravil zbi-
ratelj Jani Zakšek v sodelovanju z Rajkom Čubrom. Razgle-
dnice je Zakšek zbral v 11 tematskih sklopov: zgornji, spo-
dnji grad, Brestanica 1953, spodnji trg, staro trško jedro, 

gornji, novi trg, pogled z juga, društveno življenje, gospo-
darske dejavnosti, trapisti in bazilika. V vsakem sklopu je 15 
starih podob Brestanice, avtorja pa sta razstavo obogatila še 
tako, da sta na vsakem sklopu izbrala pogled na kotiček nek-
danje Brestanice in ga iz istega zornega kota fotografirala 
danes. Tako je zanimivo primerjati, kako je čas preobliko-

val naš kraj. Dogodek so po-
pestrili pevka Stanka Macur 
in rajhenburški fantje. Raz-
stava je zbudila veliko zani-
manje, odprta pa bo vse po-
letje v času, ko je odprt tudi 
muzej. M. Marjetič

KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško je skupina brezposelnih uspe-
šno zaključila usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije maser/maserka. V času od 1. aprila do 22. maja 
2010 je na Ljudski univerzi v Krškem potekalo usposabljanje za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije maser/maserka. Na 
usposabljanju je bilo osem udeležencev, od tega sedem brezpo-

selnih, ki so v 120 urah pridobili vsa potrebna znanja za opravlja-
nje del maserja. Udeležence čaka še zaključno preverjanje in 
potrjevanje znanja, po katerem bodo najuspešnejši prejeli na-
cionalno poklicno kvalifikacijo maser/maserka. V četrtek, 3. ju-
nija, smo na Ljudski univerzi Krško udeležencem usposabljanja 
podelili potrdila o uspešno končanem usposabljanju za pridobi-
tev nacionalne poklicne kvalifikacije maser/ maserka. Usposa-
bljanje sta financirala Zavod RS za zaposlovanje in Evropski so-
cialni sklad. Nataša Kršak

Zaključek	usposabljanja	 Razstava	starih	razglednic	
Brestanica	skozi	čas

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 
52.000 

bralcev!
Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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Vabimo vas na osrednjo slovesnost v počastitev 

PRAZNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
MESTA KRŠKO,

v petek, 18. junija 2010, ob 18.00 uri
v park starega mestnega jedra Krško.

Slavnostni program bo izvedel 

PIHALNI ORKESTER VIDEM KRŠKO
in

MOŠKI PEVSKI ZBOR SVOBODA BRESTANICA.
 

Ob spominu na prve krške borce, 65-letnico osvoboditve in vrnitve izgnancev, 
bomo podelili letošnja odličja naše krajevne skupnosti.

Slovesnost bomo zaključili s prijateljskim srečanjem.

Jožica Mikulanc
predsednica Sveta KS mesta Krško

Priznanja KS mesta Krško za leto 2010 bodo prejeli:

PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO KS MESTA KRŠKO:
1. Vaški odbor Pijavško.

Spremljajoče prireditve: 

• Ponedeljek, 7. 6., in torek, 8. 6., od 17.00 do 20.00 ure
ZA ŠPORTNO RAZGIBANO PRIHODNOST OTROK

Stadion Matije Gubca, Društvo športna šola Posavje

• Petek, 11. junij, ob 16.00 uri 
TURNIR V MALEM NOGOMETU 

Novo igrišče pri Stadionu Matije Gubca, RŠD Šajspoh - Bloki 

• Nedelja, 13. junij, ob 10.00 uri 
MEDNARODNI HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI TURNIR

Pivnica Apolon, ŠK Triglav

• Petek, 18. junij, ob 16.00 uri
POHOD K SPOMENIKU PRVIM KRŠKIM BORCEM V RORE 

Mestni park – Rore, Društvo Izvir 

• Sobota, 19. junij, ob 9.00 uri
BALINARSKI TURNIR DVOJIC 

Novo balinarsko igrišče pri Stadionu Matije Gubca, Balinarski klub Krško 

• ob 16.00 uri
OTVORITEV KAPELE SV. KRIŽA

Gornje Pijavško, Vaški odbor Pijavško

• Četrtek, 24. junij, ob 20.00 uri 
POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI S KRESNO NOČJO

Lovska koča na Libni, PD Videm Krško

Ob osrednji slovesnosti, 18. junija 
bo Založba Neviodunum predstavila drugo izdajo knjige 

KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH.

Ob prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško 
vam spoštovane krajanke in krajani iskreno čestitamo.

PRIZNANJE S PLAKETO KS MESTA KRŠKO: 
1. Radioklub Krško

2. ga. Tatjana Andrijaševič - Hvala
3. g. Franc Nečemer

4. Evrosad d.o.o. Krško

PRIZNANJE KS MESTA KRŠKO:
1. Posavski obzornik
2. g. Gvido Grabar
3. g. Đuro Kovač

4. g. Stane Dvoršek

Vaš oglas oziroma sporočilo bo s Posavskim 
obzornikom natisnjeno v najmanj 26.100 izvodih!

že od 15. decembra 1997

Marketing
tel.: (07) 49 05 780
faks: (07) 49 05 781
marketing@posavje.info

Z objavo v Posavskem obzorniku boste vaš oglas 
oziroma sporočilo objavili v mediju, 

ki ga redno bere 52.000 ljudi oziroma kar 4/5 vseh 
prebivalcev Posavja od 10. do 75. leta starosti.  

Tega ne zagotavlja noben drug medij v regiji!

Posavski obzornik ima 100 % pokritost območja 
Posavja oziroma 6 občin: vsakih 14 dni ga s poštno 
dostavo prejema 25.759 gospodinjstev v 422 naseljih 
občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Radeče, 
Sevnica in Bistrica ob Sotli. Ostale izvode prejemajo 
tudi naročniki drugod po Sloveniji in v tujini.

Distribucija, ki jo za Posavski obzornik pogodbeno 
izvaja Pošta Slovenije, zagotavlja veliko večjo 

zanesljivost, kot jo imajo mediji z razdeljevanjem 

po različnih lokalih in distribucijskih stojalih, saj 

ga prejme sleherno gospodinjstvo tako v mestih 
kot v najbolj odročnih krajih… 

Posavski obzornik kljub temu, da je brezplačen, ni 

oglasnik, pač pa tiskani medij z informativno vsebino, 

ki ga ljudje zaradi pestre in zanimive vsebine vzamejo 

v roke tudi večkrat, mnogim pa je sploh edini tiskani 

vir informacij o (lokalnih) dogodkih. 

Dejansko naklado Posavskega obzornika in 

njegovo distribucijo je možno preveriti tako v 

tiskarni kot na Pošti Slovenije kot pri prebivalcih 

Posavja osebno, česar pa ni mogoče trditi za vse 

druge tiskane medije v Posavju…

Vaš oglas ali drugo sporočilo, objavljeno v 

Posavskem obzorniku, ne bo romalo naravnost v 

koš za smeti ali kontejner, kar se zelo pogosto zgodi 

z re klamnimi letaki in oglasniki.

Objava v tiskani obliki ima še vedno mnoge 
predno sti, saj je trajnejša in si jo bralec lahko 

ogleda ali prebere tudi večkrat oziroma jo pokaže 
drugim. Tako tudi v Posavskem obzorniku.

Posavski obzornik je edini medij iz Posavja, ki je že več 
let zajet v redno Nacionalno raziskavo branosti, ki jo iz 
meseca v mesec za okoli 150 največjih slovenskih medijev 
izvaja specializirana družba Valicon d.o.o. iz Ljubljane. 
Rezultati teh raziskav kažejo, da sodi Posavski obzornik 
med večje in tudi na nivo ju države najbolj brane 
slovenske tiskane medije. 

Posavski obzornik je popolnoma posavski medij, ki ga 
ustvarjamo sodelavci in sodelavke iz Posavja, izdaja pa 
ga neprofitni zavod, ki opravlja pomembno poslanstvo 

zbliževanja in medsebojnega sodelovanja prebivalcev 
na tem območju. Z objavami in sodelovanjem v 

Posavskem obzorniku se boste pridružili preko 700 
naročnikom objav, ki na ta način podpirajo obstoj 

enega zadnjih povsem do mačih medijev.
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in Bojan Mežič, Ivan Pečnik 
in Nuša Somrak, ter zalili obe 
na novo zasajeni lipi. 

Prostor ob vodnjaku je »ži-
vel« še pozno v noč, saj so Le-
skovčane z izbranimi dobro-
tami obdarili člani društev: 
Čebelarskega (ustanovljeno 
v kraju leta 1928), Društva 
kmečkih žena Krško polje, Vi-
nogradniškega društva Veliki 
Trn in gojenci VDC Leskovec.
 Ljudmila Šribar, 
 Janez Kerin

* Cena telefona velja za pakete ZAME ob vezavi za najmanj 24 mesecev oz. do razprodaje zalog. 
Zaradi velikega števila prodajnih mest se lahko zgodi, da telefon ni na vseh prodajnih mestih. 
Prednastavljena tarifa ob aktivaciji paketa SIMPL na kartice je tarifa SIMPL SI. Vse dodatne storitve 
(kot npr. nakup iger, melodij, prediger …) in storitve v tujini se zaračunavajo v skladu z veljavnim 
cenikom. Vse navedene cene so v € in vključujejo DDV. Za več informacij o ponudbi na paketih z in 
brez mesečne naročnine se obrnite na svetovalca na prodajnem mestu ali na brezplačni telefonski 
številki 080 40 40 40. Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, SI-1000 Ljubljana

Telefon, ki vam bo blizu.
Velike tipke in pregleden zaslon za res preprosto uporabo.

MyPhone 1070 chiaro 

10 €*
na paketih z mesečno naročnino ZAME in SMART 

79 €
na paketih brez naročnine SIMPL

•   SOS funkcijska tipka
•   preprosta uporaba
•   veliki simboli na zaslonu
•   velike in pregledne tipke
•   vgrajena svetilka
•   polifonična zvonjenja
•   radio FM
•   priložene stereo slušalke

Valvasorjeva knjižnica Krško
Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna enota Krško

Založba Neviodunum 

vabimo v okviru prireditev

Poletni večeri v parku 2010
na predstavitev pesniške zbirke

Rudi Stopar

ČAS PELJE MIMO
(Te moje pesmi)

v četrtek, 17. junija 2010,
ob 19. uri v Dvorani v parku v Krškem.

Poleg avtorja bodo zbirko predstavili:
IVAN MIRT, recitator

SILVO MAVSAR, avtor spremne besede
Glasbeni program ob otvoritvi:

DANIJEL IVŠA, harmonika
ANDREJA ZLATIČ, flavta

Prireditev je podprla Občina Krško.

V celjskih fevdnih knjigah pa 
je naselje vseskozi zapisano 
kot Haselbach, Leskov potok. 
Ta teče skozi sredino vasi od 
zahoda na vzhod, pod cerkvi-
jo sv. Ane. Nekoč je vijugal in 
namakal polje pod naseljem, 
po rodovitnosti imenovano 
Paradiž, in se pri Žadovin-
ku izlival v Savo, zdaj pa je 
že dolgo skrit v ceveh in ne-
drih zemlje. Leta 1911 so Le-
skovčani ob njem začeli gra-
diti osrednji vaški vodnjak, 
šele nekaj let po 1. svetovni 
vojni, leta 1927, pa so s ka-
mnitimi ploščami obložili še 
tla, vodo speljali v betonsko 
rako, da je pri Lavrinškovih 
gnala mlin. Vodnjak so blago-
slovili skupaj s spomenikom 
na trgu leta 1928, 3. juni-
ja. Blagoslov je bil prav sim-
boličen, spomenik je bil po-
svečen žrtvam prve svetovne 
vojne, vodnjak pa ima v vseh 
kulturah svet značaj.

Po napeljavi vodovoda v kraj 
je vodnjak začelo zarašča-
ti leskovo grmovje, zadnja 
leta pa je ideja o restavrira-
nju postajala vse bolj živa. 
Pod vodstvom Nuše Somrak 
in članov Sveta Krajevne sku-
pnosti je obnovitveni načrt 
pripravil arhitekt Fedor Špa-
capan, z blagoslovom v so-
boto, 5. junija, pa je župnik 
Ludvik Žagar vaščanom za-
želel, da znova postane sre-
dišče zbiranja in odsev du-
hovne moči kraja. Pred tem 
pa je vodstvo Krajevne sku-
pnosti pripravilo lep kulturni 
program, saj skupnost ravno 
v teh dneh praznuje krajev-
ni praznik. Po zamisli Rasti-
slava Florjančiča so ga obli-
kovali govorniki: predsednik 
Sveta KS Bojan Mežič, čla-
nica Sveta, podžupanja Ana 
Nuša Somrak in člani Kultur-
nega društva Leskovec pri Kr-

Obnovljen	osrednji	
leskovški	vodnjak
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Leskovec pri Krškem izvor imena dolguje leskam in 
potoku, pravzaprav dvema, ki ga obkrožata, Leskovškemu potoku in Vejerč-
ku. V starih zapisih med 13. in 14. stoletjem je večkrat omenjena Marijina 
cerkev, kot kraj pa je pristavljen Gurchueld, Krško polje ali »na Krškem«. 

škem, ki so bili tudi izvajalci 
kulturnega programa pri ka-
teremu so sodelovali: Darja 
Hrastelj, Marjetka Perec, 
Mirjana Marinčič in mladi 
harmonikarji Filip Černelč, 
Janez Olovec in Jure Ke-
rin. Poleg članov KD Lesko-
vec so v programu sodelovali 
tudi pevci iz vokalne skupine 
Pšenični klas z Viher. Vodo pa 
so skupaj načrpali (vodnjak 
ima kar dve »pumpi«) »stari« 
krajani in izvoljeni predstav-
niki skupnosti: Marija Starc 

Krajani in predstavniki KS pri črpanju vode iz 
obnovljenega vodnjaka

BISTRICA OB SOTLI - V drugi 
polovici maja so v Knjižnici 
Bistrica ob Sotli pripravili pe-
ster program v okviru tedna 
vseživljenjskega učenja. Za-
čeli so ga s tematsko razsta-
vo 2010: Evropsko leto boja 
proti revščini in socialni iz-
ključenosti, pripravili branje 
za vsakogar s predstavitvijo 
novosti na knjižnih policah, 
v pravljičnih popoldnevih 
za najmlajše pa sta Jožica 
Kunst in Lenka Černelč pri-
tegnili mlade poslušalce, da 
so tudi ustvarjali. O žabicah 
in rdečih kapicah je pripove-
dovala slednja in v interak-
tivnem sodelovanju zaključi-
la celoletna srečanja.  S. V. 

BISTRICA OB SOTLI, ITALIJA – 
Predstavniki Bistrice ob Sotli 
so se z županom Jožefom Pre-
gradom 5. junija udeležili že 
10. srečanja Šempetranov, ki 
ga je letos gostil italijanski San 
Pietro al Natisone. Predstavni-
ki so se udeležili tradicionalnih 
športnih iger, in sicer v malem 
nogometu, dvoranski odbojki v 
mešanih parih in balinanju, si 

Pestro	ob	tednu	vseživljenjskega	učenja	

V pravljičnih uricah poslušalci tudi sodelujejo (foto: I. 
Rudolf)

Šempetrani	na	desetem	srečanju	
ogledali okoliške znamenitosti 
in se udeležili zabavnega ve-
čera. Naslednji gostitelj je ob-
čina Dravograd, Bistričani oz. 
Šempetrani pa sodelujejo od 
prvega srečanja, ko so res bili 
le opazovalci.  S. V. 

Bistričani na srečanju 
(foto: M. Kunst)
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Na podlagi 7. in 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02–ZJU, 
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJPT, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08) 
in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2010 (Ur. list 
RS, št. 8/10) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev 

na področju kmetijstva 
v občini Krško v letu 2010

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
• delovanja in programov društev s področja kmetijstva, 

ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno de-
javnostjo,

• informiranje in podajanje vsebin povezanih z razvojem 
podeželja,

• izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na pode-
želju.

Podpora je namenjena za izvedbo:
• izobraževalnih vsebin splošnega pomena (splošna preda-

vanja, tečaji brez pridobitve certifikatov, okrogle mize, 
krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obr-
ti in ohranjanje običajev); 

• predstavitev in promocija dejavnosti društva: (zložen-
ke, različne publikacije, objave v medijih);

• organizacija in predstavitev na prireditvah lokalnega, re-
gionalnega, državnega ali mednarodnega pomena;

• materialnih stroškov, najem prostorov.

Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in in-
teresna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva 
in gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na ob-
močju občine Krško, in sicer za izvedbo strokovnih vse-
bin v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2009, 
do zaključka javnega razpisa za leto 2010.

Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v 
okvirni višini 15.000 EUR na proračunski postavki - 5002 
- 4120. 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 24.09.2010, 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj« javni raz-
pis – programi društev na področju kmetijstva«. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvi-
gnejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 
07/498 13 19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v 
času uradnih dni od 8.00 do 10.00 ure.

