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Na povečanje števila brezpo-
selnih ob koncu leta bo vpli-
vala plačilna nedisciplina, 
že napovedani presežki pri 
tistih podjetjih, ki so za pre-
mostitev težav koristila sub-
vencije, težave ostalih pod-
jetij ter negotova situacija 
v poletnih mesecih. Da situ-
acija ni rožnata, pove tudi 
podatek, da je letos 37 od-
stotkov posavskih malih pod-
jetnikov opustilo dejavnost. 

V petih mesecih tega leta be-
ležijo 10 odstotkov nižji priliv 
v evidenco (v Sloveniji 19 od-
stotkov nižji) in za 28 odstot-

Brezposelnost	se	trenutno	
umirja,	a	bo	še	težko		
POSAVJE - Direktorica sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Irena Pirc 
in vodja službe Saša Mohorko sta predstavili trg dela v Posavju v letošnjem letu. Letos 
se je zaposlilo 878 oseb, preko 920 brezposelnih pa je sodelovalo v programih aktiv-
ne politike zaposlovanja. Kljub temu pa ob 3864 v maju brezposelnih osebah ob koncu 
tega leta pričakujejo 4000 do 4500 brezposelnih. Mohorkova je poudarila, da so dose-
danja gibanja sicer bolj ugodna od pričakovanih, še vedno pa beležijo 0,9-odstotno po-
rast brezposelnih glede na december lani. 

kov več vključevanja v zaposli-
tve (v Sloveniji 31 odstotkov). 
130 oseb so zaradi neaktivno-
sti izbrisali iz evidence brezpo-
selnih in ti zato tudi niso upra-
vičeni do socialne pomoči. Na 
območni službi sicer beležijo 
triodstotni porast upravičen-
cev do denarne pomoči, preje-
ma jo 1092 oseb. V Posavju ob 
postopnem oživljanju zaposlo-
vanja, dokaj ugodnih gibanjih 
na področju brezposelnosti, 
neupadanju obsega delovno 

Irena Pirc in Saša Mohorko 

KRŠKO - Z zaustavitvijo proizvodnje celuloze v Vipap Vidmu 
v letu 2006 so v družbi sprejeli tudi okvirni 15-letni plan li-
kvidacije oziroma sanacije objektov nekdanjega obrata. Do 
sedaj so že porušili del objektov in odprodali nekaj opreme, 
v mesecu juliju pa bo izvajalec sanacijskih del Kostak s po-
dizvajalci porušil še objekt uparilnice, lužnega kotla, obra-
ta za pripravo magnezijevega oksida, skladišča belilnih ke-
mikalij, »žveplenke« s skladiščem žvepla, temelje že leta 
2008 porušenih objektov absorbcije in proizvodnje klordio-
ksida ter pripadajoče zunanje rezervoarje s temelji. Dela na 
teh objektih bodo trajala predvidoma do 20. avgusta. Nato 
bo na vrsti rušenje starega betonskega kislinskega stolpa, ki 
bo trajalo do 13. oktobra. 

Kakor so zapisali v izjavi za javnost v Vipap Vidmu, bodo na-
vedena dela spremljali tudi hrup, prašenje in tudi občasno 
sproščanje neprijetnih vonjav: „Glede na to, da se med po-
stopkom rušenja odstranjujejo obloge, ki so se v preteklo-
sti navzele vonja po odpadni lužnici oz. se odpirajo nekateri 
slepi žepi, v katerih so te vonjave ostale ujete, in ker gre za 
sledi organskih spojin, ki jih zaznamo že v zelo nizkih kon-
centracijah, prebivalce obveščamo, da bo verjetno občasno 
prihajalo do sproščanja teh vonjav v okolico. Zagotavljamo, 
da pri teh pojavih, ki bodo marsikoga spomnili na nekdanje 
obratovanje »stare celuloze«, zdravje prebivalcev ni ogro-
ženo. Prav tako bosta ob rušenju občasno povečana hrup in 
prašenje, za kar se okoliškim prebivalcem vnaprej opraviču-
jemo, vendar se zaradi narave dela temu ne moremo v ce-
loti izogniti.“ B. M. 

V	Krškem	več	hrupa,	prašenje,	
občasno	tudi	smrad

str. 11 - 13

Krško je bilo konec tedna prizorišče zanimive plesne prireditve, na kateri se je v 
plesnem znanju pomerilo preko 400 plesalk in plesalcev iz 12 držav. Krško Open 2010 
v organizaciji PK Lukec je zlasti v večernih finalih nudil obilo užitkov obiskovalcem, 
ki so se potrudili priti v dvorano SŠ Krško. Več na str. 32. Foto: S. Mavsar

SEVNICA – Včeraj, 23. junija, je na 29. redni seji zasedal 
sevniški občinski svet. Svetniki in svetnice so imeli med dru-
gim na dnevnem redu predlog odloka o programu opremlja-
nja stavbnih zemljišč za gradnjo večstanovanjskih objektov 
v Šmarju, predlog odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za del starega mestnega jedra Sevnica ter kar 
nekaj investicijskih projektov: za gradnjo OŠ Tržišče, vrtca 
v Krmelju in pločnikov Tržišče – Mostec, za ureditev prome-
tne infrastrukture v Boštanju ter za kanalizacijo in čistilno 
napravo Orehovo. Med kadrovskimi zadevami omenimo so-
glasje k imenovanju direktorice CSD Sevnica.

Veleposlaništvo Češke republike v sodelovanju z Občino 
Krško in podjetjem Vipap Videm Krško d.d. vabi na nastop 
folklorne skupine iz Češke republike Vojaški umetniški zbor 
ONDRÁŠ, ki bo v sredo, 30. junija, ob 16.00 v Kulturnem 
domu Krško. Folklorna skupina Ondráš predstavlja edinstve-
no tovrstno profesionalno skupino, ki spada med najbolj-
še na svojem področju. Skupino sestavljajo mladi talenti-
rani umetniki, in sicer plesalci, glasbeniki in pevci. Navdih 
za svoje folklorne nastope črpajo iz ljudske tradicije, slo-
ga najboljših pevcev in odličnih primašev. 

Včeraj	so	zasedali	v	Sevnici

Češka	folklorna	skupina	bo	
nastopila	v	Krškem

V okviru 
Sevniškega grajskega 
poletja bo v četrtek, 

1. julija, ob 20. uri 
na gradu Sevnica 

predstavitev 

nove pesniške zbirke 
Rudija Stoparja 
Čas pelje mimo. 

Vabljeni!

Planinsko društvo 
Videm vabi na 
tradicionalno 

prireditev 

KRESNA NOČ 
na Libni 

in proslavo dneva 
državnosti 

v četrtek, 
24. junija, ob 20. uri.
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BREŽICE – Danes bo svojo kandidaturo za župana obči-
ne Brežice in listo kandidatov za občinski svet na jesen-
skih lokalnih volitvah najavil 45-letni Milko Veršec z Bi-
zeljskega. 