 Občina Krško

Državno tekmovanje 
Kaj veš o prometu je 
letos potekalo 29. maja 
v Murski Soboti. Tekmo-
valo se je v treh disci-
plinah, skuter, kolo z 
motorjem in kolo. Na 
tekmovanju so našo 
občino zastopali: Bo-
ris Menič, ki je zma-
gal v kategoriji skuter; 
Matjaž Kolar, ki je bil 
v kategoriji kolo z mo-
torjem na 2. mestu, 
in Marko Felja v kate-
goriji kolo, ki je zase-
del 19. mesto. Mentor-
ja sta bila Jože Bučar 
(Srednja šola Krško) in Franci Žibert (OŠ Leskovec). Vse če-
stitke tekmovalcem za tako lepe rezultate.

Ob Domu starejših občanov 
Krško je v gradnji objekt z 
21 oskrbovanimi najemni-
mi stanovanji, ki bodo na 
voljo za vselitev v začetku 
leta 2011. Občina Krško je 
v korist Nepremičninskega 
sklada pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja ustano-
vila stavbno pravico nad ze-
mljiščem prosto plačila, za 
dobo 99 let. Ker gre za gra-
dnjo oskrbovanih stanovanj 
z najemnino v višini nepro-
fitne najemnine, komunalni 
prispevek ni zaračunan. Tako 
bodo imeli prednost pri na-
jemu občani občine Krško.

V objektu, ki bo obsegal 
klet, pritličje in dve nad-
stropji, bo:
• 15 stanovanj, ki obsega-

jo ločen prostor za biva-
nje, spalni del in kopalnico 
(površina 43,10 m2), balkon 
(6,90 m2) in shrambo (1,55 
m2). Mesečna najemnina 
znaša približno 210 EUR. 

• 6 stanovanj, ki obsegajo lo-
čen prostor za bivanje, spal-
ni del in kopalnico (površina 
47,15 m2), balkon (9,65 m2) 
in shrambo (1,55 m2). Me-
sečna najemnina znaša pri-
bližno 240 EUR. 

Oskrbovana	najemna	
stanovanja	v	Krškem
Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena gibalno oviranim osebam. Namenjena so tistim starejšim 
od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje. Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je lastnik 149 oskrbovanih najemnih stanovanj v Celju, Kranju, Logatcu, Ljutome-
ru, Mariboru, Novi Gorici, Trebnjem in Trzinu, v juniju bo dokončan objekt z 21 stanovanji v Murski Soboti. 

Vsa stanovanja bodo zgrajena 
tako, da bodo omogočala biva-
nje tudi gibalno oviranim ose-
bam na vozičku (dvigalo, šir-
ši prehodi, držala, prilagojena 
oprema v kuhinji in kopalnici).
Vsa stanovanja bodo imela:
• pokrit balkon in shrambo,
• opremljeno kuhinjo: kuhinj-

ski elementi z napo, hladil-
nik z ločenim zamrzoval-
nikom, steklokeramična 
kuhalna plošča ter predpri-
prava za pomivalni stroj in 
pečico, 

• opremljeno kopalnico: prha, 
stol za pod prho, umivalnik, 
ogledalo in omarica, wc 
školjka, bide in držala. V 
kopalnici bo možen priklop 
pralnega stroja,

• klicno napravo za klic v sili 
24 ur na dan, tako bo upo-
rabnik lahko dobil pomoč, 
če jo bo potreboval,

• predpripravo za klimatsko 
napravo, priključek za TV, 
telefon in internet. 

V objektu bosta kolesarnica 
in skupni prostor za druženje. 
Dodatna pridobitev bo tudi 
pralnica, v kateri bosta naje-
mnikom na voljo za uporabo 
pralni in sušilni stroj. Naje-
mniki bodo lahko proti plači-
lu naročili storitve pomoči in 
oskrbe po svojih željah in po-
trebah. Pred objektom bo za 
najemnike in njihove obisko-
valce na voljo 19 zunanjih par-
kirnih mest.

Stanovanja so v gradnji, zato 
so možna manjša odstopanja 
od navedenih površin. V naje-
mnini niso zajeti stroški, ki jih 
bodo po dejanski porabi zara-
čunali dobavitelji in izvajal-
ci za porabljeno energijo in 
vodo, RTV prispevek, skupni 
obratovalni stroški hiše, stro-
ški storitev osnovne in social-
ne oskrbe ter stroški za ce-
lodnevno telefonsko nujno 
pomoč (klic v sili) in morebi-
tni drugi stroški v zvezi z upo-
rabo stanovanja.
 
Stanovanja bodo vseljiva pred-
vidoma v začetku leta 2011. 
Prednost pri najemu stano-
vanj bodo imeli občani obči-
ne Krško. Vloge za najem se 
bodo zbirale z javnim razpi-
som, ki bo objavljen v septem-
bru 2010. Na telefon 01 300 
88 11 lahko sporočite vaše po-
datke in ob izidu razpisa boste 
prejeli dokumente za prijavo. 

Informacije: 
Nepremičninski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja, d.o.o., 
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, 
telefon: 01/ 300 88 11, 
spletna stran: www.ns-piz.si

Dobili	zmagovalca	na	
državnem	tekmovanju	Kaj	veš	
o	prometu

Občinski svet je na 40. seji, 27. maja, sprejel odlok o spre-
membi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za romsko 
naselje »Kerinov Grm«. S tem bo omogočena modularna gra-
dnja objekta, ki se postavi v zelo kratkem času. 

Socialni status in izobrazba Romov v naši občini in celotni 
Sloveniji sta slaba, le redki v naselju Kerinov Grm končajo 
osnovno šolo. Na OŠ Leskovec so ugotovili, da romski otro-

ci močno zaostajajo v znanju in rabi slovenskega jezika, ker 
ne obiskujejo vrtcev, kar jim povzroča velike težave v prvih 
razredih osnovne šole. Zato je potrebno čim prej formirati 
pripravljalni vrtec v romskem naselju Kerinov Grm. 

Program pripravljalnih vrtcev v romskih naseljih so v veliki 
meri kreirale vzgojiteljice in socialne delavke vrtca Lesko-
vec. Na  ministrstvu za šolstvo in šport RS je bil prepoznan 
kot pravilen koncept vrtcev za romsko populacijo. Program 
bo naslednja štiri leta v celoti financiran iz sredstev Evrop-
skega socialnega sklada, objekte pa bo zagotovila občina. 
Želja je, da bi vrtec z izvajanjem programa lahko pričel že 
z novim šolskim letom 2010/2011.

Za začetek aktivnosti, je bilo potrebno prilagoditi prostor-
ski akt, ki bi omogočil modularno gradnjo. Projekt bo tako 
možno realizirati v nekaj mesecih, s tem da bo občina zago-
tovila temeljno ploščo, vse priključke oz. komunalno opre-
mo in ureditev okolice-igrišča. Izbrani izvajalec modularne-
ga objekta pa bo uredil objekt.

Po večletni debati o rabi nadomestil zaradi omejene rabe 
prostora, ki se je odvijala v naši občini, in na osnovi zaključ-
kov zborov občanov, so občinski svetniki na 40. seji Občin-
skega sveta občine Krško sprejeli sklep, ki določa način po-
rabe dela nadomestila. 

Občina Krško bo 20 % letnih sredstev, ki jih prejema zaradi 
omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, name-
nila programom, ki dvigujejo kvaliteto življenja prebivalcev 
na območju občine Krško. Sredstva se bodo namenila nasle-
dnjim programom:

1. Letno nadomestilo prebivlacem, ki živijo znotraj kroga s 
centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in pol-
merom 1500 m. Za izplačilo individualnih nadomestil bo 
potrebno na OS sprejeti še odlok, s katerim se bo dolo-
čil način in merila za izplačila individualnih nadomestil.  
Prebivalci naselja Vrbina, ki se bodo izselili iz območja do 
konca leta 2011, ne bodo upravičeni do nadomestil.

2. Programi, ki so letna obveznost proračuna Občine Krško:
• dodatno sofinanciranje vrtcev v višini 50 % plačila star-

šev za vse otroke iz območja občine Krško;
• dodatno sofinanciranje letovanja otrok:

 ◦ Letovanje otrok z medicinsko indikacijo;
 ◦ Brezplačno letovanje ene generacije otrok (11 dni - 
365 € na učenca);

• dodatno sofinanciranje Šole v naravi:
 ◦ Zimska šola v naravi (200 € na učenca);
 ◦ Letna šola v naravi (173 € na učenca);

• dodatna pomoč ob rojstvu otroka (iz 200 € na 300 € na 
otroka);

• dodatno subvencioniranje Pomoči na domu (iz 50 % na 
70 % subvencije);

• dodatna sredstva za področje zaščite in reševanja ter po-
dročje informiranja.

3. Programi, ki se letno določijo s proračunom občine Krško 
glede na razpoložljiva sredstva:
a.  sofinanciranje malih čistilnih naprav;
b.  sofinanciranje univerzitetnega programa;
c.  sofinanciranje javnega prevoza;
d.  ostalo.

Dodatna sredstva, ki niso všteta v sklop 20 %, se bodo name-
nila za financiranje krajevnih skupnosti, njihova višina pa se 
bo opredelila s posebnim pravilnikom o merilih za določitev vi-
šine sredstev za posamezno krajevno skupnost.

Odlok,	ki	bo	pospešil	gradnjo	
pripravljalnega	vrtca		
v	Kerinovem	Grmu,	potrjen	s	
strani	občinskega	sveta

Svetniki	sprejeli	sklep	o	načinu	
porabe	dela	nadomestila	zaradi	
omejene	rabe	prostora



Posavski obzornik - leto XIV, številka 12, četrtek, 10. 6. 2010 23IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Preteklo soboto je bil na 
delovnem obisku v Sevnici 
beograjski nadškof Stani-
slav Hočevar. Župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk 
ga je sprejel na kratkem 
obisku, kjer sta govorila o 
aktualnih zadevah.

Sofinanciranje	malih	čistilnih	naprav	
in	kanalizacijskih	priključkov
Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi nalaga lokalnim skupnostim, da organizirajo izvajanje 
javne službe za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter s tem skrbijo za učinkovito varovanje okolja in 
opremljenost poselitvenih območij z urejeno infrastrukturo. 

Občina Sevnica ima spreje-
to Študijo odvajanja in či-
ščenja odpadnih voda na ob-
močju občine Sevnica, ki je 
v skladu z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode 
v Republiki Sloveniji. V štu-
diji so opredeljena večja na-
selja, kjer se bo gradila ka-
nalizacija z večjimi čistilnimi 
napravami. V manjših nase-
ljih, zaselkih in za posame-
zne objekte, kjer nastaja ko-
munalna odpadna voda pa je 
potrebno urediti individualno 
čiščenje odpadnih voda, kot 
to določajo veljavni predpi-
si o varstvu okolja. V skladu 
z novo zakonodajo bodo mo-
rali lastniki pretočnih gre-

znic in greznic, ki niso pra-
vilno grajene, ter iz katerih 
teče odpadna voda v podta-
lje, očistiti in odstraniti, ter 
namesto tega zgraditi nove 
nepretočne greznice ali vgra-
diti male čistilne naprave. 
Zaradi manjših stroškov gra-
dnje, predvsem pa cenejšega 
vzdrževanja, je vsekakor naj-
boljša rešitev vgradnja malih 
čistilnih naprav, ki vodo pre-
čistijo v skladu s predpisi do 
te stopnje, da lahko ponika 
v podtalje. Občinski svet Ob-
čine Sevnica je v proračunu 
za leto 2010 prvič zagotovil 
finančna sredstva za izved-
bo javnega razpisa za dode-
litev nepovratnih finančnih 
sredstev za vgradnjo malih 

čistilnih naprav in izvedbo 
kanalizacijskih priključkov. 
Zanimanje za izgradnjo ma-
lih čistilnih naprav je vse ve-
čje. Zato je Občina v sode-
lovanju z Javnim podjetjem 
Komunala d.o.o. Sevnica 
skupaj z renomiranim pod-
jetjem ROTO iz Murske So-
bote v mesecu maju organi-
zirali predstavitve delovanja 
malih čistilnih naprav po kra-
jevnih skupnostih. Predstavi-
tve z video projekcijo se je 
udeležilo 140 občanov, ki so 
aktivno sodelovali z raznimi 
vprašanji, na katera so dobili 
strokovne odgovore. Cilj teh 
predstavitev je bil predvsem 
predstaviti delovanje malih 
čistilnih naprav, na podlagi 

katere bodo uporabniki po-
zorni na pomembne informa-
cije pri nakupu. Poleg tega 
pa je bil na teh predstavitvah 
predstavljen tudi način sofi-
nanciranja vgradnje, kakor 
tudi sam razpis in izpolnje-
vanje vlog, predložitev do-
kazil in dodelitev sredstev. 
Predstavitve so bile pozitiv-
no sprejete s strani udele-
žencev. Občina Sevnica na 
primeru drugih občin, ki ak-
tivno delujejo na varovanju 
okolja, pričakuje porast za-
nimanja za male čistilne na-
prave v naslednjih letih in s 
tem tudi načrtuje povečanje 
finančnih sredstev za ta na-
men v naslednjih proračunih.  

Delovni	sestanek	na	MOP
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci sestal s predstavniki Direktorata za vode pri Ministrstvu za 
okolje in prostor, v čigar pristojnosti je planiranje in realizacija porabe sredstev Vodnega sklada RS. 
Sredstva, s katerimi razpo-
laga Vodni sklad, so namen-
ska sredstva, ki se steka-
jo z vplačili vodnih povračil 
in plačil za podeljene vodne 
pravice. Skladno s progra-
mom ministrstva za okolje in 
prostor se ta sredstva name-
njajo za financiranje gradnje 
vodne infrastrukture ter dr-
žavne in lokalne infrastruk-
ture, ki je potrebna zara-
di gradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi. Sestanek je bil 
namenjen obravnavi aktivno-
sti v zvezi realizacije sklepa 
Vlade Republike Slovenije iz 
leta 2006, s katerim so dogo-
vorjene dodatne vodnogospo-

darske in komunalne ureditve 
pri hidroelektrarni Blanca, ki 
naj bi se financirale iz vo-
dnega sklada. S strani pred-
stavnikov Ministrstva je bilo 
najprej izpostavljeno slabo 
finančno stanje Vodnega skla-
da, za katerega upajo, da se 
bo izboljšalo v drugi polovi-
ci leta, kar pa seveda pome-
ni zamik izvedbe zastavljenih 
programov. V zvezi sklopa vo-
dnogospodarskih ureditev je 
bilo najprej obravnavano sta-
nje predvidenih ureditev na 
treh poplavnih potokih in si-
cer Sevnični, Vranjskem po-
toku in Blanščici. Ugotovlje-
no je, da je za Sevnično že 

pripravljena izvedbena pro-
jektna dokumentacija, ki je 
v pridobivanju soglasij, ter 
da je predvidena dinami-
ka ureditvenih del na odse-
ku od rondoja v Šmarju do 
mostu Taborniška še vedno 
v letih 2011-12. Občina je v 
tej zvezi prevzela pridobiva-
nje zemljišč. Za Vranjski po-
tok in Blanščico pa se v dru-
gi polovici leta predvideva 
naročilo izvedbene projek-
tne dokumentacije. Dinami-
ka ureditev na teh dveh po-
tokih ostaja v letih 2011-13. 
Pri obravnavi sklopa komu-
nalne infrastrukture je bila 
obravnavana problematika 

upravljanja in vzdrževanja 
retenzijskih črpališč ob aku-
mulacijskem bazenu hidroe-
lektrarne Blanca, ki naj bi po 
nekaterih tolmačenjih posta-
la breme Občine ter financi-
ranje skupne čistilne napra-
ve za Dolnje Brezovo, ki kljub 
sklepom in dogovorom še 
nima vira v proračunu Repu-
blike Slovenije. Dogovorjeno 
je, da se je v zvezi s črpali-
šči potrebno čim prej sesta-
ti s predstavniki Ministrstva-
za okolje, Občine in Infre, za 
ostale teme pa so dogovor-
jene nekatere aktivnosti in v 
avgustu ponoven sestanek za 
iste teme. 

Skrbniki	ekološkega	otoka
Učenci, skrbniki ekološkega otoka so se podali po bližnjih 
ulicah Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Njihov namen je 
bil, da si ogledajo stanje na ekoloških otokih v okolici šole. 
Zanimala jih je predvsem urejnost ekoloških otokov, ločeva-
nje odpadkov in praznjenje zabojnikov. Ogledali so si štiri 
ekološke otoke, in sicer enega pri šoli in tri v Naselju hero-

ja Maroka. Ugotovili so, da Sevničani imajo možnost ločeva-
nja odpadkov, saj so ekološki otoki zelo pogosto nameščeni 
na ustreznih in urejenih mestih. V Sevnici imamo 20 lokacij 
ekoloških otokov. Na posameznih oglednih točkah so opazili 
najmanj tri zabojnike, in sicer za papir in kartonsko embala-
žo, sestavljeno embalažo kot so plastika in kovine ter za ste-
klo.Na večini lokacij prebivalci ustrezno ločujejo odpadke. 
Zabojniki so bili ta dan skoraj vsi popolnoma polni, ponekod 
so se zato pojavljali odpadki ob njih. Na Komunali Sevnica 
d. o. o. so povedali, da ekološke otoke predvidoma praznijo 
ob torkih. Povečini se je na nalepkah dalo prebrati, kaj sodi 
v posamezni zabojnik, nekaj pa jih je bilo tudi poškodova-
nih. Tudi v Osnovni šoli Sava Kladnika vestno ločujejo odpad-
ke. Pri vhodu v jedilnico imajo nameščena dva zabojnika za 
sestavljeno embalažo. Njihovi ekofrajerji jih vsakodnevno 
polnijo z odpadno embalažo, ki nastaja pri šolski malici, pri 
likovni vzgoji in ostalih dejavnostih. Na šoli dvakrat letno iz-
vedejo zbiralno akcijo starega papirja. Z vsemi omenjenimi 
aktivnostmi želijo gojiti okoljsko odgovornost za zdrav na-
čin življenja v zdravem okolju.

Prepolni zabojniki  Ekofrajerji na terenu  
 (foto: arhiv Osnovne šole Sava Kladnika)

Razpis	za	izbiro	izvajalca	za	
projekt	Dolnje	Brezovo	
Občina Sevnica je objavila razpis za izbiro izvajalca za pro-
jekt »Pločniki Dolnje Brezovo s spremljevalno infrastruktu-
ro«. Vrednost projekta je okrog 300.000 EUR. Projekt obsega 
izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, fekalne kanalizacije 
in obnovo ceste od prepusta Kolarjev graben do podjetja In-
plet v dolžini 240 m. Izvajati se bo začel takoj po podpisu 
pogodbe z izbranim izvajalcem in se bo zaključil predvido-
ma do konca leta 2010.

Javni	razpis	za	pospeševanje	
gospodarstva	v	občini	Sevnica
Občina Sevnica je v Uradnem listu objavila Javni razpis o do-
deljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica. Predmet 
javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev s sub-
vencioniranjem usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 
v podjetjih, odpiranja novih delovnih mest, podjetniškega 
svetovanja, pogodbene obrestne mere in promocijo izdelkov 
in storitev. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetni-
ki, mala ter srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost 
na območju občine Sevnica ter za ukrep odpiranja novih de-
lovnih mest tudi velika podjetja, občani, ki so pri pristoj-
nem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Sloveni-
je in podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo 
za vpis v sodni register. Razpisna dokumentacija je doseglji-
va na spletni strani Občine Sevnica ali pa jo v tem roku zain-
teresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejav-
nosti Občine Sevnica.

Državno	tekmovanje	»Kaj	veš	
o	prometu«
Ponovno, že drugič zapored je državni prvak tekmovanja ̋ Kaj 
veš o prometu˝ iz Osnovne šole Krmelj. Lansko leto je to po-
stal David Erman, letos pa si je naslov privozil David Gru-
den, ki si je s prvim mestom na občinskem tekmovanju ˝Kaj 

veš o prometu˝ privozil pravico do nastopa na državnem tek-
movanju. David Gruden se je skupaj z mentorjem Boštja-
nom Repovžem udeležil 19. državnega tekmovanja ̋ Kaj veš 
o prometu˝ v Murski Soboti. Z odličnim poznavanjem cestno 
prometnih predpisov, brezhibne vožnje po ulicah Murske So-
bote in z manjšo napako na spretnostnem poligonu, si je pri-
vozil naslov državnega prvaka in s tem osvojil zlato medaljo, 
ki jo je prejel iz rok predsednika Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Republike Slovenije Bojana Žlendra.

Srečanje	stanovalcev	in	dan	
odprtih	vrat	DU	Sevnica
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica je po-
sebni socialno varstveni zavod, ki nudi nego, varstvo in ce-
lovito oskrbo osebam z zmanjšano sposobnostjo za življenje 
in delo v domačem okolju. Vse kapacitete, ki sprejmejo 260 
oskrbovancev, so večinoma zasedene. V domu delujejo raz-
lične službe, vsaka od njih na svojem področju skrbi za sta-
novalce. Poleg celostne oskrbe imajo stanovalci možnost, da 
se vključujejo v zaposlitvene skupine službe socialne oskr-
be, v okviru katere se izvajajo tudi prostočasne aktivnosti. 
Velik poudarek je namenjen tudi sodelovanju s svojci, pro-
stovoljci, lokalno skupnostjo, v hišo pa veselje prinašajo na-
stopi pevskih zborov, glasbenih skupin in drugi. V Domu upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca je potekalo tradicionalno 
srečanje stanovalcev, v tem tednu pa so pripravili tudi dne-
ve odprtih vrat pod naslovom Z roko v roki.

Sprejem	beograjskega	
nadškofa

Sevniški župan je 
sprejel beograjskega 
nadškofa Stanislava 
Hočevarja (foto: arhiv 
Občine Sevnica).

90	let	Alojzije	Vozel

Visok jubilej je praznovala Alojzija Vozel, in sicer 90 let. 
Na njenem domu v Budni vasi, kjer živi skupaj s svojo druži-
no, jo je obiskal in ji ob tej priložnosti čestital župan Sreč-
ko Ocvirk. 

Župan Srečko Ocvirk in Alojzija Vozel sta nazdravila še 
na mnoga leta (foto: arhiv Občine Sevnica).

Državni prvak tekmovanja »Kaj veš o prometu« 
David Gruden in tajnik Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Jurij Kuhar (foto: arhiv Občine 
Sevnica).

www.obcina-sevnica.si
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načr-
tovanje in razvoj, objavlja

 
OBVESTILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN)
za območje »ŠPORTNE POVRŠINE 

OB OSNOVNI ŠOLI DOBOVA«

Občina Brežice, kot pripravljavec prostorskega akta, ob-
vešča javnost, da bo v skladu z določili Zakona o pro-
storskem načrtovanju, javno razgrnila dopolnjen osnu-
tek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za območje »ŠPORTNE POVRŠINE OB OSNOVNI ŠOLI DO-
BOVA«.

Skladno z obstoječim planskim aktom je »Območje ob 
Kapelski cesti – vzhod« namenjeno centralnim dejavno-
stim in stanovanjski gradnji s predpisanim načinom ure-
janja OPPN. Znotraj ureditvene enote se nahaja pode-
nota B5-05SC3/40-BC, ki se imenuje »Igrišče ob šoli«. 
Območje na zahodu meji na lokalno cesto, na severu na 
obstoječ šolski kompleks in vrtec oziroma dovozno ce-
sto. Pri umeščanju se upošteva funkcionalnost obstoje-
čega šolskega kompleksa z vrtcem in predvidenih površin 
ter racionalno rabo prostora, ki upošteva možnost širitve 
športnih površin proti jugu in vzhodu. 

Športne površine, namenjene osnovni šoli in vrtcu Do-
bova, se nahajajo v severnem delu naselja Dobova. Za-
hodno od območja se nahaja naselje Gabrje pri Dobo-
vi, sicer pa kompleks obkrožajo kmetijska zemljišča, ki 
so v smeri proti zahodu, jugozahodu in jugu predvide-
na za pozidavo. Ureditveno območje športnih površin se 
nahaja južno od obstoječega šolskega kompleksa, nje-
gova južna meja je od najbližjih stanovanjskih objektov 
oddeljena cca. 58 m. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za območje »ŠPORTNE PO-
VRŠINE OB OSNOVNI ŠOLI DOBOVA« bo potekala 30 dni, 
in sicer od 8.6.2010 do vključno 7.7.2010. 

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih:
•  Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
•  KS Dobova, Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova
 

Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo v prostorih Občine Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, Brežice – velika sejna soba v pritličju, 
dne 1.7.2010 ob 17. uri, vodil jo bo Oddelek za prostor-
sko načrtovanje in razvoj Občine Brežice ob prisotnosti 
izdelovalca prostorskega akta.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
Predloge in pripombe v zvezi z dopolnjenim osnutkom 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
»ŠPORTNE POVRŠINE OB OSNOVNI ŠOLI DOBOVA« je mo-
žno vpisati v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne raz-
grnitve ali jih posredovati pisno na naslov Občine Breži-
ce, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Pripombe je možno posredovati do zaključka javne raz-
grnitve, to je do vključno 7. julija 2010.

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je skupaj s predstav-
niki Gasilske zveze Brežice in 
PGD Mihalovec sprejel vabilo 
župana občine Hajdina Rado-
slava Simoniča in obiskal ob-
čino Hajdina. Pobudnika obi-
ska sta bila PGD Mihalovec in 

V predlogu za priznanje Ma-
tevža Haceta so o Vinku 
Cvetkoviču zapisali: Vinko 
Cvetkovič je vpisan v član-
sko knjigo Gasilskega društva 
Rakovec kot pionir od leta 
1960. Izhaja iz gasilske dru-
žine, saj je bil oče Ivan eden 
od ustanoviteljev Gasilskega 
društva Rakovec. Vinko se je 
vse od svojega vpisa vklju-
čeval v delo društva in že 
v mladih letih dokazal veli-
ke organizacijske sposobno-
sti. Bil je predsednik komisi-
je za delo z mladino, tajnik 
društva, pozneje je bil izvo-
ljen za predsednika društva, 
to funkcijo uspešno opravlja 
še danes. V času njegovega 
vodenja društva je društvo 
napredovalo na vseh podro-
čjih - vključilo se je veliko 
pionirjev in mladine, pa tudi 
žena gasilk. Z mladino in pi-
onirji se društvo redno ude-
ležuje gasilskih tekmovanj  

Najvišje	gasilsko	priznanje	
za	Vinka	Cvetkoviča
Vinko Cvetkovič, dolgoletni predsednik PGD Rakovec in strokovni sodelavec občine Bre-
žice za civilno zaščito, je na plenumu Gasilske zveze Slovenije, ki je letos potekalo v 
Semiču, prejel najvišje gasilsko priznanje – priznanje Matevža Haceta. Priznanje se po-
deljuje članom gasilske organizacije kot posebno in najvišje priznanje gasilske organi-
zacije za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske orga-
nizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji.

in sodeluje na gasilskem kvi-
zu. 

Vinko Cvetkovič je dejaven 
tudi na Gasilski zvezi Breži-
ce, kjer opravlja funkcijo taj-
nika in predsednika komisije 

za izobraževanje gasilskih ka-
drov. Velik doprinos gasilstvu 
je tudi Vinkova aktivnost na 
področju zaščite, reševanja 
in pomoči kot strokovnega so-
delavca občine Brežice, saj je 
njegovo delo tesno povezano 
z delom na GZ Brežice. Velike 
zasluge ima tudi za meddržav-
no sodelovanje z Vatrogasnimi 
zajednicami Hrvaške, in sicer 
z VZG Samobor, VZG Zapreši-
ča, VZG Dubravica in VZ Obči-
ne Brdovec. Za to veliko delo 
je prejel tudi odlikovanje VZ 
Občine Brdovec in leta 2010 
visoko odlikovanje Hrvatske 
Vatrogasne zajednice. 

Poleg Hacetovega priznanja 
je Vinko Cvetkovič tudi pre-
jemnik številnih odlikovanj 
in zlatega znaka Civilne za-
ščite URSZR. Za prejeto naj-
višje gasilsko priznanje, pri-
znanje Matevža Haceta, mu 
iskreno čestitamo! 

Vinko Cvetkovič, 
prejemnik priznanja 
Matevža Haceta

Brežičani	obiskali	občino	Hajdina

Župan občine Hajdina Radoslav Simonič in župan občine 
Brežice Ivan Molan

29. maja je v Murski So-
boti potekalo 19. držav-
no tekmovanje »Kaj veš o 
prometu?«. Udeležilo se ga 
je okrog 80 tekmovalcev, 
ki so tekmovali v treh ka-
tegorijah: kolo, kolo z mo-
torjem in skuter. Andrej 
Martini, učenec 9. razreda 
OŠ Bizeljsko, je v kategori-
ji kolo zasedel odlično 12. 
mesto, Nejc Matjašič, de-
vetošolec iz Artič, pa si je 
v kategoriji koles z motorji privozil 9. mesto. Oba sta poka-
zala, da obvladata cestno vožnjo, saj nista prejela nobene 
kazenske točke.  Alenka Cizel, OŠ Artiče 

Učenci gledališke skupine 
Osnovne šole Brežice so v le-
tošnjem letu pod mentor-
stvom Mateje Bogovič Fif-
nja, Marjance Pečar, Sabine 
Dobršek Mladkovič in doma-
čina, kantavtorja Petra Dirn-
beka pripravili avtorsko gleda-
liško predstavo z naslovom Ona 
in on. Mentorice so v skupino 
izbrale pisan izbor mladih gle-
dališčnikov od 2. do 9. razreda, 
ki so v času priprav kljub sta-
rostnim razlikam postali pravi 
prijatelji. Meseca marca so se 
udeležili območnega srečanja 
gledaliških skupin v Brežicah, 
ki ga organizira JSKD, in bili 
izbrani za predstavitev na po-
dročnem srečanju v Črnomlju. 
Tu pa so bili izbrani za pred-
stavitev na državnem srečanju 
v Domžalah. Od kar potekajo 
takšne oblike srečanj gledali-
ških skupin Slovenije ni bila iz 
naše občine izbrana še nobena 
skupina, kar jim je v velik po-
nos. Tako so se učenci gledali-
ške skupine Osnovne šole Bre-
žice iz Domžal 26. maja, kjer 
so nastopili na državnem sre-
čanju in navdušili polno dvora-
no, vrnili z zlato plaketo.
 M. B. Fifnja

Seznanila jih je, da je bila 
v vrtcu v tem šolskem letu 
prednostna naloga, kako iz-
boljšati pogoje za zdravje 
vseh, ki so v vrtcu. Zato so 
načrtovali dejavnosti za kre-
pitev zdravja in se učili, kako 
ravnati ob pojavu prehlada in 
pandemije gripe, na priredi-
tev pa so vsled načrtovanega 
programa povabili službe, ki 
so v pomoč ob nepričakova-
nih, nenadnih dogodkih (pro-
stovoljce gasilskega društva, 
civilne zaščite, prvo pomoč 
ZD Brežice, reševalce s heli-
kopterjem Slovenske vojske, 
reševalne pse enote Kinolo-
škega društva Brežice). Tudi 
letos se je UO sklada vrtca s 
svetom staršev in kolektivom 
odločil, da organizirajo sre-
čelov, v organizacijo le-tega 
se je aktivno vključilo veliko 
staršev in zaposlenih, sešte-

PGD Hajdina, ki letos beleži-
ta že 35. obletnico pobrate-
nja društev. 

Župana sta si izmenjala mne-
nje in izkušnje s področja 
projektov gradnje avtoceste 
v občini in projektov za pri-

javo na razpise za evropska 
sredstva, govorila sta tudi o 
izzivih, s katerimi se občini 
soočata. Občinama je sku-
pno zelo aktivno društveno 
življenje ter vpetost gasil-
skih društev v številne de-
javnosti v kraju. Hajdina je 

znana kot občina z bogatimi 
arheološkimi najdišči, naj-
bolj znano je svetišče boga 
Mitre, in kot občina, bogata 
s podtalnico, o čemer priča 
tudi sodobno urejeno črpali-
šče, ki so si ga ogledali člani 
delegacije. 

Ogled sodobnega črpališča

V	nesreči	nisi	sam…
BREŽICE – Kolektiv in upravni odbor sklada Vrtca Mavrica Brežice je 20. maja na igrišču pripravil za-
ključno prireditev, ki je potekala pod sloganom »V nesreči nisi sam...«. Po himni vrtca je otroke, star-
še, sodelavke in sodelavce pozdravila in nagovorila ravnateljica Ana Kupina. 

vek aktivnosti pa je bil 760 
dobitkov. Do zaključne pri-
reditve se je na račun steklo 
za 1.194 EUR donacij, na dan 
prireditve pa so s srečelovom 
zbrali 1.650 EUR. Nekaj srečk 
je sicer res ostalo, vendar 

tudi teh v dobrobit najmlaj-
ših najverjetneje ne bo težko 

prodati. Lani so zbrali denar 
za igralo na igrišču v Oblač-
ku, letos pa bodo denar na-
menili za senčilo – tendo ali 
nadkritje peskovnika.

Prireditev je v celoti uspela, 
v njo je bilo vloženega ogro-
mno truda, ki je bil popla-
čan z velikim zadovoljstvom 
otrok in staršev in nenaza-
dnje samih organizatorjev – 
kolektiva, saj ta, kljub zah-
tevnim časom, teži za čim 
boljšimi vzgojno-varstveni-
mi pogoji otrok ter se vsem, 
ki so pokazali razumevanje 
za njihovo poslanstvo, naj-
lepše zahvaljujejo.
 N. J. S.

Na zaključni prireditvi je bilo pestro.

Andrej	in	Nejc	odlična	na	
tekmovanju	iz	prometa

Zastopnika občine Brežice na 
tekmovanju

www. b r e z i c e . s i

Zlata	plaketa	
za	predstavo	
Ona	in	on
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IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Dekanijska pevska revija
Župnijska cerkev svetega Marka Cerklje ob Krki je gostila si-
cer že tradicionalno revijo cerkvenih pevskih zborov leskov-
ške dekanije. Na prireditvi je nastopilo deset zborov iz osmih 

župnij - mešani pevski zbori iz župnij Škocjan, Cerklje ob 
Krki, Kostanjevica na Krki, Raka, Šentjernej, Čatež ob Savi, 
Sveti križ-Podbočje in Leskovec pri Krškem. Nastopila pa sta 
še moški pevski zbor Šentjernej in mlajši mešani pevski zbor 
Cerklje ob Krki. Njihovo petje je ocenjeval ocenjevala rav-
natelj konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja in orglarske 
šole Hugolin Sattner iz Novega mesta Aleš Makovac. Uvodna 
beseda je pripadla dekanu Antonu Trpinu, med posamezni-
mi nastopi pa so lahko obiskovalci prisluhnili lepim mislim, 
ki sta jih prebirala Ana Marija Duhanič in Simon Ograjšek. 
Na koncu so vsi zbori dekanije (na fotografiji) zapeli himno 
Slovenskega evharističnega kongresa, ki bo 13. junija v Ce-
lju.  R. R. 