Milko Veršec, stari znanec 
političnega parketa v bre-
žiški občini, se v aktivno 
politiko vrača po štirih le-
tih premora, ki ga je izko-
ristil predvsem za študij in 
na novomeški višji strokov-
ni šoli pridobil naziv inženir 
komunale. Kot pravi, se je 
za kandidaturo odločil za-
radi spoznanja, da »se je 
v Brežicah vzpostavil eno-
partijski sistem, primerljiv 
s 70. leti prejšnjega stole-
tja. Takšna sestava politi-
ke ni ne v čast in ne v ko-

rist občanov občine Brežice, ki si zasluži boljše vodstvo in 
razpoznavno mesto v tem prostoru«. Kandidiral bo kot ne-
odvisni kandidat s podporo volivcev, dogovarja pa se tudi za 
podporo nekaterih političnih strank. Neodvisna lista kandi-
datov za občinski svet bo nosila ime DAN – Demokratična li-
sta neodvisnih.

»Če bom izvoljen za župana, bom vodil aktivno politiko in 
spodbujal občane k bolj aktivnemu delovanju na vseh po-
dročjih družbenega življenja, predvsem pa na področju go-
spodarstva,« pravi Veršec, »iskati je treba potencialne in-
vestitorje za naš prostor, ki pa ne smejo biti v škodo ljudi in 
okolja. Stavim na turizem, malo gospodarstvo in kmetijstvo 
v navezavi s turizmom.« Nujna se mu zdi izgradnja novega 
doma starejših občanov in obnova obstoječega, 30 let sta-
rega doma, kritičen je do nekaterih po njegovem mnenju 
zgrešenih investicij, kot sta denimo mladinski hotel in fa-
kulteta za turizem. Obljublja reorganizacijo občinske upra-
ve in zmanjšanje zaposlenih v njej za 15 %, zmanjšanje po 
njegovem mnenju mnogo previsoke zadolženosti občine, na 
področju komunale pa bolj učinkovit nadzor nad porabo de-
narja občanov. »V občini Brežice je potrebno vzpostaviti red, 
ker gospodarsko zaostaja, brezposelnost se povečuje, izo-
bražen kader pa odhaja iz občine,« meni Veršec, kritičen 
tudi do več kot polovice sedanjega občinskega sveta, zato 
se mu zdi smiselno zmanjšanje števila občinskih svetnikov.
 Peter Pavlovič

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
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Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
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Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
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gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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

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

Naslednja številka (14/2010) bo izšla v 
četrtek, 8. julija 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
30. junij.

Svetniki in svetnice so spreje-
li spremembe treh komunal-
nih odlokov: o oskrbi s pitno 
vodo, o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske od-
padne vode in o ravnanju s 
komunalnimi odpadki, ki so 
podlaga za razpis za izbiro 
koncesionarja za opravljanje 
gospodarskih javnih služb. Po 
neuspelem razpisu za prido-
bitev koncesionarja župan 
Ivan Molan napoveduje po-
stopke za izbor še v tem letu, 
opravljanje teh služb naj bi 
izbrani koncesionar pričel z 
letom 2011. V skladu z novo 
zakonodajo bo lokalna sku-
pnost izvajalcem javnih služb 
pričela obračunavati naje-
mnino za vso komunalno in-
frastrukturo v njeni lasti za 
izvajanje javnih služb. Da ne 
bi prišlo do povišanja cen sto-
ritev za občane, je občinski 
svet potrdil 50-odstotno sub-

V	Brežicah	se	obetajo	
parkomati	in	koncesionar	
BREŽICE - V nadaljevanju 26. redne seje so brežiški svetnice in svetniki 14. junija sprejeli več odlokov, 
s katerimi imajo podlago za razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarskih javnih služb, z 
odlokom o ureditvi prometa pa za uvedbo parkomatov na osrednji ulici, ki naj bi stali najkasneje do 
konca tega leta. Z veliko večino je bil sprejet tudi zaključni račun občine Brežice z eno največjih reali-
zacij proračuna v zadnjih letih. 

vencijo te najemnine v višini 
amortizacije. 

Občinski svet je dal pred-
hodno soglasje k ponovne-
mu imenovanju Marjetke 
Kostevc za direktorico Cen-
tra za socialno delo Breži-

ce, čeprav je bila ta točka 
na predhodni seji umaknjena 
z dnevnega reda. Člani KVI-
AZ-a so pojasnili, da pri prvi 
obravnavi niso imeli vseh od-

govorov in so bili proti kan-
didatki na podlagi anonimnih 

govoric, a ker so te ostale le 
anonimne in ker je Kostev-
čeva predložila - čeprav ji 
menda to ne bi bilo treba - 
tudi program dela in pojasni-
la dvome, so si premislili. V 
svet Mladinskega centra Bre-
žice so potrdili Patricio Ču-
lar, Roka Kostanjška in Be-
njamina Baškoviča. 

Med nepremičninskimi skle-
pi so sprejeli dopolnitev pro-
grama nakupa zemljišč z na-
kupom zemljišča za potrebe 
širitve prostorov OŠ Cerklje 
ob Krki. Glede na zaključni 
račun je finančno leto za-
ključeno s presežkom in ta 
sredstva bodo namenjena 
za investicije. Tudi Nadzor-
ni svet in revizija ugotavlja-
ta, da se je proračun občine 
izvajal v skladu z odlokom in 
zakonodajo. 
 Suzana Vahtarič 

Marjetka Kostevc je le 
dobila podporo.

Župan Ivan Molan je po-
jasnil, da predloga Iva-
na Sušina o zagotavlja-
nju enakopravne možnosti 
javnega delovanja vseh 
političnih strank in neod-
visnih politikov, ki ga je 
svet potrdil 7. junija, še 
ni preučil. Povedal je, da 
je bilo že pred sprejemom 
jasno, da predloga prav-
no formalno ni možno iz-
vajati in ga bo moral zadr-
žati. Na eni naslednjih sej 
naj bi ga poskušali uskla-
diti tako, da bi ga lahko 
izvajali.

SEVNICA - Občinski odbor SDS Sevnica je 10. junija pred-
stavil kandidata stranke za župana občine Sevnica in no-
silce list SDS na letošnjih lokalnih volitvah.

Nosilci list SDS v posameznih volilnih enotah v sevniški občini so: 
39-letni univ. dipl. inženir tehnologije prometa Jože Županc, 
56-letni univ. dipl. inženir lesarstva Štefan Teraž, 32-letni uni-
verzitetni diplomirani politolog Tomaž Lisec in 37-letni kmetij-
ski tehnik in dipl. ekonomist Ivan Orešnik. 

Boštanjčan Tomaž Lisec se je predstavil tudi kot kandidat na li-
sti SDS za sevniškega župana. Že pet let je zaposlen v poslanski 
skupini SDS v Državnem zboru Republike Slovenije, je tudi pred-

sednik OO SDS Sevnica, predsednik RK SDS Posavje in program-
ski tajnik SDS, član Sveta KS Boštanj in član Občinskega sveta 
Občine Sevnica. Bil je dolgoletni predsednik ŠKD Mladi Boštanj 
in eden od ustanoviteljev Mladinskega sveta Občine Sevnica.
V programskih izhodiščih je skušal zajeti vse segmente: dolgo-
ročni strateški načrt razvoja občine, vzdržno javno finančno po-
litiko, ambiciozno politiko urejanja okolja in prostora, gospo-
darski zagon, vzpodbujanje partnerskega odnosa na področju 
družbenih dejavnosti in učinkovitejšo ter modernejšo občinsko 
upravo. Pri tem je posebej izpostavil večjo vlogo krajevnih sku-
pnosti, ki bi imele večje finančne vložke in z njimi predsedni-
ki krajevnih skupnosti večjo odgovornost. Zavzel se je tudi za 
enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti v občini. Na priha-
jajočih lokalnih volitvah pričakuje drugi krog in nato v drugem 
krogu zmago, ker drugače ne bi kandidiral. Funkcijo župana bi 
opravljal poklicno. Meni, da je občina postala pomemben igra-
lec ne samo v regiji, temveč tudi v državi.  Smilja Radi