Blagoslovili kip Marije Device
Že dolgo si je želel, 
da bi v Dekmanci ime-
li nekaj svetega, kajti 
med vojno je bilo vse 
požgano, zato so osta-
li brez kapelice in kri-
ža. Po jaslicah, ki jih 
je izklesal iz lesa, se 
je Jožef Vračun (na 
fotografiji z vnukom 
Mihom) odločil, da iz 
kamna, ki mu ga je po-
daril kamnosek Avgust Debelak, izdela kip Device Marije. Kot 
sam pravi, je kip največkrat klesal in oblikoval takrat, ko so 
ga domači razjezili. Sedaj kip krasi kraški izvir Davjek. Bla-
goslov kipa je opravil domači župnik Damjan Kejžar, kulturni 
program pa je z mladimi iz Dekmance pripravila Lea Zobec, 
zapel pa je tudi cerkveni pevski zbor. Po končanem uradnem 
delu so bili vsi obiskovalci vabljeni pod streho soseda Jože-
ta Žučka, ki je bil sosedu večkrat v pomoč.  S. M. 

Spet kliče nas venčani maj
Večeri so v mesecu maju prav posebni za vse tiste vernike, 
ki obiskujejo šmarnične molitvene slovesnosti. Kristina Kle-
menčič je obiskala obredni dogodek v Artičah (na fotografi-
ji) in župnika Janeza Turineka povprašala o tematiki leto-

šnjih šmarnic, ki po njegovih besedah obravnavajo versko 
družinsko življenje, se posvečajo predvsem verskim prazni-
kom ter zakramentom: adventu, božiču, veliki noči, obha-
jilu, birmi… Šmarnice je obiskovalo okrog 100 otrok, kar je 
precej več kot prejšnja leta. Župnik Turinek opaža, da zač-
ne sredi maja vnema obiskovanja šmarnic nekoliko popušča-
ti in je potrebno otroke ponovno motivirati, zato po vsakem 
šmarničnem obredu igrajo nogomet na zelenici med cerkvi-
jo in župniščem. V brežiški župnijski cerkvi sv. Lovrenca (na 
fotografiji) pa so potekale šmarnice po večerni maši, ude-
leževalo pa se jih je tudi 26 otrok, ki so zadnjo majsko ne-
deljo pristopili k blagoslovu prvega svetega obhajila. Več na 
www.posavje.info. 

Dekanijsko srečanje ministrantov	
Minulo soboto je v 
Sevnici potekalo tra-
dicionalno majsko 
srečanje ministran-
tov dekanije Videm - 
Krško. Enodnevnega 
srečanja se je ude-
ležilo okoli 30 mini-
strantov iz župnije 
Videm, Artiče, Bre-
stanica in Sevnica. 
Začelo se je s skupno molitvijo, nadaljevalo s kvizom v pro-
storih sevniškega župnišča in se v popoldanskem času za-
ključilo s športnimi ter z družabnimi igrami – z nogometom 
(na fotografiji), z namiznim hokejem, pa tudi z biljardom. 
 S. R., B. J.
 Rubriko pripravlja in vabi k sodelovanju Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

KRŠKO – Letošnja pozivna dir-
ka za Zlati znak občine Krško 
bo gledalcem ostala v spomi-
nu kot dirka, na kateri je svojo 
premoč nad tekmeci pokazal 
še lanskoletni grand prix voz-
nik Poljak Grzegorz Walasek. 
Na dirki je sicer nastopilo šest-
najst voznikov iz enajstih dr-
žav. Konkurenca je bila precej 
izenačena in pri tem so doma-
či trije vozniki Samo Kukovi-
ca, Matija Duh in Aleksander 
Čonda imeli dobro priložnost 
pred domačim občinstvom po-
kazati, kako uspešno napredu-
jejo pod vodstvom trenerja 
Gerharda Lekšeta. Predvsem 
slednja dva sta pokazala zelo 
dobre in borbene vožnje, ki so 
jih gledalci nagrajevali z buč-
nimi aplavzi. 

Za povabljene tuje tekmoval-
ce bi lahko rekli, da so se vsaj 
za poznavalce pokazali v do-
bri luči. Že pred dirko favori-

Zlati	znak	in	Babičev	pokal	
Poljaku	Walasku	

zirani Poljak Walasek ni dovo-
lil presenečenja, saj je osvojil 
obe lovoriki. Prav tako je svoj 
sloves upravičil Čeh Lukaš 
Dryml. Dobro dirko je sesta-
vil tudi mladi Nemec Frank 
Facher, ki je zasedel četr-
to mesto, na dirki v polfina-
lu pa skoraj presenetil favo-
riziranega Walaska. Mogoče 
so poznavalci pričakovali ne-
koliko več od Poljaka Musie-
laka, ki ga je z enakim šte-
vilom točk izrinil iz polfinala 
za pokal Franca Babiča za-
radi več boljših mest v posa-
meznih vožnjah domači Ale-
ksander Čonda. Rezultati: 1. 
Grzegorz Walasek, Poljska, 2. 
Lukaš Dryml, Češka, 3. Andriy 
Karpov, Ukrajina, 4. Frank Fa-
cher, Nemčija, 5. Matija Duh, 
Slovenija, 8. Alesander Čon-
da, Slovenija, 13. Samo Kuko-
vica, Slovenija.
  M. P.
 foto: P. Prašnički
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Društvo Izvir tudi v letošnjem letu organizira 6-dnevni poletni 
tabor Vinica 2010 kot zaključek vseh aktivnosti, ki jih izvajajo 
med šolskim letom. Tabor je namenjen za osnovnošolce in mla-
dostnike med 7. in 17. letom starosti. Na taboru se vsak dan do-
gaja kaj novega (ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, ko-
panje v Kolpi…). Tabor se bo odvijal v Avtokampu Katra v Vinici 
od 11.7. do 16.7.2010. Prijavnice lahko vsi zainteresirani dobite 
v prostorih Društva Izvir na CKŽ 48b. Za vse ostale informacije 
smo dosegljivi na 07/49-01-810 ali 031/762-779 ali preko e-po-
šte: izvir.drustvo@gmail.com. Prijave zbirajo do 28. junija 2010.

BREŽICE – Vrtec Mavrica Brežice se je 25. maja v Mestni hiši 
drugič predstavil s projektom, ki ga vsako leto objavlja Turi-
stična zveza Slovenije in nosi naslov Z igro do prvih turistič-
nih korakov. Tokrat se je vrtec predstavil z dvema projekto-
ma: Potoček, postoj in poglej ter Razglednica mojega mesta.

Za projekt Razglednica mojega mesta so bili zadolženi predšol-
ski Palčki s strokovno delavko Silvijo Molnar in pomočnico Bre-
do Mešiček, za projekt Potoček, postoj in poglej pa Metuljčki 
in Želvice s strokovnima delavkama Bojano Vogrinc in Jožico 

Pangerčič ter pomočnicama Renato Šetinc in Slavico Budič.
Otroke, starše, sodelavke, sodelavce in goste je nagovorila rav-
nateljica Ana Kupina in poudarila poslanstvo vrtca, ki se gla-
si »z ljubeznijo od ljudi za ljudi«, kar je dogodek v celoti potr-
dil, vključujoč s kulturnim programom, otvoritvijo razstave in 
vsekakor s predstavitvijo obeh projektov. Ravnateljica podpira 
in spodbuja vključevanje v projekte tudi zato, ker zahtevajo, 
da se zaključki javno predstavijo. Ta del je za vrtec najtežji, 
ker so navajeni pridno in veliko delati, a so varno skriti za vra-
ti svoje stavbe, vendar se učijo in vedo, da imajo veliko poka-
zati. Zahvalila se je Občini Brežice, Zavodu za podjetništvo in 
turizem in Občinski turistični zvezi (OTZ), ki jih spodbujajo in 
jim tako dajejo priložnost za rast in razvoj. Projekta je pohva-
lila tudi predsednica OTZ Branka Strgar ter jim zaželela uspeh 
še na regijskem tekmovanju v Novem mestu. N. J. S.

Izvirov	poletni	tabor

Z	ljubeznijo	od	ljudi	za	ljudi

Brežiški vrtičkarji v Mestni hiši

KOPRIVNICA – 28. maja so pri Osnovni šoli Koprivnica zasa-
dili lipo, ki jim jo je ob tednu gozdov podaril Zavod za goz-
dove Slovenije, Krajevna enota Senovo. Slovesni zasaditvi 
so prisostvovali poleg koprivniških osnovnošolcev tudi rav-
natelj Jože Ivačič, predstavnik senovske enote za gozdove 
Tibor Palfy, predstavnik krške občine Darko Anžiček in v. d. 
direktorja Kozjanskega parka Ivo Trošt. 

Jože Ivačič je ob tem dejal, da se na šoli trudijo skrbeti za 
urejenost okolice, pomembna pa jim je tudi skrb zanjo, zato 
imajo ob njej že zasajen drevored, gojijo cvetje, grmovnice, 
v sadovnjaku pa stare sorte jablan. V jeseni nameravajo še 
dosaditi sadovnjak prav tako s starimi sortami dreves. Tako 

na področju gojenja sadnih dreves sodelujejo s Kozjanskim 
parkom. V. d. direktorja Kozjanskega parka Ivo Trošt je ob 
zasaditvi lipe dodal, da je lepo umeščena v okolje, izposta-
vil pa je tudi čebelnjak, ki že tudi stoji ob šoli, tako bodo 
imele čebele ob cvetenju dobro pašo, kakor jo že imajo ob 
cvetenju dreves v sadovnjaku. Darko Anžiček je izposta-
vil, da se je v zadnjem obdobju naredil velik korak v smeri 
ozaveščanja in varovanja ter pozitivnega pristopa do oko-
lja. Po njegovih besedah je potrebno otroke zgodaj okoljsko 
usmerjati in pripraviti do tega, da naravno okolje začutijo, 
ob tem pa jih spodbujati, da vsaj enkrat v svojem življenju 
posadijo drevo, saj jim na tak način lahko privzgojimo spo-
štovanje do narave. Tibor Palfy je prisotne poučil o zasa-
ditvi dreves, in sicer o času kdaj in kako se sadi. Dodal je, 
da je sedanja zasaditev lipe že malce pozna, vendar so že-
leli na poseben način obeležiti teden gozdov. „Od same za-
saditve je bolj pomembna sečnja oz. obrezovanje, saj je v 
naravo treba vstopiti z občutkom. Od nje se moramo učiti. 
Tudi gozd je treba obdelovati, ga negovati ter nadzorovati 
njegovo rast, da ni kar tako prepuščen rasti oz. razraščanju 
in nam naš trud bogato poplača. Naša gozdarska stroka je 
izredno dobra, tudi geografska lega na tem koncu je odlič-
na, saj ima celinski, alpski, obenem pa tudi panonski kli-
matski vpliv, tako drevesa zelo uspevajo,“ je zaključil Palfy. 
 M. Kalčič

V	počastitev	tedna	gozdov	
zasadili	lipo

Koprivniški vrtičkarji okoli pravkar posajene lipe.
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VELIKO NAGRADNO ŽREBANJE!

Z NAKUPOM ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN KNJIG

DO BOGATIH NAGRAD

Ter še  60         bogatih nagrad!

11 x BRISAČA ZA NA PLAŽO

* Z oddanim prednaročilom do 30.6.2010 sodelujete v nagradnem predžrebanju

kjer bomo podelili 11 brisač za na plažo in 11 teleskopov. Nagrajenci boste 

obveščeni po pošti.

ODDAJ PREDNAROČILO

ŠOLSKIH KNJIG IN POTREBŠČIN

ter zadeni nagrado

                          GLAVNI NAGRADI

HP PRENOSNI 
RAČUNALNIK 15,4"

                                     

V ŠOLO S PIRAMIDO IN

                            POMURSKO ZALOŽBO  

2010 / 2011

DIGITALNE SLIKE

OKVIR ZA

W2261VP

MONITOR LG

5x 
VELIKI ZNANSTVENIKI

KNJIGA

11 x TELESKOP

PRENOSNI DISK 250GB

5x 
IZGUBLJENI SVETOVI

KNJIGA

KEMIČNI SVINČNIK

S KRISTALI SWAROVSKI

za 2 osebi

IZLET V PARIZ

Hvala vsem sponzorjem in ostalim sodelavcem za podporo pri izvedbi Šolskega kataloga 2010/2011.

ZP
Pomurska založba

Vsi, ki boste oddali prednaročilo, sodelujete v predžrebanju
in se potegujete za 11 teleskopov in 11 kopalnih brisač.

Oddajte prednaročilo šolskih knjig in potrebščin do 30.6.2010

in ujemite 20% popust na šolske potrebščine

Šolske naročilnice skupaj s katalogom dobijo otroci v šoli.
Če na vaši šoli še niste dobili kataloga z naročilnico vas
vabimo v papirnico, kjer vas že čaka.

Z oddajo naročila lahko sodelujete tudi v velikem 
nagradnem žrebanju. Glavni nagradi: prenosni računalnik
in izlet v Pariz za dve osebi.

Vabi vas PAPIRNICA PIRAMIDA
              Kolodvorska ul. 1, 8270 Krško

Spoštovani starši, NE ZAMUDITE!

.

V ŠOLO S PIRAMIDO ZAGORJE

Učitelji vaše šole so pripravili izbor in seznam vseh potrebnih stvari, ki jih bo vaš otrok potreboval v prihodnji 

šolski sezoni 2010/2011. Mi pa smo za vas pripravili ponudbo delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. 

Ne zamudite ugodne prednaročniške ponudbe!

Ob plačilu na obroke:

            
   - 3% popust na učbenike in delovne zvezke

            
   - 10% popust na šolske potrebščine

Ob plačilu v enkratnem znesku:

            
   - 5% popust na učbenike in delovne zvezke

            
   - 20% popust na šolske potrebščine

.

V seznam delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki jih je izbrala šola in jih najdete na naslednji strani:

   - vpišite želeno količino (npr. 1 ) pri artiklih, ki jih naročate

   - označite  /  pri artiklih, ki jih ne naročate

Priimek in ime učenca:           
            

            
            

            
            

            
            

       

Priimek in ime starša:           
            

            
            

            
            

            
            

            
        Telefon:           

            
          

(zakonitega zastopnika)

Naslov:           
            

            
            

            
            

           

Poštna številka:           
          P

ošta:           
            

            
            

            
       

Šola:           
            

            
            

            
            

            
            

            
         

Razred:           
   Oddelek:           

 

Način plačila (obkrožite številko pred izbranim načinom plačila):

1. s položnico v enkratnem znesku - do 30.6.2010 oz. ob potrditvi naročila

2. s položnicama v 2 obrokih - 1. obrok do 30.6.2010 oz. ob potrditvi naročila

            
            

            
            

     2. obrok do 20.7.2010

3. s položnicami v 3 obrokih - 1. obrok do 30.6.2010 oz. ob potrditvi naročila

            
            

            
            

   2. obrok do 20.7.2010

            
            

            
            

   3. obrok do 18.8.2010

Obkrožite: DA    (če želite, da vam paket dostavimo po pošti - stro
šek poštnine 3,49€)

Datum:           
            

            
            

            
            

            
   Podpis starša:           

            
            

            
         

            
            

            
            

            
            

            
            

   (zakonitega zastopnika)

Podpisani nepreklicno naročam označene učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine. Zavezujem se, da bom pred prevzemom paketa poravnal vse obveznosti do Piramide d.o.o. Zagorje.

.

.

Spoštovani starši,

Popusti  veljajo za naročila oddana do 30.06.2010. Popusti ne veljajo pri artiklih, ki so v akciji. 

Navodila za izpolnjevanje naročilnice

Naročilnica

V prazna polja vpišite ostala gradiva in šolske potrebščine (iz našega prodajnega kataloga), ki jih bodo učenci

potrebovali pri pouku.

Morebitna dodatna gradiva, ki jih ni v seznamu lahko enostavno dopišete.

in 5% popust na delovne zvezke.

o
Gremo v šolo

Dodatne informacije:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko

- Hoèevarjev trg 1, Krško, tel: 07-6202-216, fax: 07-6202-222
- Trg mladosti 2, Velenje, tel: 03-8986-420, fax: 03-8986-413

e-mail: fe@uni-mb.si.

www.fe.uni-mb.si

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru 
vabi k vpisu v:

Magistrski študijski program 
Energetika 
(II. bolonjska stopnja)

Kraj izvajanja : Krško, Velenje
Trajanje študija: 2 leti
Naèin izvajanja študija: izredni

PRIKLJUÈI SE TUDI TI!

Informativna dneva:
Torek, 15. junija 2010 ob 16.00
                                            v prostorih fakultete v Krškem,

Sreda, 16. junija 2010 ob 16.00 
                                            v prostorih fakultete v Velenju.

Izredni študij

Rok za prijavo: 15. september 2010

ROGAŠKA SLATINA – Na državno srečanje otroških folklornih 
skupin Slovenije 29. maja v Rogaški Slatini so bili izbrani tudi 
posavski mladi plesalci. Med devetimi skupinami so bile kar 
štiri iz posavsko - dolenjskega dela Slovenije, tudi Otroška 
folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče in Otroška fol-
klorna skupina Kresnice OŠ Brežice, kar po navedbah Zdrav-

ka Dušiča zgovorno dokazuje kvalitetno delo strokovnih vodij 
otroških folklornih skupin na šolah in v društvih. Med preo-
stalih devet skupin, ki so bile izbrane za dobro in prizadev-
no delo posameznikov za izvajanje povezav med izbranimi 
skupinami, pa se je uvrstila tudi Otroška folklorna skupina 
Vesele šefle OŠ Pišece.
Zaključno srečanje so si ogledali udeleženci strokovnega fol-
klornega seminarja iz vse Slovenije, ki je bil ta dan v Rogaški 
Slatini. Vsem udeležencem bo ta dan ostal v lepem spomi-
nu. Otroci bodo z navdušenjem pripovedovali sovrstnikom o 
novih doživetjih, vodje skupin pa bodo v svojih sredinah po-
nosno predstavili uspešno delovanje svojih skupin. Naj bo to 
nova spodbuda za dobro delo in ohranjanje ljudskega izroči-
la pri mladem rodu, je še zapisal Dušič.  S. V. 

Mladi	folklorniki	na	državnem	
srečanju	

Mladi folklorniki na odru (foto: Z. Dušič)

CERKLJE OB KRKI - 4. junija je v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki 
potekal 2. dobrodelni koncert, ki smo ga organizirali na pobudo 
sveta staršev, aktivno pa so se vanj vključili OŠ Cerklje ob Krki, 
Vrtec pri OŠ Cerklje ob Krki in Krajevna skupnost. Namen pri-
reditve je bil zbrati čim več denarnih sredstev za bivši učenki, 
ki sta v družinski tragediji ostali brez mame. To nam je v veliki 
meri tudi uspelo, seveda s pomočjo obiskovalcev, ki so s prosto-
voljnimi prispevki v skrinjico prispevali zajetno vsoto denarja 
ter s sponzorji in donatorji, ki so prispevali sponzorske izdelke. 
Pri organizaciji so učiteljem, vzgojiteljem in tehničnim delav-
cem šole v veliki meri pomagali tudi starši učencev. Vsi nasto-
pajoči, ki so se z veseljem odzvali našemu vabilu, so z izbra-
nim repertoarjem ljudskih, zabavnih, tujih in domačih pesmi 
pričarali veselo, razigrano, pa tudi čutno vzdušje, saj smo po-
leg izjemnih vokalov uživali ob zvokih kitar, harmonik, sinteti-
zatorjev, citer…  N. Zmazek

Dobrodelni	koncert	

Svet zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica na podlagi 48. 
in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. list RS, 16/07, 36/08, 58/09)

Ponovno razpisuje prosto delovno mesto

Ravnatelja / ravnateljice OE GIMNAZIJE 
KRŠKO z možnostjo imenovanja 

na mesto direktorja / direktorice 
zavoda Šolski center Krško - Sevnica

• Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
/ ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
sebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 in 65/09-popr.)

• pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na ne-
pogojno kazen zapora  v trajanju več kot šestih mesecev in

• pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot 
organizacijske enote in centra.

Predviden začetek dela je 01.09.2010.

Izbrani / -a kandidat /-ka bo imenovan / -a za dobo 5 let.

Kandidati / -ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in 
vizijo šole kot organizacijske enote Šolskega centra.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske evidence, 
ki ne sme biti starejši od 3 dni), o dosedanjih delovnih iz-
kušnjah in s kratim življenjepisom pošljite v roku 8 (osem) 
dni po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Šolski center 
Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO, s pri-
pisom ZA RAZPIS RAVNATELJA / RAVNATELJICE.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati / -ke obveščeni / -e v roku 4 mese-
cev od dneva objave razpisa.



Posavski obzornik - leto XIV, številka 12, četrtek, 10. 6. 2010 27ŠPORT

zbrali enajst zmag in neodlo-
čen izid in se kot prvouvršče-
ni uvrstili v polfinalno skupino 
jug, kjer so prav tako osvojili 
prvo mesto, kar je za klub po-
menilo organizacijo finalnega 
turnirja najboljše četverice. 
Krški fantje so pred domačo 
publiko prikazali izjemen ro-
komet in v konkurenci Celja 

Pivovarne Laško, Cimosa iz Ko-
pra in Trima iz Trebnjega osvo-
jili laskavi naslov državnih pr-
vakov.

Starejši dečki A v predtekmo-
vanju niso imeli težav in se z 
osmimi zmagami kot prvouvr-
ščena ekipa uvrstili v polfinal-
no skupino jug. Varovanci Ga-
šperja Kovača so si nastop na 
turnirju najboljše četverice v 
državi zagotovili že pred odi-
granim zadnjim kolom. Final-
ni turnir se je odvijal v Vele-
nju, kjer so se Krčani pomerili 
z ekipami RK Gorenje Velenje, 
RD Merkur in RK Krka. Odločil-
na tekma je bila proti Velenju, 
ko so krški rokometaši v za-
dnjih minutah s tremi zapore-
dnimi zadetki izenačili, osta-
li srečanji pa suvereno dobili 
ter tako v absolutni konkuren-
ci 33 ekip slavili naslov držav-
nih prvakov.

Kadeti so sezono pričeli izvr-
stno in z enajstimi zmagami 
ter enim porazom kot prvo-
uvrščeni vstopili v polfinalno 
skupino B. Ko je že vse kazalo 
na zaključni turnir najboljše 
četverice, je ekipa pod vod-
stvom Gašperja Kovača za-
beležila nepričakovan poraz 
na Ptuju in tako zaigrala za 
mesta 5.-8. v Sloveniji. V kr-
ški dvorani je kadetska eki-
pa pometla s konkurenco ekip 
Ptuja, Slovana in Črnomlja in 
osvojila odlično peto mesto v 
državi.

Za mlajše dečke B in njihove-
ga trenerja Daniela Pfajfarja 
je bila letošnja sezona prelo-
mna, kajti ta starostna sku-
pina je v letošnji sezoni pre-
stopila iz rokometne šole v 
tekmovalni del in tako oku-
sila slasti igranja v ligi. Fan-
tje so se z izredno zrelostjo v 
igri podali v boj za mesta 5.-
8. v Sloveniji, kjer so v domači 
dvorani v konkurenci ekip Rib-
nice, Celja in Trima iz Treb-
njega osvojili končno sedmo 
mesto v Sloveniji.

drugi mladinski ligi, kjer je 
za ekipama Slovenj Gradca in 
Sviša iz Ivančne Gorice osvo-
jila tretje mesto in tako le za 
las zgrešila vstop v prvo mla-
dinsko rokometno ligo.

 P. Pavlovič, M. Grošelj

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

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

www. r a d a n o v i c . s i

KRŠKO - Posavski Območni odbor Sindikata vzgoje, izobra-
ževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je bil 22. maja v Krškem 
gostitelj 3. športnih SVIZ-ovih iger. Po dopoldanski otvori-
tveni slovesnosti v telovadnici krške srednje šole, na kateri 
so okoli 600 udeležencem iz 20 območnih odborov zaželeli 
dobrodošlico predsednica SVIZ Posavje Marija Žgavc, pod-

županja občine Ana Nuša Somrak, direktor ŠC Krško - Sev-
nica Ernest Simončič, ravnatelj OŠ Leskovec Anton Bizjak 
in predsednica glavnega odbora SVIZ Slovenije Nevenka Tu-
čič, so se udeleženci pomerili v desetih športnih panogah 
(plavanje, namizni tenis, tenis, odbojka, košarka, badmin-
ton, pikado, šah, streljanje in vlečenje vrvi). Posavska eki-
pa SVIZ je zbrala skupno 186 točk in zmagala pred drugou-
vrščeno ekipo SVIZ Podravje, ki je zbrala 134 točk, 3. mesto 
pa so s 115 točkami osvojili Velenjčani. B. M. 

Posavci	gostili	3.	športne	
SVIZ-ove	igre

Posavska ekipa učiteljev in vzgojiteljev (v turkizno 
modrih majicah zadaj) se ni izkazala le kot dober 
gostitelj, temveč tudi prepričljivo nadigrala 20 ekip in 
osvojila 1. mesto

Speedway

Mar »zlati znak« 
izgublja sijaj?
Z gotovostjo lahko rečemo, da je ob imenu mesta Krško po-
leg celuloze in v zadnjem obdobju nuklearke prav speedway 
ena najpogosteje omenjanih besed, ki ima tu že kar polstole-
tno tradicijo. In znotraj te tradicije ima vrsto let posebno me-
sto dirka za zlati znak, ki so jo prvič organizirali leta 1982 
prav na 7. junij, praznik občine Krško, ki je vse od takrat tudi 
pokrovitelj prireditve. 

Še posebno v obdobju pred letom 2000 je bil »zlati znak« po-
jem za atraktivno speedway prireditev, ki je bila tudi prilo-
žnost, da se domači in slovenski tekmovalci lahko pomerijo z 
razmeroma močno konkurenco. Domačine najdemo celo med 
zmagovalci, vendar pa tega Krško ne doživlja več že vse od 
časov Omerzela in Lekšeta, ki sta tudi osvojila zadnja naslo-
va državnih prvakov. Zatem je bila domača publika »prisilje-
na« navijati za ljubljanske voznike, posebej je bil priljubljen 
Ferjan, ki so ga ljubitelji speedwaya (zaman) pričakovali 
tudi na letošnji dirki.

Pohvale vredno je, da se v klubu še vedno najdejo ljudje, ki 
vsaj za dirko stopijo skupaj in opravijo, kar je potrebno. Klub 
se vendarle uspeva pomlajevati tudi v funkcionarskem smi-
slu. Dolga leta se je namreč dogajalo, da je Krško blestelo v or-
ganizacijskem smislu, sčasoma je iz takih ali drugačnih ra-
zlogov dobilo tudi športno infrastrukturo, kakršne se ne bi 
sramovali niti v speedwaysko bolj razvitih deželah, bilo pa je 
dokaj skromno po številu in talentu voznikov. 

Zato je razveseljivo, da imamo sedaj v Krškem močno zased-
bo mladih voznikov in prav tako po dolgih letih pravega do-
mačega trenerja, ki je zrasel iz klubskih vrst. Gerhard Lekše 
je namreč priskočil na pomoč klubu in se za zdaj dobro zna-
šel na mestu trenerja mladih voznikov. Če bo deležen potreb-
ne podpore, bomo morda tudi dočakali dan, ko bo Krško po 
dolgih letih spet osvojilo državni naslov. Optimizem v tem po-
gledu je utemeljen na trenutno desetih voznikih, kar je najve-
čje  število, kar jih je kdaj imelo AMD Krško v svoji zgodovini.

In ta zgodovina je vse prej kot skromna. Kot menijo nekate-
ri, je izguba dirke za svetovno prvenstvo serije GP lahko tudi 
dobra reč, v smislu večje pozornosti nižje rangiranim tekmo-
vanjem in seveda tudi voznikom. Vendar pa bomo ponovili, 

da je bilo prehitro iz-
gubljeno to elitno tek-
movanje, ki je Krško 
zarisalo na zemlje-
vid svetovnega spee-
dwaya z velikimi čr-
kami. Prizadevanja 
za njegovo pridobitev 
so imela namreč dol-
go predzgodovino in 
so trajala vsaj od 22. 
junija 1980. Takrat je 
bila v Krškem najve-
čja speedway priredi-
tev vseh časov – fina-

le svetovnega prvenstva v parih, katere 30-letnice pa se bomo 
spomnili v nedeljo, 12. septembra letos, s posebno slovesnostjo 
v organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško ob prvi obletnici 
odprtja posebne speedwayske zbirke.

Čeprav lahko rečemo, da je letošnji »zlati znak« v tekmoval-
nem smislu zadovoljil, velja vendarle opozoriti, da ta izgu-
blja nekdanji sijaj. Če pustimo ob strani dokaj nesrečno iz-
bran termin ali vsaj uro začetka (istočasno je na Danskem 
potekalo tekmovanje za GP), če odpustimo organizatorjem 
razvlečeno prireditev zaradi težav z zračnimi blazinami, ki 
so jih nekateri gledalci pospremili s komentarji (»ali ne mo-
rejo imeti še ene ali dveh rezervnih blazin?«, »jim bom drugič 
jaz prinesel en modroc«), se je potrebno zamisliti nad slabim 
obiskom in vse prej kot slavnostnim vzdušjem, kakršnemu 
smo bili priča vrsto let.

Dirka za zlati znak je že od svojih začetkov ena pomembnej-
ših prireditev v okviru občinskega praznika, a se dandanes 
nekako utopi v množici drugih, menda kar petdesetih prire-
ditev. In s tem se ponovno odpira vprašanje prioritet, vpraša-
nje strategije, ki jo pogrešamo. Vse več ljudem je namreč ja-
sno, da si Krško, kljub oblici denarja, ki ga namenja za šport, 
ne more privoščiti veliko vrhunskih prireditev, a zaradi pri-
stopa »deli in vladaj« je žrtev vse več. Posamezni športi ali 
prireditve izgubljajo že pridobljene pozicije, s tem pa (lahko) 
gredo v nič dolga leta prostovoljnega dela in tudi sredstev, ki 
jih je občina vlagala vanje.

Ker se je prireditve vendarle udeležila celotna župansko-pod-
županska trojica, je morala ob koncu kljub hladnemu večeru 
najbrž tudi nekoliko zardevati. Ne le zaradi razmeroma skro-
mnega programa (čast so reševale mažoretke začetnice iz Kr-
škega in njihove mnogo bolj izkušene vrstnice iz Radeč), pač 
pa predvsem zaradi praznih tribun. Te bodo v bodoče še bolj 
prazne, če se ne bodo vsi odgovorni nekoliko bolj zavzeli in 
premislili, kako bi bilo mogoče delo v bodoče še izboljšati.

Seveda nihče ne pričakuje, da bi delali tako kot nekoč, po di-
rektivah, pa vendar so bila v krški speedway skozi leta vlože-
na prevelika sredstva, da bi skrb zanj, ne le kot šport specifič-
nega značaja, ampak tudi kot pomemben del (mednarodne) 
promocije občine in mesta, prepustili zgolj klubskemu vod-
stvu in posameznim navdušencem. Po večletnem prizadeva-
nju, da bi krškemu speedwayu našli mesto v Sloveniji in tudi 
preko meja, se postavlja vprašanje, ali bi bila npr. sredstva, ki 
bi jih namenili za GP, zlati znak ali podobne dogodke, res kaj 
manj koristno naložena kot mnoga druga, ki so bila doslej na-
menjena promociji turizma v Krškem in Posavju?
 Silvester Mavsar

Z	Urošem	Šerbcem	čimprej	
nazaj	v	elitno	druščino

„Vesel sem, da sem doma, 
kjer sem začel in končal igral-
sko kariero,“ je na predstavi-
tvi novega trenerja članske 
ekipe povedal Uroš Šerbec, 
ki se je v zadnjih dveh sezo-
nah kalil kot pomočnik trener-
ja v mariborski ekipi. „Ven-
dar sentimentalnost na stran 
– čaka nas veliko dela, saj je 

pred nami velika odgovornost, 
da člansko ekipo čimprej vr-
nemo v 1.A ligo, kamor spada 
krški rokomet, po možnosti še 
v tej sezoni,“ je dodal in na-
povedal, da bo v člansko eki-
po vključil čim več igralcev iz 
mladinskih vrst, kot okrepitve 
pa si želi katerega od mlajših 
slovenskih perspektivnih roko-
metašev. Izmed tujcev v ekipi 
zaenkrat ostaja le Kosta Sa-
vić, v 1.B ligi pa lahko igrata 
le dva tujca.
Predsednik kluba Boštjan Ko-
zole pravi, da je bil ob izte-
ku štiriletnega mandata sicer 
v dilemi, ali še nadaljevati na 
tej funkciji, pa ne zaradi iz-
pada v 1.B ligo, ampak zaradi 
razmisleka, ali to okolje sploh 
želi imeti prvoligaša v eni naj-
močnejših evropskih rokome-
tnih lig. „Še naprej bomo za-
sledovali cilje, ki smo si jih 
zadali že pred štirimi leti: 
čimprejšnja vrnitev v 1.A ligo, 
iz rokometnih tekem v Krškem 
želimo narediti športni dogo-
dek, postati identiteta te regi-
je ter razvijati mladinsko šolo, 
ki bo lahko zapolnila mesta v 
članski ekipi,“ poudarja Kozo-
le, ki je zato še toliko bolj ve-
sel uspešne sezone v mladih 
kategorijah, kjer je krški klub 
osvojil kar dva naslova držav-
nega prvaka – med starejšimi 
in mlajšimi dečki. 

letos kar dva naslova 
državnih Prvakov

V kategoriji mlajših dečkov A 
so fantje na čelu s trenerjem 
Sandijem Marklom z le enim 
porazom v sezoni osvojili na-
slov državnih prvakov. Svoj 
zmagovalni pohod so začeli s 
prepričljivimi nastopi v pred-
tekmovalni skupini, kjer so 

KRŠKO – V Rokometnem klubu Krško po izpadu članske ekipe iz 1.A lige niso vrgli puške v koruzo, am-
pak na skupščini kluba že odločno zastavili načrte za naslednjo sezono. Novi trener članske ekipe je 
nekdanji vrhunski rokometaš in dolgoletni slovenski reprezentant Uroš Šerbec, na čelu kluba ostaja Bo-
štjan Kozole, okrepili pa so tudi upravni odbor kluba.