Tomaž	Lisec	SDS-ov	kandidat	
za	sevniškega	župana

Član občinskega volilnega štaba SDS Gregor Korene, 
kandidat za sevniškega župana Tomaž Lisec in kandidat 
v četrti volilni enoti v sevniški občini Ivan Orešnik.

aktivnih - teh je bilo marca 23.727 oz. 431 manj kot decembra - 
in pričakovanih zaposlitvah iz programov aktivne politike zapo-
slovanja pričakujejo ugodne razmere tudi v poletnih mesecih. 
Opravili so že del informativnih razgovorov z brezposelnimi in 
delodajalci za sezonska dela v kmetijstvu, kjer uspevajo zara-
di dobre prakse soočanj brezposelnih in delodajalcev zagotoviti 
več potreb z domačega trga, pravi Pirčeva. Že lani so zaradi go-
spodarske krize in omejitve izdaje dovoljenj tujcem izdali okoli 
900 tovrstnih dovoljenj manj, le 1277, letos pa še okoli 600 manj. 

Med štirimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, za katere je 
letos na nacionalni ravni zagotovljeno več sredstev, so ime-
li kar 200 interesentov za samozaposlitev, kjer je subvenci-
ja tudi letos 4.500 evrov, čas zahtevane samozaposlitve pa 
skrajšan iz dveh na eno leto.  Suzana Vahtarič

Brezposelnost	se	trenutno	
umirja,	a	bo	še	težko		
nadaljevanje s 1. strani

Veršec	v	boj	za	župansko	
mesto	v	Brežicah

Milko Veršec

KRŠKO - Kot nova članica Univerze v Mariboru je bila Fakulteta za 
energetiko v Krškem formalno ustanovljena 22. junija leta 2007, 
v ponedeljek pa so ta dan oziroma tretjo obletnico delovanja na 
Hočevarjevem trgu obeležili z dnevom Fakultete za energeti-
ko in s popoldansko slovesnostjo. Poleg predstavnikov gospodar-
stva, predavateljev in študentov sta se jo udeležila tudi župana 
občin Krško in Velenje Franc Bogovič in Srečko Meh ter dekan 
prof. dr. Andrej Predin in rektor Univerze Maribor prof. dr. Ivan 
Rozman. Slednja sta ob tej priložnosti v imenu Univerze podeli-
la zahvale predstavnikom družb, ki so finančno podprli ustanovi-
tev, delovanje, kakor tudi načrtovano izgradnjo laboratorijsko-
raziskovalnih kapacitet fakultet v Krškem in Velenju. Zahvalo so 
prejele družbe: Termoelektrarna Šoštanj, GEN energija Krško, 
Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Brestanica.  B. M. 

Dan	Fakultete	za	energetiko

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu upajo, da bodo kmalu dobili pri-
meren objekt za nadaljne izvajanje osnovnošolskega pro-
grama, ki ga danes obiskuje 123 otrok. Telovadnica in igri-
šče sta nujna, demografski kazalci za jutri optimistični.

»V tem hipu smo na minimumu, delujemo, kot pač lahko. Iz 
tega, kar imamo, odločno vlečemo maksimum. Če bi pa ime-
li drugačne pogoje, bi lažje naredili kaj več in nadgradili svo-
je naloge,« opiše dano situacijo ravnateljica Meri Brce, ki tudi 
opozori na najbolj kritične elemente: »Nimamo ustrezne telo-
vadnice, čakamo tudi na ustrezno igrišče. Prava katastrofa je, 
da ne premoremo knjižnice. A verjamem, da se bodo zadeve 
le premaknile v pravo smer in da naši otroci to dobijo. Tisto, 

kar jim pripada in kar si zaslužijo!« Povejmo še, da bodo letos 
v šoli zamenjali okna, nekaj sredstev pa bo ostalo še za manj-
še, a ne nepomembne posege.

Predsednik KS Šentjanž Ivan Orešnik je jasen: »Denar je problem 
vedno in povsod. Kljub temu, da sta  prostovoljno delo in pripa-
dnost kraju zelo zaželena in cenjena, se od tega ne da živeti in 
po nekem času ugasneta. Mogočne bi s skupnimi močmi našli ka-
kšno varianto, čeprav so časi sedaj res neugodni.« Kljub takšni 
situaciji se nekaj vendarle premika: »Za celotno šolo je narejen 
idejni projekt, ki vključuje  rekonstrukcijo stavbe osnovne šole, 
izgradnjo telovadnice in izgradnjo zunanjega igrišča. V lanskem 
letu je bilo pridobljeno zemljišče, pred kratkim pa je bila izde-
lana še projektna naloga za telovadnico in igrišče, seveda tudi 
za zunanjo ureditev: parkirne prostore, prestavitev ceste, obra-
čališče. Sedaj pa se išče projektanta,« zaključi Orešnik.

Ob tem velja zapisati, da se izboljšuje tudi demografska situ-
acija, kar je očitno pri vpisu, saj se spet obetajo bolj polni ra-
zredi, kot so bili v ne tako daljnji preteklosti. Kar je dober znak 
za Šentjanž, ki je šolo dobil leta 1960, telovadnico pa enajst 
let kasneje (1971). Drago Perko

V	Šentjanžu	čakajo	na	igrišče,	
telovadnico	in	knjižnico

Osnovna šola Šentjanž
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stvom Roka Zorka in Alojza 
Mlakarja bo slej ali prej ob-
rodilo sadove. 

Menite, da bi morali na no-
gometnem področju zdru-
žiti sile tudi širše v regiji, 
skupaj z Brežicami, Sevni-
co?
Jaz sem vedno za sodelova-
nje, vendar je to v domeni 
vodstva kluba. Sodelovanje 

je vsekakor dobro zaradi šir-
še baze in že zdaj v naših vr-
stah igrajo fantje iz Brežic 
in okolice. Moja vizija je, da 
bi v roku nekaj let imeli do-
mače, posavsko moštvo. Če-
prav imamo že zdaj na se-
znamu tri četrtine domačih 
igralcev, trenutno to ni mo-
žno in smo obsojeni na to, 
da imamo v ekipi nekaj igral-
cev tudi iz širšega območja, 
nekje do Ljubljane. Kakovo-
stni igralci od drugod so po-
membni za razvoj domačih 
igralcev, saj so v nogome-
tu izkušnje neprecenljive in 
za mlade igralce je dobro, 
da imajo ob sebi tudi nekaj 
starejših, bolj izkušenih, ki 
jim pomagajo v težkih tre-
nutkih, ko se morda izgubijo 
pod težo bremena. V Slove-
niji imamo vključno z vsemi 
mladimi kategorijami le 30 
tisoč registriranih nogometa-
šev, zato mora biti strokov-
no delo na zelo visoki ravni 
in na vsakega igralca, ki kaže 
potencial, moramo biti zelo 
pozorni.