Rokometni klub Krško je po 
nekaj letih zopet nastopil v 
mladinski konkurenci druge 
slovenske rokometne lige z 
zelo mlado a ambiciozno eki-
po, ki jo je vodil Sandi Markl. 
Ekipa se je uvrstila na zaključ-
ni turnir najboljše četverice v 

Ekipa starejših dečkov s trenerjema Oskarjem in 
Gašperjem Kovačem

Ekipa mlajših dečkov s trenerjem Sandijem Marklom

Uroš Šerbec in Boštjan Kozole

Obetavni Krčan Matic Ivačič je 
moral zaradi poškodbe dirko 
spremljati s tribun. Foto: S. Mavsar
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Spoštovani	ljubitelji	
motošporta!

Od četrtka, 10. junija 2010, boste lahko na internetnem 
portalu www.posavje.info spremljali TV reportaže o spee-
dwayu z naslovom SPEEDWAY MAGAZIN. Te pripravlja ekipa 
sodelavcev Zavoda Neviodunum Krško in Videostoritve Sven 
Mavsar s.p., ki so med drugim posneli priprave slovenskih 
reprezentantov pred dirko v Italiji, treninge voznikov AMD 
Krško ter dirki mladincev v Ljubljani in Lendavi (kvalifika-
cije). Posebej zanimiva pa bo seveda reportaža z letošnje 
dirke za Zlati znak občine Krško in Pokal Franca Babiča.  
V rubriki o speedwayu boste našli tudi druge novice in za-
nimivosti. 

Utihnilo je tvoje zvonjenje, utihnil je tvoj glas,
za vedno odšel si od nas.

ZAHVALA
V 80. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, star ate, brat, tast, svak, 
stric in boter ter dolgoletni zvonar pri cerkvi sv. Ahaca

FRANC ŠMIT
iz Stranj nad Blanco

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovane sveče, sv. maše ter denarno pomoč. Posebej se zahvaljujemo družinam Belinc, Irene 
Remih, Kočevar, Derstvenšek iz Zaloga, Kožar iz Reštanja, Marjani Derstvenšek, Marinki Dvoršak, Zofiji 
Remih, Zvonku Vizlerju iz Velike vasi, Jožici Bohorč, Jožetu Ribiču, Ireni, Olgi in Jožici, Gasilskemu društvu 
Stranje, Gostišču Pečnik ter Vidkotovim sodelavcem - šoferjem Duropacka in Tončkinim sodelavcem iz 
logističnega centra Grieshaber.
Iskrena hvala tudi ZD Senovo, zdravnici Zorko Kurinčič, sestri Barbari, patronažni sestri Alenki za obiske na 
domu in urgenci ZD Krško. Zahvalo smo dolžni zdravnikom Splošne bolnišnice Novo Mesto, visceralnemu 
oddelku in intenzivni negi, dr. Malavašiču, posebej dr. Ani Grilc Šinkovec, vsem sestram, posebej Andreji 
Malnar, ki mu je stala ob strani, in vsem nam domačim.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku Jožetu Špesu iz Brestanice za lepo opravljen obred. Hvala govornikoma 
Blažu Sotošku in Gregorju Remihu, pevcem, cvetličarni Lilija, pogrebni službi Žičkar ter izvajalcu tišine. 
Zahvalo smo dolžni tudi vsem, ki ste ga obiskovali na domu, ter ga tolažili z lepo mislijo, posebno 
Janezu Škorenšku s Senovega. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči vsi njegovi.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, na poti k 
večnemu počitku.
Hvala vsem, ki ste ji darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala za 
izrečena sožalja, za besede slovesa, za zapete pesmi...

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Žalujoči: vsi njeni.

TEREZIJE KOZOLE
iz Reštanja pri Senovem

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo, 

so in tu ostanejo...
(J. Medvešek)

Ob boleči izgubi naše drage mame in 
stare mame

POROČILI
SO SE

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

• Mateja Šket, Slake – dečka,
• Asima Abazović, Senovo – 

dečka,
• Emanuela Bukovinski, 

Mrčna sela – dečka,
• Martina Zupančič, Mali 

Obrež – deklica,
• Mateja Volk, Sobenja vas – 

dečka,
• Jožica Unetič, Vrhovska 

vas – dečka,
• Sandra Črnelič, Bojsno – 

dečka,
• Hermina Kunej, Kunšperk – 

deklico,
• Andreja Iljaš, Bizeljsko – 

deklico,
• Suzana Veličevič, Velike 

Malence – dečka,
• Melita Bunderšek, Kladje 

pri Krmelju – dečka 
dvojčka,

• Janja Kelhar, Krško – 
deklico,

• Tanja Preskar, Koprivnica -  
deklico,

• Andreja Horžen, Brežice – 
dečka,

• Mira Tepić, Veliko Mraševo 
– dečka, 

• Maja Pirc, Brežice – dečka, 
• Zyrafete Dobruna, Krško – 

dečka, 
• Sabina Gerjovič, Rigonce – 

dečka, 
• Karmen Naglič, Ravni – 

dečka,
• Sanja Zavišek, Bizeljsko – 

dečka,
• Aleksandra Mežič, Velika 

vas – dečka,
• Jelena Živković, Račja vas 

– deklico,
• Vesna Novoselnik, Maribor 

dečka, 
• Božana Plenković Ajster, 

Krška vas – deklico. 
ČESTITAMO!

Bralka iz Krškega je poklicala v imenu 
upravičencev do stečajne mase Celuloze 
Krško. Dejala je, da so v minulih treh le-
tih že dvakrat posredovali osebne podat-
ke na račun za stečajno maso, vendar se 
ni nič zgodilo, nasprotno, vse je potihnilo, 
zato se sprašuje, kje se je postopek usta-
vil in zakaj upravičenci ne dobijo nobenih 
obvestil. 
Iz Urada predsednice Okrožnega sodišča 
v Krškem smo prejeli naslednji odgovor: 
Stečajni postopek opr.št. St 1458/2008 nad 
družbo Videm Krško d.o.o. je pravnomočno 
zaključen. Del nerazdeljene stečajne mase 
je deponiran na sodnem računu. Seznam 
upnikov, ki niso prejeli izplačila po zadnji 
delitvi stečajne mase (ker niso predložili 
podatkov o svojih novih bančnih računih), 
je objavljen na spletnih straneh AJPES-a 
kot sestavni del sklepa sodnem depozitu 
z dne 8.12.2009. Na AJPES-U je objavljen 
tudi poziv upravičencem do izplačila in po-
goji za izplačilo.

Bralca Albina iz Sovretove ulice pa moti 
neurejenost za krškim hotelom City. Dodal 
je še, da slika, ki jo morebitni obiskovalec 
vidi, ni najlepša. Všeč mu je sicer, da je 
pročelje hotela urejeno, vendar bi po nje-
govih besedah morala biti vsa okolica. Kot 
je še dejal, ga je sram, ker mimo vodi tudi 
cesta do Kulturnega doma in je vsem na 
očeh nakopičena „svinjarija“. 
Uprava hotela City sporoča, da bodo še v 
tem tednu pospravili za hotelom (bivše ba-
linišče), glede ureditve pročelja pa še na-
vajajo, da bo dokončna ureditev po že iz-
delanem planu ob izgradnji parkirne hiše. 

Rafael iz Sevnice pa sprašuje, kakšen je 
postopek, ko policist sme ustaviti voznika? 
Pripombo je podal na nedavni dogodek, ko 
se je peljal po cesti in je kar naenkrat za 
njim pripeljal policijski avtomobil, voznik 
je vklopil modro luč in sireno ter mu naka-
zal, naj ustavi na mestu avtobusnega po-
stajališča. Ko se je policist približal, je že-
lel dokumente, bralec ga je vprašal, zakaj 
ga je ustavil in kaj je naredil narobe. Do-
bil je odgovor, da je kontrola prometa. Po 
njegovem mnenju policist ni ravnal v skla-
du z zakonom. Tak postopek sredi dneva in 
brez vzroka ga je znerviral. 
Odgovor je poslal tiskovni predstavnik PU 
Krško Robert Perc: Zakon v varnosti ce-
stnega prometa v 3. odstavku 126. člena 
opredeljuje pomen posebnih svetlobnih in 
zvočnih znakov, ki jih uporabljajo policijska 
vozila oziroma vozila s prednostjo. Upora-
ba modre loči in kratkega zvočnega znaka s 
sireno pomeni znak vozniku vozila, za kate-
rim vozi policijsko vozilo, ki daje take zna-
ke, da mora postopno zmanjšati hitrost in 
ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in 
potniki ne smejo izstopiti iz vozila, dokler 
jim policist tega ne dovoli. Če voznik ravna 
v nasprotju z opisanim postopek, se kaznu-
je z globo 500 evrov, potnik pa z globo 200 
evrov. Naj še enkrat poudarimo, da gre za 

predpisan način ustavljanja vozil v cestnem 
promet in da so vozniki dolžni hitrost vo-
žnje zmanjšati in se ustaviti. Ne voznik ne 
potniki pa vozila brez izrecnega dovoljenja 
policista, ki vodi postopek, ne smejo zapu-
stiti. Tako predpisani način ustavljanja vo-
zil v cestnem prometu med drugim zagota-
vlja tudi večjo varnost izvedbe postopka.

Bralec Karabaš je izpostavil ukinitev TV 
oddaje Od torka do torka, saj bi želel, da 
bi se nadaljevala, ker jo po njegovih bese-
dah prebivalci krškega kabelskega sistema 
zelo pogrešajo. Dejal je še, da je bila pred 
leti novomeška televizija za krško, sedaj pa 
je pri njih viden razvoj, Krško pa nazaduje 
oz. nima več žive slike. Odgovorne sprašu-
je, ali res ni niti politične volje, da bi do-
mača televizija in z njo priljubljena odda-
ja ponovno zaživela.
Za kratek odgovor smo povprašali kar v la-
stni hiši, kjer nam je nekdanji odgovorni 
urednik programa TV Krško (2002 – 2008) 
Silvester Mavsar pojasnil, da so se za uki-
nitev odločili predvsem iz finančnih razlo-
gov, saj Zavod Neviodunum kot izdajatelj, 
ni uspel pridobiti podpore posavskih občin 
in regionalnih institucij za skupno televi-
zijo, čeprav so z njo vsi radi sodelovali, 
predvsem pa so jo radi gledali občani iz 
naselij, ki lahko spremljajo krški kabelski 
program. Očitno je bilo tudi, da občinske 
uprave in župani dajejo prednost novome-
ški TV, kar se je potrdilo nedavno, ko so ji 
skupaj z družbo Kostak zagotovili pogoje za 
delovanje dopisništva. Zavod Neviodunum, 
ki še vedno razpolaga s posebej urejenim 
TV studiem, z opremo, ki je sicer zastare-
la, in z večino nekdanje kadrovske zased-
be, sicer ni opustil zamisli o posavski tele-
viziji, vendar so vsi dosedanji poskusi (tudi 
pri nekaterih gospodarskih družbah) ostali 
zgolj pri obljubah, a za zdaj brez konkre-
tnih odgovorov.
 Marija Kalčič

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, 14. junija, 
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
Stečajna	masa	Celuloze,	neurejenost	za	hotelom	City,	
policijska	kontrola	prometa,	ukinitev	oddaje	Od	torka	do	
torka...

• Peter Cvar, Krško in Majda 
Ban, Oklukova Gora, 

• Boris Ban, Kostanjek in 
Simona Marinčič, Gorica, 

• Andrej Kopina in Mateja 
Novak, oba z Rake,

• Alojz Mežič, Velika vas in 
Mateja Novak, Ravno,

• Alojz Turk, Polhovice in 
Marija Gazvoda, Velike 
Brusnice,

• Matej Burger in Nataša 
Potočnik, oba iz Domžal,

• Sebastijan Rožman 
in Laura Urek, oba iz 
Župelevca,

• Aleš Bogovčič, Laze in 
Tamara Brečko, Arnovo 
selo,

• Andrej Ježovnik in Alenka 
Drobnič, oba iz Hrastja,

• Robert Jalovec, Vrhovska 
vas in Mojca Lube, Klečet,

• Ivo Jontez in Suzana 
Kumar, oba iz Štajngroba, 

• Vinko Pšeničnik in Mojca 
Špehar, oba s Studenca,

• Matjaž Trbovc in Melita 
Bec, oba s Sevnice,

• Predrag Zarić, Hrvaška in 
Biserka Kuhar, Brežice,

• Marko Žibret, Nova Cerkev 
in Katarina Žnideršič, 
Brežice,

• Marko Erkič, Piršenbreg 
in Mora Garnica Ivonne 
Maritza, Kolombo,

• Dejan Kenda in Neva 
Peruzzi, oba iz Ljubljane,

• Jože Ban, Pečice in 
Bernardka Godec, Nova 
vas pri Mokricah,

• Mitja Grubar, Šentjernej 
in Nina Fric, Krško,

• Tone Pirc, Oštrc in Simona 
Penca, Velike Vodenice. 

ČESTITAMO!

JERNEJ PUCELJ

V SPOMIN
Tiha bolečina nas spremlja 

od 28. maja 2007, ko smo te tako kruto 
in nenadoma izgubili, dragi sin, vnuk, 
nečak, bratranec in dober prijatelj

iz Smečic pri Velikem Trnu.

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin 
nanj, mu prižigate sveče in prinašate cvetje. Njegove roke so 
nenadomestljive, vendar srčna hvala vsem, ki nam pomagate. 

Vsi njegovi!

Prazen dom je in dvorišče,
oko mame, stare mame in ostalih zaman te išče.

Solze, žalost in velika bolečina
te nam ni vrnila

Razmišljate o izobraževanju?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

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

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

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

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

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,
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Nagrajenci,	ki	si	bodo	
ogledali	„Fotra“
Nagrajenci prejšnjih nagradnih iger, ki so bili izžrebani za 
ogled predstav, ki so nato odpadle - „Kako smo ljubili to-
variša Tita“ ter „Duohtar pod mus“, prejmejo vstopnico za 
ogled priljubljene monokomedije „Fotr“. Predstavo Fotr, v 
kateri igra Lado Bizovičar, si lahko ogledajo: Ivanka Brlečič, 
Mali Obrež; Marija Valenčak, Črnc; Marija Vrhovšek, Ardro 
pri Raki; Boštjan Ozimc, Brežice; Valentina Pavlovič, Buše-
ča vas; Irena Žmavc, Mali Obrež; Vera Rupar, Dolenja vas pri 
Raki; Tatjana Ajster, Dobova; Ana Marija Turk, Brod v Pod-
bočju; Joža Knap, Radeče; Janez Vider, Vrhovska vas; Aljo-
ša Deželak, Sevnica; Milan Borštnar, Vrhek; Darinka Lepšina, 
Globoko; Joži Gliha, Kostanjevica na Krki; Cvetka Podbr-
šček, Leskovec; Terezija Munič, Spodnji Stari Grad; Mihaela 
Balon, Bizeljsko; Stanka Kunej, Bistrica ob Sotli. Nagrajenci 
dobijo obvestila po pošti. Prijeten in zabaven večer želimo!

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

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.

Odprto vsak dan, cel dan. 
Tudi ob nedeljah in praznikih!

Vljudno vabljeni!

Simfonični	orkester	GŠ	
Krško	–	pridih	elitne	
kulture	v	Posavju
Majski letni koncert Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško je bil 
kot vedno doslej posebno doživetje. Ne le po glasbeni plati, ki je z 
ozirom na neprofesionalni status orkestra na zavidljivi ravni, ampak 
ob zavesti, da regija in mesto Krško takšen veličasten glasbeni sestav 
imata, ga zmoreta vzdrževati, predvsem pa imeti ambicijo tolikšne-
ga dometa, ki zruši vse predsodke o centralizaciji elitne kulture. Kako 
pomemben je orkester za širjenje simfonične glasbe tudi v tem delu 
Slovenije in za publiko, ki ji je bila te vrste ponudba v primerjavi z 
Ljubljano ali Mariborom vselej priškrnjena, ne kaže izgubljati besed. 
Sedemnajst letni obstoj krškega simfoničnega orkestra je dokaz tudi 
vsesplošnega razcveta glasbenega šolstva v Posavju, njegove koncer-
tne dejavnosti in visoke ravni glasbene zavesti, ki je vztrajno rasla in 
dobivala vedno večje razsežnosti okrog svojega dolgoletnega spodbuje-
valnega jedra - glasbene šole z ravnateljem in dirigentom Dragom Gra-
diškom na čelu. Iz nje so izšli bodisi danes odlično šolani in koncertno 
uveljavljeni glasbeniki (nekatere je pot zanesla celo preko slovenskih 
meja), številni profesorji glasbe in glasbil, bodisi glasbeno izobraženi 
poslušalci. Eden od povodov za nastanek krškega simfoničnega orke-
stra je bila možnost pridobivanja posebnih glasbenih izkušenj tudi za 
trenutne in nekdanje učence glasbene šole in sicer v sestavu, ki pred-
postavlja popolno glasbeno soglasje številčne celote. Danes ima orke-
ster že dve zgoščenki, izvaja pa ne le glasbo ustaljenega simfoničnega 
repertoarja, ampak se pogumno loteva celo tako zahtevnih projektov 
kot so krstne izvedbe glasbeno-scenskih del. Vražje dekle (2004) Mil-
ka Lazarja je bilo eno takšnih odmevnih v širši javnosti pred leti, tre-
nutno pa je v njihovi ustvarjalni delavnici Kurent Dejana Učakarja, ki 
naj bi ga postavili na oder v naslednjem letu ali dveh.
Tudi program letošnjega zaključnega koncerta 15. maja v dvorani Kul-
turnega doma v Krškem pod Gradiškovo taktirko je bil zastavljen am-
biciozno, predvsem pa »slovensko«, kar je pohvale vredno. Viktor Par-
ma (1858–1924), ki je nekaj časa v Krškem tudi živel, postaja glasbeni 
zaščitni znak mesta. Na sporedu so bile tri njegove skladbe, med nji-
mi tudi koračnica, ki jo je Parma napisal prav za prebivalce Krškega. 
Z vedro, dinamično nezahtevno skladbo v zvočni maniri pihalnega or-
kestra, je orkester potrdil kakovostno pihalno-trobilno tradicijo v kra-
ju. Morda njena programska uvrstitev za Schubertovo simfonijo ni bila 
najbolj posrečena in bi veljalo v bodoče razmisliti o zaporedju žanrsko 
bolj podobnih skladb. Obe drugi Parmovi skladbi pa sta dokazali zvoč-
nobarvno uglajeno razmerje med sekcijami orkestra ter intonančno za-
nesljivost celote. V liričnem Intermezzu iz opere Ksenija (1896) je bil 
zlasti doživljajsko lepo izdelan prvi stopnjevalni višek. Uverturo iz Ca-
ričinih Amazonk (1902) je zaigral orkester s prepričljivim temperamen-
tom, muzikalno nabito in razgibano, valček pa očarljivo in graciozno.
Na programu sta bili tudi dve romantični skladbi železnega simfonične-
ga repertoarja – 1. stavek Schubertove 8. simfonije (imenovane »Ne-
dokončana«, čeprav danes bolj verjamemo, da je zaključena celota) 
in Trepak iz baletne suite Hrestač P. I. Čajkovskega. Tu je bil orkester 
postavljen pred največji izziv, saj utegneta skladbi razkriti najbolj sub-
tilne izvedbene detajle. Vendar so prestali krški glasbeniki tudi to pre-
izkušnjo, kljub redkim intonančnim spodrsljajem, izjemno suvereno. 
Izvedba obeh skladb je brez dvoma dosegla svoj namen, popoln ume-
tniški užitek in začarala poslušalce.
Posebne obravnave pa sta potrebni dve skladbi, ki dajeta orkestru pre-
poznavno vrednost in identiteto. Z njima je ta izkazal pogum in ambi-
ciozno vizijo razvoja v bodoče. Prva je bila Istrijanka (15 plesnih mi-
niatur v duhu istrske narodne melodike za simfonična pihala) iz leta 
1956 slovenskega skladatelja Karola Pahorja (1896–1974), dopisnega 
učenca znamenitega modernista Slavka Osterca, ki je z radikalnejšo 
kompozicijsko usmeritvijo in uvajanjem sodobnih kompozicijskih teh-
nik ter slogov v slovensko glasbo prve polovice 20. stoletja našo ume-
tnost postavil v korak s časom. Pahor je v svojem zrelem obdobju pri-
dobitve modernistične estetike oplajal z ljudskimi prvinami, v tem 
primeru s posebnostmi istrske melodike. Teksturna poliritmija in poli-
metrija dajeta ob svežini modernistične zvočne barve pihal in upora-
bi istrske lestvice skladbi svojstven pečat. Tudi zato je bila ta za izva-
jalce velik izziv. Vendar so se ti izkazali s prav solidno interpretacijo 
ter dokazali, da se lahko v bodoče brez zadržkov lotijo tudi sodobnej-
ših partitur 20. stoletja.
Posebna poslastica večera pa je bila prva izvedba uverture novega dela 
slovenskega avtorja v nastajanju, ki naj bi svojo celovito podobo dobi-
lo v obliki muzikala Kurent. Ta je poslušalce izjemno navdušila. Dejan 
Učakar (1974) s Senovega, tudi diplomiran fagotist, je brez dvoma novi 
up mlajše skladateljske generacije, ki veliko obeta. Na papirju ima že 
20 opusov, med njimi nekaj del za simfonični orkester. Izvedba Prolo-
ga Kurent je dokazala, da zna sukati pero za tako velik ansambel, da 
je doma v umetniški, »resni« maniri, kot v drugih glasbenih zvrsteh. 
Uvertura je zasnovana v obliki suite, v kateri se izmenjujejo simfonič-
no in rockovsko obarvani odseki, bolj umirjeni in energično razgibani, 
v izvedbi samega orkestra ali z dodatkom električnih glasbil (solistič-
ne in basovske kitare …). Kot vsaka uvertura tudi ta najavlja ter zdru-
žuje tematiko muzikala, oziroma nekakšne simfo-rockovske opere, za 
katero je napisal libreto Matjaž Pikalo, režija pa bo zaupana Žigi Div-
jaku. Vsebina najavlja zanimivo sporočilo – o brezmejnosti dobre glas-
be in brisanju meja med glasbami z različno funkcijo. Glede na pri-
vlačen, vešče napisan in obetaven kompozicijski slog, ki med drugim 
asociira glasbo velikih mojstrov 20. stoletja, kot sta Prokofjev in Šo-
stakovič, ter jo domiselno povezuje z na videz nezdružljivim svetom 
rockovske glasbe, upajmo, da novo slovensko glasbeno-scensko delo 
čim prej ugleda odrske luči. 
 Karmen Salmič Kovačič

1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: bon v vrednosti 10 €
3. nagrada: bon v vrednosti 5 €

Geslo prejšnje, 11/2010 številke: 

BIOSOFT BY KOPITARNA

Nagrade, ki jih podarja Kopitarna Sevnica d.d., prejmejo:

1. nagrada: Mojca Kunšek, Sevnica 
2. nagrada: Tonči Držič, Brežice 
3. nagrada: Dragica Kovač, Radeče

TURISTIČNA AGENCIJA City travel, 
Trg Matije Gubca 2, Krško

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17.06.2010, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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OGLASI
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OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodam hišo v Dolenjem Bošta-
nju, 137 m2+425 m2 zemljišča, 
obnovljena, opremljena, cena 
145.000 €. 
Tel.: 07 814 9186 (zvečer)

Prodam družinsko hišo s poslov-
nim prostorom, vrtom in sadov-
njakom na Obrežju – Jesenice 
ter termoakumulacijsko peč 6,5 
KW. Tel.: 07 495 7500

V Radečah ugodno prodam sta-
novanjsko hišo, kličite samo re-
sni. Tel.: 040 796 228

Zabukovje nad Sevnico - hiša, 
starejša, 210 m2, 350 m2 zemlji-
šča, voda, elektrika, CK, 2xWC, 
kopalnica, možnost bivanja. 
Cena 19.900 €. Tel.: 070 876 032

Prodam enosobno stanovanje na 
Maistrovi v Brežicah, obnovljeno 
2004, popolnoma opremljeno, 
bližina šole, vrtca, zdravstve-
nega doma in trgovin, 43 m2, 
cena 52.000 €. Tel.: 041 586 353 

Prodam stanovanje v okolici Se-
novega. Cena 12.000 €. 
Tel.: 051 424 716 (po 15.00) 

V Sevnici ugodno prodamo ob-
novljeno dvosobno stanovanje. 
Tel.: 051 363 473

Prodam zazidalno parcelo v Sev-
nici – Ribniki. Ugodna cena! 
Tel.: 051 380 065

Prodam 3-sobno stanovanje; 
družinska hiša, zasebni vhod, 
CK, apartmajsko urejeno, bliži-
na vrtca, OŠ, potrebno etažira-
nje. Ugodna cena. 
Tel.: 030 911 534

Prodam večji bivalni vikend z 
elektriko in vodo na lepi legi v 
Gorjanah pri Koprivnici, 5 km 
od Senovega. Možna menjava 
za apartma na morju. 
Tel.: 030 616 903

Takoj oddam v najem opremlje-
no enoposteljno sobo z balko-
nom, v Ljubljani, Einspielerjeva 
11. Tel.: 031 320 900 

7 km iz Sevnice prodam kmeti-
jo, hišo z gospodarskim poslo-
pjem – lepim kozolcem. Cena ob 
ogledu. Tel.: 070 876 058

V najem oddam vinograd in 
travnik za pašo s kozami, ostalo 
po dogovoru. Tel.: 040 935 832

Prodamo njivo 18 a, k.o. Veliki 
Obrež, redno obdelana, in ze-

mljišče 11,5 a, k.o. Loče, v po-
stopku spremembe namembno-
sti v gradbeno. Tel.: 07 45 22 
056 (po 16.00)

Prodam 18 a travnika, sončna 
lega, možnost zelenjavnega ali 
sadnega vrta, k. o. Videm. 
Tel.: 031 434 562 

Prodam travnik v izmeri 42 a. 
Travnik je blizu Boršta in reke 
Krke. Tel.: 041 887 028

Prodam vinograd v Gazicah; vo-
dovod na parceli. 
Tel.: 030 642 265

V najem oddam 2-sobno opre-
mljeno stanovanje v Krškem (Vi-
dem). Tel.: 041 913 046

Oddam dvosobni apartma na 
otoku Pašmanu: klima, TV SAT, 
terasa, gril, 200 m od morja, 
parkirišče. Tel.: 031 765 662

Med Šibenikom in Primoštenom 
ugodno oddam apartma tik ob 
plaži, za 2 – 3 osebe, mirna, ne-
prometna lokacija, zunanja tera-
sa, gril, možnost uporabe čolna 
in koles. Tel.: +385 99 55 77 290 

Suha marina v Šibeniku, ugodno. 
Tel.: +385 91 57 88 557

AVTOMOBILIZEM; DRUGA VO-
ZILA
Prodam Renault Kangoo 1,5 Dci, 
l. 2004, 1. lastnik, oprema pri-
vilege, povečana nosilnost, vl. 
kljuka, cena 5.300 €. 
Tel.: 041 657 550

Prodam Renault Scenic 1,5 dci, 
Expression pack, l. 2004, prevo-
ženih 111.300 km, dizel motor, 
ročni menjalnik (5 pr.), temno 
moder, cena 5.499 €. 
Tel.: 051 694 837 

Prodam Renault 4, l. 1991, 
83.000 km, svetlo modre bar-
ve, dobro ohranjen, pokličite za 
ceno. Tel.: 031 223 316 

Prodam Peugeot 206, Roland 
Garos 1.6  - 16 V, l 2002, kovin-
sko zelene barve, avtomatska 
klima, notranjost v usnju, pa-
noramska streha, potovalni ra-
čunalnik, cena 3.500 €. 
Tel.: 041 200 553 

Renault Clio 1,2, l. 2001, 
114.000 km, redno servisiran, 
centralno, servo volan, prodam 
ali menjam za gradbeni materi-
al. Tel.: 051 428 503 

Prodam Renault Clio 1,2, Be-
pop, bele barve, 3-vratni, reg. 
07/2010, dobro ohranjen, cena 
470 €. Tel.: 040 670 948 

Prodam R5, 5 vrat, l. 1996, reg. 

do junija, redno servisiran, v 
brezhibnem stanju, cena po do-
govoru. Tel.: 031 888 808

Prodam Opel Astra karavan, l. 
1996, 235.000 km, registriran do 
2/2011. Cena 650 €. 
Tel.: 041 460 286

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

Prodam Hyundai Lantra 1,6 ka-
ravan, l. 1999, klima, zimske in 
letne gume, rabljene eno sezo-
no, vlečna kljuka, strešni nosil-
ci, cena 700 €. Tel.: 031 336 536

Prodam Volvo GLE 460, prvi la-
stnik, garažiran, ohranjen, l. 
1994, cena 1.100 €. 
Tel.: 030 911 534

Prodam Mercedes 190 D, letnik 
1993, ohranjen, lita platišča, 
nove gume, zlata metalik barva. 
Cena 2.250 €. Tel.: 070 874 120

Kupim lepo ohranjen Golf, Re-
nault ali drugi, od lastnika, pro-
dam trosilec hlevskega gnoja. 
Tel.: 040 309 402 

Prodam avtomobilsko prikolico z 
dvojnimi vzmetmi, nosilnosti 750 
kg, a-testirano, š=110, d=160 cm, 
z možnim podaljškom. 
Tel.: 031 452 489 

Prodam Piago skuter, X 9 500 cc 
Evolution, ABS, radio, l. 2004. 
srebrne barve, 24.000 km, ser-
visna knjiga, nove gume, zavor-
ne obloge, v odličnem stanju. 
Tel.: 030 338 908

Prodam štirikolesnik znamke 
ATV, 250 cm3, 1002 KM, reg. do 
18.3.2011. Tel.: 041 433 505 

Prodam moško gorsko kolo 18 P 
in otroško kolo. 
Tel.: 041 620 219

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor IMT 39, l. 1982, 
1000 delovnih ur, 2000 kg koru-
ze v zrnju po 0,15 €/kg. 
Tel.: 031 312 651 

Prodam traktor Universal 445, 
l.1996, originalna kabina, 2.490 
delovnih ur, cena 5.100 €. 
Tel.: 040 840 065

Prodam starejši traktor Fergu-
son – David Brown, brez kabine, 
obnovljen, motor od Golfa II, za-
menjani vsi jermeni. Tržišče pri 
Sevnici, cena 1.500 €, možna 
delna menjava. Tel.: 040 637 453

Prodam starejši traktor Fergu-
son - David Brown, l. 1963, ohra-
njen, motor od golfa 2, dizel, 
55 KM, okolica Tržišča pri Sevni-
ci. Cena 1500 €, možen dogovor. 
Tel.: 040 637 453 

Prodam Deutz 25 KM, l. 1959, v 
brezhibnem stanju. 
Tel.: 041 940 398 

Prodam rabljeno traktorsko 
škropilnico za vinograd ali sad-
je. Tel.: 031 701 781 

Prodam statično škropilnico 
Agromehanika, bencinsko, brez 
škropilne cevi in palice, zelo 
ugodno. Tel.: 051 831 293

Ugodno prodam 200-litrsko 
traktorsko škropilnico s palica-
mi in malo rabljeno 100-litrsko 
hladilno omaro. 
Tel.: 031 738 422

Ugodno prodam nahrbtno mo-
torno škropilnico Turbine, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 495 6473 

Prodam dobro ohranjeno nahrb-
tno škropilnico Panonija in ku-
hinjski mešalec za testo Bosch 
za 1 kg moke in sestavin. Ugo-
dno. Tel.: 07 49 64 109 

Prodam krožne brane – 24 di-
skov, zapravljivček, brusilni 
stroj, tovarniške izdelave. 
Tel.: 07 49 67 169 

Prodam kvalitetna mešana 
drva, nažagana po želji, 50 €/
m3 + dostava. Tel.: 041 910 307 

Prodam kosilnico Bucher z žele-
znimi kolesi, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 607 399 

Prodam kosilnico BCS 127 - 
ACME motor, enofazni kovinski 
cirkular, mlin za grozdje, pe-
cljalnik – ročni pogon in el. mo-
tor Rade Končar 10 KM. Ugodno. 
Tel.: 041 552 915 

Prodam 130 l inox cisterno ter 
elek. pretočno vinsko črpalko. 
Tel.: 041 557 447 (po 15.00)

Prodam nerabljen inox sod, 30 
l, bakreni kotel za žganjekuho, 
pletenke 3-10 l, 100 let star ši-
valni stroj Pfaff. 
Tel.: 041 776 890 (sms)

Prodam pvc cisterno 1000 l na 
paleti, v pocinkani mreži z izpu-
stnim ventilom. Cena in dostava 
po dogovoru. Obrežje. 
Tel.: 041 502 757 

Prodam šrotar za koruzo in ci-
sterno za olje 2500 l za 250 €. 
Tel.: 040 883 140 

Prodam bukova drva, razžagana 
in razcepljena. Primerna so za 
štedilnik ali centralno kurjavo, 
možna dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam razžagana in razceplje-
na suha ali sveža bukova drva. 
Možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam opaž 15, 20, 25 mm, 1. 
in 2. klase (cena za opaž 15 mm 
– 6,00 € in 4,2 €) in brune 20, 25, 
35, 40 mm (cena za 20 mm po 
7,2 € in 5,5 €). Tel.: 040 624 123 

Podam kletke za prepelice in 
prepeličja jajca. 
Tel.: 031 495 074 

Prodam lesen kokošnjak 3x4 m, 
škropilnico za vinograd na elek. 
pogon, z 60 m cevi, možna me-
njava. Tel.: 051 741 293 

Prodam hrastove sode, škropil-
nico, gumenjak, lesen voz, izko-
palnik za krompir (konjski) pre-
delan za traktor, vino belo in 
rdeče. Tel.: 041 741 067

Prodam enofazni mlin za koru-
zo, lepo ohranjen, ugodno. 
Tel.: 07 49 20 960

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Tel.: 041 251 661

Po ceni 0,15 € za kg prodam ko-
ruzo v zrnju, naravno sušeno. 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam naravno sušeno koruzo. 
Tel.: 040 871 996

V okolici Posavja prodam 250 
kom. sena v kockah balah, po 1 
€/kom. Tel.: 041 900 824

Prodam koruzo v zrnju, elektro 
motor 28 KW 2800 obratov – tri-
fazni in tehtnico Libela do 200 
kg. Tel.: 041 581 488

Ugodno prodam 2 toni koruze 
in tono ječmena, pšenico. Tel.: 
041 513 799
Prodam ječmen po 0,18 €/kg. 
Tel.: 040 262 867

Prodam krmo v kockah, okroglih 
balah ali v refuzi. 
Tel.: 031 397 434

Kupim rabljen stroj za polaga-
nje folije za jagode in papriko. 
Tel.: 031 288 913

ŽIVILA, VINO
Prodam mlade svinjske polovi-
ce. Tel.: 041 222 172

Prodam modro frankinjo-sre-
brna medalja, rdeče mešano in 
chardonnay, vse odlične kvalite-
te, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785 

Prodam vino, belo, mešano rde-
če, modro frankinjo in žametov-
ko, okolica Krškega.
Tel.: 07 497 7155 

Prodam vino, bizeljsko belo in 
rdeče. Tel.: 041 362 441

Prodam rdeče vino, letnik 2009, 
večja količina po 0,50 €/l. 
Tel.: 041 643 972

Prodam zelo dober cviček iz 
Malkovca. Tel.: 041 463 254 

Prodam vino modra frankinja po 
1 €/l in vlečno kljuko za Opel 
Vectro. Tel.: 031 765 662

Prodam kvalitetno belo ali rde-
če vino, cena po dogovoru.  
Tel.: 040 865 655

Prodam rdeče vino po 0,90 €/l. 
Tel.: 07 49 22 452

Prodam rdeče vino, mešano s 
frankinjo, ter belo vino, zelo 
kvalitetno, cena 1 €/l; in ma-
relično ter breskovo žganje po 
5 €/l. Tel.: 041 720 308. 