Najbrž spremljate svetov-
no prvenstvo v Južni Afri-
ki. Kakšne trende v svetov-
nem nogometu opažate?
Vse manj je razlik med t. i. 
veliki in majhnimi reprezen-
tancami, danes pač vsi do-
bro trenirajo. Igrajo izjemno 
tehnično podkovani in hitri 
igralci in v stroki bomo za-
gotovo iz tega prvenstva po-
tegnili nekaj zaključkov, kam 
gre nogomet. V prvem delu 
tekmovanja se ponavadi ni-
koli ne pokaže neka dodatna 

Krško ekipo boste vodili 
tudi v novi sezoni. Kakšne 
cilje ste si oz. si boste po-
stavili?

Prvi cilj je igrati dober nogo-
met, ki bo na tribune priva-
bil čim več gledalcev. Ekipo 
želimo osnovati na doma-
čem kadru in uveljaviti mla-
de igralce. Kar nekaj igralcev 
je zapustilo ekipo, kar po-

meni, da moramo dejansko 
ustvariti novo moštvo, ven-
dar ne samo za to leto, am-
pak za daljše obdobje. Kar se 
rezultatskega cilja tiče želi-
mo, da sezona ne bi bila tako 
turbulentna kot prejšnja, če 
pa se bo ponudila možnost za 
nekaj več, jo bomo vsekakor 
izkoristili.

Spoznali ste tudi nogome-
tna okolja drugje po Slove-
niji. Kaj v Krškem manjka v 
primerjavi z drugimi mesti 
v državi?
V Krškem trenutno ne manj-
ka nič. Manjkala je infra-
struktura, ki pa je s pridobi-
tvijo igrišča z umetno travo 
zagotovljena. Zelo pozitivno 
je tudi dobro delo v mlajših 
kategorijah in v kadetski ter 
mladinski ekipi trenutno ra-
ste šest ali sedem izjemno 
talentiranih fantov, ki jim 
je treba dati priložnost in 
z njimi zelo pazljivo delati. 
Menim, da ima Krško velik 
potencial na področju nogo-
meta, saj se ljudje spozna-
jo na nogomet in ga imajo 
radi. Glede na dobro delo v 
mlajših kategorijah lahko v 
dveh, treh letih pričakuje-
mo tudi preboj na najvišjo 
raven slovenskega nogome-
ta. V klubu raste ogromno 
talentiranih fantov, ampak 
temu smo bili priča že v pre-
teklosti – Rusič, Dvorančič, 
Urbanč, Kelhar, to so ime-
na, ki v slovenskem prostoru 
nekaj pomenijo, vendar da-
nes rastejo novi Kelharji in 
Dvorančiči. Strokovno delo v 
mlajših kategorijah pod vod-

Gvido Belina, Sevnica: 
Naša nogometna reprezentanca 
je že izpolnila moja pričakova-
nja. Glede na to, kakšna državi-
ca smo, smo že v uvrstitvijo na 
svetovno nogometno prvenstvo 
dosegli vse cilje; če bo kaj več, 
toliko bolje. Svetovni prvak bo 
Argentina ali Brazilija, ker so teh-
nično bolj izpolnjeni in igrajo z 
navdihom. Nemci in Angleži igra-
jo bolj šablonski nogomet, kjer 
me moti njihova grobost v igri. 

Jani Meserko, Krmelj: 
Tekme na SP si ogledam, le ka-
dar mi zaradi službenih dolžnosti 
dopušča čas. To je ponavadi ve-
černa tekma in pa seveda, kadar 
igrajo naši. Takrat se tudi služ-
bene dolžnosti umaknejo nogo-
metu. Z nastopi naših nogometa-
šev sem zelo zadovoljen. Z enim 
od igralcev sem ves čas v stiku in 
vem, da so resnično prava klapa! 
Slovenija je hit prvenstva, sve-
tovni prvak pa bo Argentina.

Peter Račič, Vihre: 
Mislim, da so Slovenci zadostili 
našim željam in potrebam, pr-
vič že s tem, ko so se uvrstili na 
mundial in drugič s prvo zmago, 
ko so že nekaj pokazali, s svojo 
tekmo, s korektnostjo igranja, 
vzdržljivostjo in kompaktno-
stjo. Bili so kar luštni in sma-
tram, da bodo daleč prišli, tako 
da sem kar zadovoljen. 

ANKETA

Kristina Klemenčič, Zgornja Po-
hanca: Nogometa ne spremljam, 
toda to svetovno prvenstvo je iz-
jema, ker na njem tekmuje naše 
nogometno moštvo. Nogometna 
evforija me je malce oplazila, 
zavzeto sem spremljala tekmi 
z Alžirci in z Američani in sem 
vesela obetavnega uspeha na-
ših. Zagotovo bodo uspešni tudi 
z Angleži. Končnega zmagovalca 
pa si ne upam napovedati. Srč-
no si želim, da bi bili ravno naši. 

Nogometna vročica ob svetovnem prvenstvu v Južni Afri-
ki je na vrhuncu, še dodatno jo podžigajo uspešni nastopi 
naših reprezentantov, ki so včeraj odigrali odločilno tek-
mo za napredovanje v izločilne boje. Kakšen je nogome-
tni „utrip“ v Posavju, smo preverili s tokratno anketo.

Nogometna	evforija	in	
pričakovanja

Lani ste pred izpadom iz 
prve lige rešili ptujsko Dra-
vo, letos ste pa NK Krško 
pred izpadom iz druge lige. 
V čem je bil ključ obstan-
ka v ligi?
Največje zasluge vsekakor 
pripadajo igralcem, svoje 
zasluge štejem za minimal-
ne, glede na to, da nisem 
selekcioniral in pripravljal 
te ekipe. Pripomogel sem le 
tako, da so igralci pod mo-
jim vodstvom pokazali, česa 
so sposobni, nič drugega. 
Osnova trenerskega dela je 
najti skupno točko z igralci, 
zgraditi maksimalno zaupa-
nje med njimi in trenerjem 
in glede tega smo se dobro 
ujeli. Imel sem veliko pred-
nost pred drugimi kandidati 
za trenerja, ker sem dobro 
poznal moštvo. Pomembna 
je tudi taktična priprava na 
vsakega nasprotnika. Že šest 
let delam s članskimi moštvi 
in vem, da trener ne sme biti 
zagledan sam vase, ampak 
mora analizirati vsakega na-
slednjega nasprotnika in ves 
teden delati na tem, kako iz-
ničiti njegove dobre lastno-
sti in izkoristiti njegove sla-
bosti. Skozi celoten trenažni 
proces je treba delati na 
tem, kako zmagati, tako da 
igralci pred tekmo vedo, kaj 
jih čaka. 

V krškem klubu je bil zelo 
dobro izkoriščen zimski pre-
stopni rok, igralska zasedba 
je bila zelo učljiva in željna 
dela, z mojim prihodom pa 
smo ustvarili delovno klimo in 
dobro vzdušje, ki je izhajalo 
iz tega, da ni bilo nikogar, ki 
bi imel zagotovljeno mesto v 
ekipi, ampak so se vsi vsak 
dan potegovali zanj. Igralcev 
nisem delil na stare in mlade, 
ampak na dobre in manj do-
bre in verjetno je moštvo to 
začutilo in začelo dihati sku-
paj. V tem času smo promo-
virali tudi štiri ali pet mladih 
igralcev, ki so maksimalno iz-
polnili pričakovanja. 