Prodam mešano rdeče vino, bi-
zeljsko – sremiški okoliš, po 0,80 
€/l. Tel.: 031 603 985

Prodam bizeljsko vino, chardon-
nay, frankinjo in mešano rdeče 
vino; možna menjava za drva. 
Tel.: 040 781 444

Prodam več vrst kvalitetne-
ga domačega žganja, sadjevec, 
tepkovec, tropinovec in češnje-
vec. Tel.: 031 784 860

ŽIVALI
Prodam kravo LS, pašno, s te-
letom starim dva meseca, bikec 
LS, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 212 160 

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 125 kg, okoli 65 kg težke-
ga prašiča in fižol sivček. Tel.: 
07 49 67 826 

Prodam kravo pasme cika, stara 
4 leta, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 714 528

Prodam teličko limusin, staro 14 
dni. Tel.: 031 504 280

Prodam kravo, dobro mlekarico, 
A kontrola po teletu. 
Tel.: 051 305 520

Prodam telice simentalke, po 
izbiri, dve breji, ena za zakol. 
Tel.: 041 820 904 

Prodam bikca sivca, starega šti-
ri mesece. 
Tel.: 041 744 821

Prodam bikca, težkega 185 kg, li-
saste mesne pasme, primeren za 
nadaljnjo rejo; okolica Sevnice. 
Tel.: 040 803 850

Prodam kobilo z žrebetom Ha-
flinger. Tel.: 041 504 760

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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suho stranišče

V najem oddamo 
mizarsko delavnico

s stroji, v okolici 
Brežic. 

Tel.: 041 402 971

AR TISK , 

Ulica bratov Gerjovičev 3, Dobova

Prodamo traktor Fiat-
Štore 504, 36 kw, 

prednji pogon, z kabino 
leto izdelave 1985, 
cena: 5.500 EUR,

in enoosno traktorsko 
prikolico, obnovljeno, 

nosilnost 3T, 
cena: 2.500 EUR. 

Telefon: 07/4882 516, 
031 32 44 90. 

Kmečka zadruga Krško
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 10. in 23. junijem

Četrtek, 10. 6.
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelna priredi-

tev „Za boljše življenje in brez ovir“ s predajo stopnišč-
nega vzpenjala za invalide in koncertom Ota Pestnerja z 
Big bandom Krško

• ob 18.00 v klubu & kavarni Zvezda Krško: literarna pri-
reditev „Maraton klasikov“

Petek, 11. 6.
• ob 13.00 pred podjetjem BGS Dobova: predstavitev raz-

stavljenega eksponata parne železniške lokomotive
• ob 16.00 v športni dvorani Šolskega centra Krško: dan 

rokometa
• ob 16.00 na novem igrišču pri stadionu Matije Gubca: tur-

nir v malem nogometu
• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 18.00 v Fabjančičevi galeriji na gradu Rajhenburg: odpr-

tje razstave likovnih del Staneta Fabjančiča „S poti po Afriki“
• ob 18.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 

koncert solistov in ansamblov Glasbene šole Brežice ob 
zaključku šolskega leta

• ob 19.00 na igrišču ob OŠ XIV. divizije Senovo: nočni tur-
nir v malem nogometu

• ob 20.00 v Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidar 
Jakac: odprtje razstave ob 100-letnici rojstva akadem-
skega slikarja Zorana Didka

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: Summer clubbing vol 1

Sobota, 12. 6.
• ob 9.00 na igrišču TK Brestanica in pri gostišču Pohle: tur-

nir v tenisu
• ob 9.00 v športni dvorani OŠ Leskovec: tradicionalno strel-

sko tekmovanje za pionirke in pionirje 
• ob 9.00 na igrišču pred OŠ Leskovec: nogometni in košar-

karski turnir Leskovec open 2010
• ob 9.00 pri cerkvi v Podbočju: Krkin pohod na Planino
• ob 10.00 v parku in atriju pri MC Brežice: mini festival 

družine
• ob 10.00 v športni dvorani Šolskega centra Krško: 12. tra-

dicionalni osnovnošolski karate turnir v katah
• ob 10.00 v PC TA-BU Krško: MC direndaj - gusarska zabava
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelovanje poletnega nakita
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: modno ličenje 
• od 11.00 do 20.00 pri okrepčevalnici Hervol v Bukošku: 

veliki internacionalni vegetarijanski piknik
• ob 16.00 v Etnološki zbirki Kobile: otvoritev razstave IV. 

likovne kolonije »Ne pozabimo«
• ob 16.00 na Jeleniku 4, Raka: predstavitev pesniške zbir-

ke Spominčice, avtorice Ine Intihar
• ob 16.00 pred gasilskim domom v Selah pri Dobovi: razvi-

tje novega prapora PGD Sela in družabno srečanje gasilcev
• ob 16.30 v dvorani pri gasilskem domu na Senušah: koncert 

ob 14. letnici delovanja Lovskega pevskega zbora LD Krško
• ob 19.00 v Domu Svobode Brestanica: letni plesni večer 

plesnih skupin Svobode Brestanica
• ob 19.00 v Domu krajanov na Sromljah: tradicionalni kon-

cert Moškega pevskega zbora Sromlje z gosti „Pesem nas 
druži“ 

• ob 20.00 v Kulturnem domu v Dobovi: koncert MePZ KD 
Franc Bogovič Dobova in mladinskega pevskega zbora KD 
Zvezda Dobova

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: Summer clubbing vol 2

Nedelja, 13. 6.
• ob 9.00 v športni dvorani OŠ Leskovec pri Krškem: 41. 

strelsko tekmovanje z zračno puško za pokal Občine Krško
• ob 10.00 v Pivnici Apolon Krško: mednarodni hitropote-

zni šahovski turnir
• od 17.00 do 19.00 na gradu Raka: razstava oblačil iz 19. 

in 20. stoletja

Torek, 15. 6.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za junij 2010 

Sreda, 16. 6.
• ob 18.00 na ploščadi pred KD Krško (v primeru dežja v 

avli): igrana predstava za otroke „Zgodba na gumbe“

Četrtek, 17. 6. 
• ob 13.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško: zaključna za-

bava v okviru Pozvonca
• ob 19.00 v parku pred knjižnico ali v Dvorani v parku Kr-

ško: prvi poletni večer v parku in predstavitev pesniške 
zbirke Rudija Stoparja

• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško (v primeru dež-
ja ob 20.15 v avli KD Krško): koncert zasedbe Donna Lee 
Saxophone Quartet

Petek, 18. 6.
• ob 16.00 iz mestnega parka Krško: pohod k spomeniku pr-

vim krškim borcem v Rore
• ob 18.00 v parku starega mestnega jedra v Krškem: osre-

dnja slovesnost v počastitev praznika KS mesta Krško, slav-
nostni program: Pihalni orkester Videm Krško in Moški pev-
ski zbor Svoboda Brestanica

Sobota, 19. 6.
• ob 9.00 na novem balinarskem igrišču pri stadionu Mati-

je Gubca: balinarski turnir dvojic
• od 9.30 dalje na kmetiji Žaren v Nemški vasi: dnevi sad-

jarsko-vinogradniške tehnike Krško 2010
• ob 10.00 v PC TA-BU Krško: MC direndaj - izdelava glas-

bil in koncert
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelava slončkov
• ob 11.30 na zimski termalni rivieri Term Čatež: tekmova-

nje v deskanju na valovih
• ob 16.00 v Gornjem Pijavškem: otvoritev kapele sv. Križa
• ob 17.00 na igrišču OŠ Bistrica ob Sotli: 29. nočni turnir 

v malem nogometu (občinski praznik) 
• ob 19.30 na gradu Podsreda; letni koncert MPZ Bistrica 

ob Sotli (občinski praznik)

Nedelja, 20. 6.
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen za ju-
nij 2010

• od 9.30 dalje na kmetiji Žaren v Nemški vasi: dnevi sad-
jarsko-vinogradniške tehnike Krško 2010

• ob 20.30 v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah 
Čatež: monodrama Lada Bizovičarja „Fotr“

Ponedeljek, 21. 6.
• ob 18.00 v Glasbeni šoli Krško: nastop citrarskega oddel-

ka Glasbene šole Krško in Sevnica

Prodam poni žrebička, miren in 
prijazen, star 11 mesecev. 
Tel.: 031 876 668 

Prodamo žrebico toplokrvne pa-
sme, staro 22 mesecev, vajeno 
paše in otrok. Cena 800 €. 
Tel.: 031 701 748

Prodam ovna JSR pasme, starega 
tri leta. Tel.: 031 506 275

Prodam odojke, težke okoli 30 kg, 
hranjeni z domačo hrano, cena po 
dogovoru (okolica Brestanice).  
Tel.: 07 49 70 393

Prodam odojke, težke okoli 25 kg, 
in prašiča, težkega okoli 130 kg; 
možen zakol. Tel.: 041 372 692

Prodam dva odojka in enega 100 
kg težkega prašiča. 
Tel.: 031 563 503

Prodamo mladiče vietnamskih 
prašičkov, stare 9 tednov. 
Tel.: 031 701 741 

V okolici Podbočja prodam 
odojke, od 25 do 35 kg. 
Tel.: 051 314 391

Prodam 5 odojkov, od 20 do 25 
kg. Tel.: 07 49 78 266

Prodam pujske odojke po ugo-
dni ceni ter hrastove brune. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam pet brejih plemenskih 
svinj, mladega merjasca ter na-
hrbtno škropilnico, staro dve 
leti. Tel.: 07 49 56 009

Prodam jagenjčke, koze z mla-
diči in zajce. 
Tel.: 031 671 906

Prodam eno leto staro bursko 
kozico in pet mesecev stare ko-
zličke, za rejo. 
Tel.: 041 893 733

Prodam psico, čistokrvno dol-
godlako ovčarko, staro 5 let, je 
zelo prijazna in vajena otrok. 
Tel.: 051 621 223 

Prodam pritlikave zajčke, mla-
dičke, primerne za otroke. 
Tel.: 051 482 255 

Prodam meso domačih zajcev 
ali žive za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482 

Podarim psa pasme samojed – 
beli polarni pes. 
Tel.: 041 621 362

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam otroška oblačila za 
fantka št. 56, 62 (bodiji, kratki, 
dolgi rokavi, tanjši puloverčki, 
hlačke, pajacki), okoli 50 kom, 
cena 50 €. Tel.: 040 631 655 

Prodam 135 cm varovalo za 
otroško sobo, znamke Primi So-
gni, zelena obroba bele mreže, 
z morskimi motivi, kot novo. 
Tel.: 041 82 33 88 

Po simbolni ceni (0,5 -5 €) pro-
dam fantovska oblačila št. 104, 
110, nekaj tudi 98 in 116. 
Tel.: 041 692 217

Zaradi selitve prodam skoraj 
novo lepo otroško sobo in sede-
žno garnituro. 
Tel.: 051 393 598

Ugodno prodam bukovo omarico 
za čevlje s predalom, dimenzi-
je 80x40x110, in usnjen potoval-
ni kovček (kot nov). Cena 25 €. 
Tel.: 070 866 618

Ugodno prodam vgradni hladilnik 
(v=123 cm, š=56 cm, g=55 cm), 
star 3 leta. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 255 556 

Ugodno prodam psiho 
80x100x60, ogledalo, kuhinjske 

omarice razne velikosti in štedil-
nik plin – elektrika (2x2) v delu-
jočem stanju. Tel.: 031 218 039

Prodam otroška kolesa: tricikel, 
12’’ s pomožnimi kolesi in 16 ‘’ 
kolo. Cena 30 – 40 €. 
Tel.: 041 657 542

RAZNO
Podarim večje število dobro 
ohranjenih ženskih oblačil št. 
38, 40, 42. Naj vam ne bo ne-
rodno, ne bo vam žal, v Sevnici. 
Tel.: 051 833 301 

Prodam starejšo kamp priko-
lico z malo rabljenim baldahi-
nom, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 319 598 

Prodam avto radio mp3, Blau-
punkt, odlično ohranjen, 10 ba-
rov, za 50 €. Tel.: 040 802 504 

Prodam rabljeno okno, 80x60 
cm, termopan zastekljeno, cena 
15 €. Tel.: 040 581 159

Prodam stružnici za kovino Bre-
uer, fi 500 L 1100 in Prvomajska 
TG 125 NP, L 500. 
Tel.: 030 332 552

Prodam smrekovo oblogo, 60 
m2, d=16 mm, š=90 mm, dolži-
na 4 m, po 5,30 €/m2. 
Tel.: 051 778 977 

Prodam 1000–litrsko pvc cister-
no na paleti. Okolica Brežic, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 502 757 

Prodam cisterno za kurilno olje, 
3000 l, z vsemi priključki. Je kot 
nova, cena 100 €. Tel.: 041 934 931

Cisterno za vodo na paleti, šro-
tar, razne stare predmete, skri-
nje, jarme - prodam. 
Tel.: 041 971 638

Po simbolični ceni prodam zelo 
dobro ohranjena krila garažnih 
vrat, dimenzije 220x240. 
Tel.: 07 81 42 332

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

Ugodno prodam nov skobelni stroj 
(debelinka), cena 200 € oz. po do-
govoru. Tel.: 041 942 191

Za srednje visok kamin prodam 
ploščice po simbolni ceni. 
Tel.: 031 615 597

Prodam štedilnik na trda goriva 
za etažno centralno, Levi, ena 
pečica, rabljen eno leto. 
Tel.: 041 761 787 

Prodam starine: telege, lesene 
brane, mlatilnico za žito, me-
trengo. Vse je zelo lepo ohra-
njeno in impregnirano. 
Tel.: 041 439 908  

Ugodno prodam trendna oblači-
la v velikosti 38 – 40 (New Yor-
ker, Tailly Wailx ipd.). Oblačila 
so nova, samo enkrat nošena ali 
celo popolnoma nova. Cena 4 €/
kom. Tel.: 041 542 910

Ugodno prodam dve plinski je-
klenki in malo rabljeno motorno 
žago Husvarna G1, malo rablje-
no. Tel.: 041 516 833

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:

POMOČ
Ker sem v finančni stiski, prosim 
dobre ljudi za moško in žensko 
kolo. Tel.: 051 827 638 

STIKI 
Moški, star 60 let, s svojo hišo, 
bi rad spoznal za skupno življe-
nje žensko, staro do 56 let. 
Tel.: 031 281 736 

Iščem te po tej poti in upam, da 
si resna, stara med 38 in 45 let. 
Poštenost in iskrenost velja, ne 
bo ti žal. Tel.: 051 384 321

Prijatelj, pogreša te 65-letnica 
brez obveznosti. Ne rabim kme-
tije, ampak družbo in vzajemno 
spoštovanje. Tel.: 031 728 121

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

Ivan Rupar s. p.
Humekova 27, KRŠKO
tel: 07 49 04 870

Izdelava in montaža 

- nadstreškov,
- vrtnih ut
- balkonskih ograj
- montaža notranjih vrat

janko.rupar@siol.net

GSM: 041 436 427

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