Ali ste, ko ste prevzeli eki-
po, kljub desetim točkam 
zaostanka za predzadnjo 
ekipo verjeli, da je možno 
obstati v ligi?
Seveda. Kot trener sem znan, 
da imam rad tako imenova-
ne „misije nemogoče“, ker 
verjamem, da se s poštenim 
odnosom do igralcev in stro-
kovnim delom lahko nare-
di marsikaj. Rezerve, ki jih 
igralci vedno imajo, je tre-
ba zmanjšati na minimum in 
izkoristiti njihov potencial.

Pogovor	z	Adnanom	Zildžovićem,	trenerjem	NK	Krško

Spomladanska	zgodba
je	bila	zame	poseben	izziv
Ljubitelji nogometa v Krškem so si enotni, da gre velik del zaslug za spomladanski preporod članske ekipe in 
domala čudežen obstanek v drugi slovenski ligi trenerju Adnanu Zildžoviću. 40-letnika je nogometna karie-
ra iz rodnega Brćkega v Bosni in Hercegovini preko Hrvaške, Nemčije in Izraela popeljala v Slovenijo, kjer je 
igral za Korotan in Publikum Celje, ob koncu kariere pa tudi za Krško, kjer si je ustvaril družino in postal že 
pravi Krčan. V zadnjih letih se je dodobra uveljavil v slovenskih trenerskih vodah, je tudi tik pred pridobitvi-
jo UEFA PRO trenerske licence, s čimer se lahko pohvali le malo slovenskih nogometnih strokovnjakov.  

kvaliteta, lahko pa pričaku-
jemo, da bo v nadaljevanju 
prvenstva kvaliteta nogome-
ta višja.

Naši jutri (pogovarjala sva 
se v torek, op. a.) igrajo od-
ločilno tekmo za preboj v 
osmino finala. Do kje je re-
alen domet slovenske eki-
pe?
Slovenska reprezentanca ima 
v primerjavi z ostalimi mogo-
če ta kapital, da je izjemno 
mlada. Razen Korena, Nova-
koviča in še koga so to fan-
tje, povprečno stari manj kot 
25 let, ki so v raznih repre-
zentančnih selekcijah sku-
paj že deset let. Pričakujem, 
da bo ta reprezentanca mo-
goče šele čez štiri leta bila 
sposobna za nekaj velike-
ga, ni pa rečeno, da ne že 
letos, zakaj ne, saj se vidi, 
da v njej vlada izjemno do-
bro vzdušje. Mogoče je bilo 
za nekatere presenečenje 
že uvrstitev na svetovno pr-
venstvo, vendar sem to na-
povedal že pred dvema le-
toma na nekem trenerskem 
seminarju. Dobro je, da ni-
smo preveč zaletavi, da čvr-
sto stojimo na realnih tleh in 
Slovenija je že s tem, ko je 
v skupini osvojila štiri toč-
ke, ne glede na razplet za-
dnje tekme, naredila stra-
šansko velik uspeh. Ravnokar 
sem bil na dopustu v Egiptu 
in ljudje nas več ne zame-
njujejo s Slovaki, kot so nas 
pred leti. Ko se pogovarjam s 
svojimi prijatelji iz igralskih 
let v tujini, nas vsi zelo spo-
štljivo obravnavajo.

Izobražujete se za UEFA 
PRO licenco nogometnega 
trenerja. Kako daleč ste?
Imam še zaključni izpit in 
zagovor diplome na Fakul-
teti za šport v Ljubljani. Ko 
sem končal aktivno igralsko 
kariero in se podal v trener-
ske vode, sem vedel, da bodo 
moje izkušnje z igrišča le 
majhna popotnica za to ka-
riero. Biti igralec in biti tre-
ner sta dve povsem drugačni 
zgodbi. Šolanje na Fakulteti 
za šport je zelo kvalitetno, 
odvisno je le od trenerja, 
koliko se želi naučiti. Veliko 
sem se naučil zlasti o pome-
nu sociologije in psihologije 
v nogometu, tudi kondicijske 
priprave, saj o tem kot igra-
lec ne razmišljaš, ker skrbiš 
le zase, kot trener pa moraš 
skrbeti za 25 fantov v eki-
pi, spremljati mladinski po-
gon... 

Do kje sežejo vaše trener-
ske ambicije?
To je najvišja stopnja trener-
skega izobraževanja, v Slove-
niji je trenerjev s to licen-
co nekje med 25 in 30. Moja 
ambicija je zaključiti to šo-
lanje, vendar se s tem moje 
izobraževanje ne bo konča-
lo, vsekakor se bom še na-
prej udeleževal seminarjev, 
študijskih potovanj v večje 
klube, s čimer si širimo ob-

zorje. Želim delati v Slove-
niji, ker tukaj živim, tukaj 
sem si ustvaril družino, zato 
je bila spomladanska zgodba 
v Krškem, ocenjena kot „mi-
sija nemogoče“, zame še po-
seben izziv. 

Imate trenerskega vzorni-
ka, kakšen stil igre gojite?
Vzornika nimam. Moštva, ki 
jih treniram, vedno igrajo 
zelo napadalno, cilj je doseči 
zadetek več od nasprotnika. 
Osnova trenerskega pokli-
ca je prilagoditi se kvaliteti 

igralcev in sociološkemu oko-
lju, v katerem živite. Trener-
ji velikokrat delamo napako, 
ko imamo neko vizijo in od 
igralcev želimo preveč, več 
kot so sposobni. Jaz sem te 
iluzije izgubil že v štartu ka-
riere in nasploh izhajam iz 
tega, da smo trenerji samo 
servis in da so igralci tisti, ki 
so najbolj zaslužni za zmage, 
trenerji pa smo najbolj za-
služni za neuspehe. To ni flo-
skula, ampak dejansko tako 
mislim.
 Peter Pavlovič

Adnan Zildžović
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Kdaj bomo 
dosegli dno?
Iz posavskega zavoda za 
zaposlovanje so sporoči-
li, da so v prvih petih mese-
cih letošnjega leta posavski 
delodajalci potrebovali za 
približno 10 % manj delav-
cev kot v enakem obdobju 
lani. Brezposelnost v Po-
savju je maja 2010 v pri-
merjavi z majem 2009 zra-
sla za 23.3 % (polovico več 
od slovenskega povprečja) 
oziroma za 730 oseb. Naj-
več je v tem obdobju narasla brezposelnost v Sevnici,  
kar za  39,4 %. Kljub temu, da smo v pomladanskih me-
secih priča sezonskim učinkom na trgu dela, ko se poja-
vijo nove, sezonske potrebe po delavcih zlasti pri delo-
dajalcih s področja gradbeništva in kmetijstva, letos ta 
pojav ni posebej izrazit.

Napovedi odgovornih na posavskem zavodu za zapo-
slovanje niso obetajoče. Do konca leta naj bi se seda-
njim 3864 brezposelnim (maj 2010) pridružilo še doda-
tnih približno 700 novih. Interventna zakona, ki naj bi 
ohranjala delovna mesta, nista pomagala v celoti in 
del zaposlenih, ki so na čakanju na delo na domu ozi-
roma prejemajo subvencijo za polni delovni čas, ne bo 
ohranilo delovnega mesta, temveč se bodo do konca leta 
znašli med brezposelnimi. Kljub temu, da je bilo leto 
2009 najhujše krizno leto, se kažejo posledice gospodar-
ske krize vse bolj neposredno šele v letošnjem letu in se 
bodo kazale tudi v prihodnje, če ne bomo pomembno 
spremenili dosedanjega pristopa za izhod iz krize.

Eurostat je pred dnevi objavil žalosten podatek, da je 
lani slovenski ustvarjen bruto domač proizvod na pre-
bivalca (po standardu kupne moči) predstavljal le še 
86 % povprečja EU, še leto prej pa 91 %. Prvi gospodar-
ski kazalci za letošnje leto niso obetajoči. Še vedno be-
ležimo negativno gospodarsko rast in smo v recesiji. Si-
cer se je v prvih treh mesecih letošnjega leta nekoliko 
okrepil izvoz, nazadujeta pa domača poraba in doma-
če investicije, tako zasebne kot državne. Tu je po moji 
oceni tudi temeljni vzrok za tako žalostno sliko na po-
dročju brezposelnosti. 

Med ukrepi za izhod iz krize bi morali biti tudi ukrepi 
za spodbujanje zasebnih in državnih investicij. Kar ne-
kaj projektov v Posavju je pripravljenih že nekaj časa 
in bi lahko zaposlovali pomembni del regionalnega go-
spodarstva. Kar nekajkrat smo od predsednika vla-
de slišali trditev, da je gradbeništvo v krizi in da Vla-
da pripravlja ukrepe za pomoč. Ključen bi moral biti 
le en ukrep in sicer pospešitev državnih in zasebnih ra-
zvojnih investicij, ki bodo zaposlili projektante, grad-
benike, prevoznike, proizvajalce gradbenega materiala 
in opreme, trgovce, gostince in še številne druge posre-
dne koristnike gradbenih projektov. Rešitev je torej v 
spodbujanju zasebnih in državnih investicij v projek-
te, ki so dolgoročno pomembni in potrebni za našo regi-
jo in Slovenijo. 

In kateri so ti projekti v Posavju. Naj jih nekaj našte-
jem, pri katerih se žal sedaj bolj ali manj zatika. Goto-
vo je tu pospešitev gradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi, izgradnja gospodarskega središča Feniks ob leta-
lišču Cerklje ob Krki, načrtovanje in gradnja tretje ra-
zvojne osi skozi občino Sevnica, gradnja odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov z novo med-
mestno povezavo med Krškim in Brežicam in drugi. Po-
trebno bi bilo torej pohiteti s temi investicijami, za ka-
tere je so že na voljo domači in tuji viri. 

Rebalans oziroma sprememba državnega proračuna 
za letošnje leto, ki ga je parlamentu predlagala Vlada 
gre žal v nasprotno smer. Krčijo se predvsem investicije 
v cestno in železniško infrastrukturo, zdravstveno var-
stvo, gospodarstvo. Naj navedem nekaj številk. Za 104 
milijone Evrov bo manj denarja za železniško infra-
strukturo, za vzdrževanje in gradnjo državnih cest bo 
manj 47 milijonov Evrov (zmanjšana so sredstva za ob-
voznico Krško in tudi podvoz Dobova). Kritični je tudi 
krčenje oziroma prenos investicij v zdravstvu, kjer bo 
še morala počakati na začetek nova urgenca v Klinič-
nem centru v Ljubljani in še marsikatera še ne začeta 
investicija v naših bolnišnicah (tudi v Brežicah).

Vlada je torej začela najbolj varčevati pri državnih in-
vesticijah, ki bi lahko bile v kriznih časih ključni akti-
vator domačega gospodarstva. Pri tem pa Vlada ne želi 
zategniti pasu pri zaposlovanju v javnem sektorju in 
ustanavljanju novih in novih agencij in raznih uradov. 
V letu in pol je Vlada ustanovila kar 10 novih agencij 
in svetov.

Primanjkljaj državnega proračuna se torej krpa z kr-
čenjem investicij in dvigovanjem trošarin na pogonska 
goriva in energente, kar dodatno draži življenje ljudi 
in dviguje stroške gospodarstvu. Ali je to prava smer za  
zniževanje brezposelnosti v Posavju? Menim, da ne.  

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Ob slovesni predaji podpisa-
ne pogodbe za nakup doda-
tnih prostorov Glasbeni šoli 
Brežice, ki jo je ravnatelju 
Dragutinu Križaniću ob pri-
sotnosti direktorja krške Ob-
močne enote Zavarovalnice 
Triglav Viktorja Richterja 
izročil brežiški župan Ivan 
Molan, so dogodek s prilo-
žnostnim programom nad-
gradili učenci domače glas-
bene hiše. Župan Molan je 
dejal, da se bodo z dodatni-
mi prostori izboljšali pogo-
ji za izobraževanje učencev, 
nato pa še pojasnil: „Prilo-
žnost za nakup se je pojavila 
s selitvijo Centra za socialno 
delo na novo lokacijo, tako 
smo pričeli s pogajanji za na-
kup z lastniki to je Zavaro-
valnica Triglav. Pogajanja so 
bila uspešna, kar me veseli.“ 
Za konec je izrazil željo, da 

Brežiški	glasbeni	šoli	370	m²	
novih	prostorov
BREŽICE – 14. junija je brežiški župan Ivan Molan ravnatelju Glasbene šole Brežice Dragutinu Križaniću 
predal podpisano pogodbo o nakupu 370 m² prostorov. Investicija znaša 300.000 evrov, nakup je znašal 
216.000 evrov, ostala sredstva so namenjena obnovi.  

bi šola še naprej tako uspe-
šno delala in dosegala takšne 
uspehe kot jih je do sedaj. 

Rihter pa je povedal: „Obči-
na Brežice je korekten par-

tner, s katero zelo dobro so-
delujemo. Tudi omenjena 
pogodba je dobra. Smo del-
niška družba, vendar se za-
vedamo svojega družbenega 
pomena, zato se poskušamo 

čim bolj vpeti v okolje in biti 
prisotni pri raznih pomemb-
nih dogodkih. Glasbeni šoli 
Brežice pa želim veliko uspe-
hov tudi v bodoče.“ 

Ravnatelj Križanić je zbra-
nim podal nekaj besed od 
ustanovitve šole do dana-
šnjih dni ter izpostavil tudi 
uspehe učencev. „Leta 1999 
smo se preselili na sedanjo 
lokacijo, že tedaj se je po-
kazala potreba po dodatnih 
prostorih, zato je za nas ta 
trenutek zelo pomemben, 
ker bomo z novimi prosto-
ri dokončno rešili prostorsko 
stisko, imeli bomo normal-
no število učilnic, pridobi-
li prostor za arhiv in knjižni-
co. Veseli smo, da vlagamo 
v prihodnost in vanjo zremo 
optimistično.“  
 Marija Kalčič

Z leve: Richter, Molan in Križanić ob predaji pogodbe 

Po podpisu kapitulacije Nem-
čije 8. maja 1945 so zmago-
vite enote jugoslovanskih 
borcev dan kasneje vkoraka-
le v slovensko prestolnico, 
Krško z Vidmom pa osvobo-
dile 11. maja, ko so se, ka-
kor je dejala v svojem go-
voru predsednica Sveta KS 
mesta Krško Jožica Miku-
lanc, skozi Posavje še trumo-
ma umikale enote poražene 
nemške vojske in z njimi šte-
vilni kvizlingi, ki so med be-
gom še vedno sejali smrt. Iz 
območja krajevne skupnosti 
Krško so Nemci izgnali pre-
ko 2.000 prebivalcev, iz ce-
lotne občine skoraj 10.000 in 
osvoboditve ni dočakalo ne-
kaj sto borcev, izgnancev in 
drugih žrtev okupatorjevega 
nasilja.

Zato ne smemo pozabiti zgo-
dovinskega dejstva, da je 
prav narodnoosvobodilni boj 
na slovenskih tleh preprečil 
uresničitev celotnega nem-
škega načrta in da je ime-
la tudi svoboda mnogotero 
obrazov, ki so jo ljudje, dru-
žine padlih, preživelih, vra-
čajoči izgnanci iz taborišč 
- doživljali različno. »Zave-
dajoč se, da ni prišla sama 
po sebi in jim ni bila podarje-
na, so jih še dolgo spremljali  
grenki spomini na štiri med-
vojna leta. V Krškem najprej 
in morda najdlje na devet kr-
ških fantov in dekle, na prvo 
borbeno skupino, ki je na slo-
venskih tleh padla pod stre-
li nemškega okupatorja 30. 
junija 1941 v gozdu Dobrava 
pri Brežicah. Franc in Rajko 
Kastelic, Zdenko, Milan in 
Rado Kaplan, Tone in Fran-
ci Preskar ter Jože Grabar, 
Peter Jernejc in Ivanka Ura-
njek so se kljub mladosti ta-
koj po okupaciji zavestno od-

„Hej,	Krčani!	To	je	naša	
pesem,	to	je	naše	mesto“
KRŠKO - V parku v starem mestnem jedru Krškega je 18. junija pod večer potekala osrednja slovesnost 
v počastitev praznika Krajevne skupnosti mesta Krško, na kateri so v velikem številu zbrani občani ne le 
počastili spomin na prve krške borce in izgnano prebivalstvo, temveč tudi na veliko zgodovinsko prelo-
mnico - 65-letnico konca druge svetovne vojne.

zvali klicu na oboroženi upor. 
Prvim krškim in drugim pa-
dlim borcem z našega obmo-
čja so postavili spomenike in 
obeležja, mora izgnanstva in 
smrti na tujem se je iz živih 
spominov preselila v knjige. 
In ko je med nami vse manj 
neposrednih pričevalcev ti-
stih časov, naj oboje ne osta-
ne sedanjim rodovom kot ne-
kaj okamenelega, temveč 
naj služi še naprej kot trajen 
spomin in opomin,« je pou-
darila Mikulančeva, ki se je 
v nadaljevanju govora nave-
zala tudi na novodobni čas, 
v katerem lahko zadovoljni 
ugotavljamo, da smo tudi v 
mesecih od preteklega do le-
tošnjega praznika stopili ko-
rak naprej: »Podoba našega 
mesta se je polepšala kljub 
vse težjim gospodarsko-eko-
nomskim razmeram. V delu 
na desnem savskem bregu 
smo še kako ponosni na do-
končanje kareja Valvasor in 
dobrodošlih novosti na Valva-
sorjevem nabrežju, kar daje 

temu delu naselja patino sta-
rodavnosti. Onstran Save se 
lahko spogledujemo z malim, 
lepo urejenim Dalmatinovim 
parkom. In če se za omenje-
ne pridobitve po dolgoletnih 
željah krajanov lahko zahva-
limo družbeni skupnosti v ož-
jem pomenu besede, ne mo-
remo mimo zasebnih pobud, 

ki v mestno tkivo prinašajo 
zagotovilo, da bo življenje v 
njem kaj kmalu utripalo bolj 
živahno.«

K tem pobudam in razvoju pa 
so dali doprinos tudi letošnji 
nagrajenci Sveta KS mesta 
Krško. Priznanje s plaketo KS 
mesta Krško so prejeli Radi-
oklub Krško, Tatjana Andri-
jaševič-Hvala, Franc Neče-
mer in Evrosad d.o.o. Krško, 
priznanje KS mesta Krško 
ustvarjalci časopisa Posavski 
obzornik, Gvido Grabar, 
Đuro Kovač ter Stane Dvor-
šek, priznanje z denarno na-
grado KS mesta Krško pa Va-
ški odbor Pijavško. 

Slavnostni program sta izve-
dla Pihalni orkester Videm 
Krško  in Moški pevski zbor 
Svoboda Brestanica, direk-
tor Založbe Neviodunum Sil-
vester Mavsar je ob tej prilo-
žnosti predstavil drugo izdajo 
knjige Krško - stoletje na raz-
glednicah, zbranim občanom 
pa je voščil ob prazniku tudi 
župan Franc Bogovič.
 Bojana Mavsar

Nagrajenci (od leve spredaj): Gvido Grabar, Tatjana 
Andrijaševič-Hvala, Boško Karabaš (Radioklub), Đuro 
Kovač, Alojz Božič (Vaški odbor Pijavško), (zadaj) 
Stane Dvoršek, Jožica Mikulanc, Bojana Kunej in Peter 
Pavlovič (Posavski obzornik), Franc Nečemer in Boštjan 
Kozole (Evrosad).

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 39,00 ¤

druga, 

dopolnjena izdaja

naročila:
07 49 05 780

marketing@posavje.info
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Začetek spominskega poho-
da je na Jesenicah na Dolenj-
skem, pot vodi skozi Novo vas 
- Rajec - Perišče - Brezje - Poni-
kve - Pisanke, do tamkajšnjega 
spominskega obeležja na pod-
stavku piramide. Po napornem 
pohodu so najboljši nagraje-
ni pridelovalci cvička pripravi-
li degustacijo, za vse pohodni-
ke so pripravili tudi malico. Na 
ribniku na Pisankah so pod šo-
torom podelili priznanje KS Mi-
lanu Tomšetu iz Bugovega sela 
pri Ponikvah, v zahvalo za pri-
pravljenost za delovanje v kra-
jevni skupnosti. Za zbrane pa 
so pripravili tudi zabavo z no-
voustanovljenim ansamblom 
Posavskih 5, v katerem igrata 
tudi dva domačina. 

Predsednik KS Marjan Žibert 
je povedal, da so v zadnjem 

Praznični	spominski	pohod	
na	Veliki	Dolini
VELIKA DOLINA  – Krajevna skupnost (KS) Velika Dolina je 12. junija obeležila krajevni praznik, na kate-
rem so izvedli že tretji spominski pohod po okupacijski meji Nemčije in NDH. Spominski pohod so zače-
li s položitvijo venca na spomenik vsem umrlim v izgnanstvu v središču nasilja, zaključili pa na priredi-
tvi s podelitvijo priznanja KS. 

času dokončali referendum-
ski program, kar je izredno 
pomembno za krajevno sku-
pnost na robu občine in dr-
žave, ki je bila v minulih le-
tih pogosto pozabljena. Tako 

so po njegovih besedah za do-
končanje ostale le še lepotne 
napake. Lani so iz tega naslo-
va med večjimi odseki uredili 
dva odseka po 150 m na Raj-
cu in dva na Veliki Dolini, in 

sicer 340 m in 150 m. Inve-
sticija, ki jo je v polovičnem 
znesku financirala občina, 
je bila vredna okoli 50 tisoč 
evrov. Za plaz Cirnik, kjer se 
sanacija vleče več let, so po-
rabili 60 tisoč evrov. Zaradi 
premika cestišča morajo sku-
paj z občino urediti še asfalt 
in zaščitno ograjo. Vendar pa 
bodo v delu spremenili tudi 
traso cestišča, ker ne najde-
jo lastnika dela zemljišča, ki 
je v tujini, bojijo pa se, da 
bi razlastitev sanacijo zavle-
kla. Letos bi radi končali lo-
kalno cesto Cirnik, a morajo 
pred tem vzpostaviti obvozno 
cesto Kušina – Koritno. V lan-
skem letu so temeljito uredili 
prostore krajevne skupnosti, 
kjer bodo zamenjali še vrata 
in uredili fasado.
 Suzana Vahtarič

Pri spomeniku pred pohodom, v ospredju Marjan Žibert, 
Franci Hedl in Janko Žalac (foto: Darko Škrlec)

Dnodnevno prireditev je od-
prl župan občine Krško Franc 
Bogovič, prisotne so nagovo-
rili še direktor KGZ Novo me-
sto Jože Simončič, predse-
dnik posavske območne enote 
KGZS Boris Orešek, direktor 
KGZS Igor Hrovatič, pozdra-

vila sta jih tudi cvičkova prin-
cesa Martina Baškovič in kralj 
cvička Marko Cvelbar, za kul-
turni program pa so poskrbeli 
harmonikarji Tonija Sotoška.

»S to prireditvijo želimo obi-
skovalcem pokazati tako teh-

Od	množične	do	vrhunske	
kmetijske	tehnike
NEMŠKA VAS - Na kmetiji Žaren v Nemški vasi so 19. in 20. junija potekali dnevi sadjarsko-vinogradni-
ške tehnike Krško 2010, ki so jih organizirali Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, kmetija Žaren in 
Občina Krško. Številnim obiskovalcem so predstavili sodobno kmetijsko tehniko za sadjarstvo in vino-
gradništvo, na voljo so jim bila tudi strokovna predavanja. 

niko, ki je uporabna in dosto-
pna za večino pridelovalcev, 
kot tehniko za vrhunske pri-
delovalce, ki je morda večini 
manj dostopna,« je povedal 
Martin Mavsar iz KGZ Novo 
mesto. Na posestvu Žarno-
vih je bilo tako razstavljenih 

16 traktorjev in kar 94 raz-
ličnih strojev, predstavljali 
so se tudi ponudniki fitofar-
macevtskih sredstev, sadnih 
sadik in trsnih cepljenk ter 
ponudniki protitočnih mrež. 
Skupaj je razstavljalo 24 slo-
venskih ponudnikov, ki pa 

imajo v svoji ponudbi tudi 
izdelke tujih proizvajalcev. 

Največja paša za oči je bil 
prikaz delovanja sadjarsko 
vinogradniške tehnike v Žar-
novih vinogradih in sadov-
njakih. Prikazali so delova-

nje pršilnikov, mulčerjev, 
okopalnikov, metel, bran, 
strojev za odstranjevanje 
listja, vršičkarjev, drobilni-
kov, samohodk za obiranje, 
sadilnikov, strojev za raztros 
hlevskega gnoja… Skratka, 
predstavljena je bila paleta 

strojev za delo od sajenja do 
obiranja.

V sklopu prireditve so poteka-
la tudi strokovna predavanja s 
področja sadjarstva, vinogra-
dništva, varstva rastlin in var-
nega dela s kmetijskimi stroji 

ter okrogla miza o zavarova-
njih v kmetijstvu. »Naša že-
lja je, da bi to postala tra-
dicionalna prireditev v naših 
krajih, saj smo dosti močno 
sadjarsko-vinogradniško ob-
močje,« zaključuje Martin Ma-
vsar. Peter Pavlovič

Prikaz delovanja strojev je vodil Martin Mavsar iz KGZ 
Novo mesto…

… predstavitev pa je požela veliko zanimanje 
obiskovalcev.

IMPOLJCA - V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca so 
priredili že tradicionalno »Srečanje pod šotorom«, ki pomeni 
praznik za stanovalce in njihove svojce. Letos so srečanje poi-
menovali »Z roko v roki«, na njem pa se je zbralo skoraj 600 sta-
novalcev, gostov, svojcev, prostovoljcev in predstavnikov lokalne 
skupnosti, med njimi so bili tudi župan občine Sevnica Srečko 

Ocvirk, domska psihiatrinja dr. Bojana Bah in duhovnik župni-
je Studenec Anton Bobič, na srečanju pa so gostili tudi mešani 
pevski zbor iz Studenca, ki je obogatil  srečanje in kulturni pro-
gram. V sodelovanju z lokalno skupnostjo so stanovalci in zapo-
sleni pripravili lep kulturni program, ki je navdušil obiskovalce na 
prizorišču pod velikim šotorom na Impoljci. Nastopili so domska 
glasbena skupina Barve sveta, pevska skupina stanovalcev Zar-
ja, stanovalci bivalnih enot doma, pevski zbor zaposlenih Pomla-
dni veter in  nastopajoči posamezniki, stanovalci in zaposleni. Na 
razstavi v Dvorcu so si lahko ogledali ustvarjalnost v paleti raz-
ličnih izdelkov, ki nastajajo v zaposlitvenih skupinah skozi celo 
leto. Na prodajnih stojnicah so se predstavile različne skupine 
in delavnice tako iz matičnega doma Impoljca kot iz dislocira-
nih bivalnih enot. Izdali so domsko glasilo Zlato listje, ki so ga 
ustvarili stanovalci in zaposleni. V dneh od 7. do 9. junija pa so 
imeli dneve odprtih vrat v Domu Impoljca, na katere so povabili 
lokalno skupnost, sorodne institucije, šole, nevladne organiza-
cije in drugo širšo javnost.  P. P./D. Cizelj

Srečanja	na	pragu	poletja	
v	domu	Impoljca

Med številnimi gosti je bil tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk

PIJAVŠKO – Na Pijavškem so 19. junija v okviru praznika KS me-
sta Krško svojemu namenu predali kapelo Svetega Križa na Pi-
javškem. Ob tej priložnosti je daroval sveto mašo in kapelo bla-
goslovil krški župnik Alfonz Grojzdek, prepeval pa je cerkveni 
pevski zbor Sveti duh Veliki Trn, ki ga vodi Janko Gabrič. Zbra-
ne so nagovorili župan občine Krško Franc Bogovič, predsedni-
ca KS mesta Krško Jožica Mikulanc in predsednik vaškega odbo-

ra Pijavško Alojz Božič. Dogodek so popestrili učenci Glasbene 
šole Krško, ob pogostitvi pa je igral ansambel Kunej. Kapelo so 
pričeli graditi v avgustu 2009 s samoprispevkom vaščanov, ki so 
tudi sami opravili vsa gradbena dela, za ostalo pa jim je uspelo 
pridobiti sredstva sponzorjev. Kapela Svetega križa ima zvon iz 
brona, ki tehta 240 kg, v njej pa je velika freska, ki jo je upodo-
bil domačin Mirko Kragl ter se lepo dopolnjuje z razpelom iz za-
četka 18. stoletja. „Tako smo opravili tudi kulturno poslanstvo 
in ohranili stari križ, ki ga je napadel zob časa, predstavljal pa 
je korenine naših prednikov. Na njegovo mesto smo postavili ka-
pelo kot oporo sedanjim vaščanom in zanamcem ob družbenem 
ter kulturnem delovanju,“ je med drugim dejal Božič.  M. K.

Kapela	Svetega	Križa

Mašna slovesnost ob blagoslovu pijavške kapele

KRŠKO - Na Policijski postaji Krško so 21. 
junija odprli vrata za obiskovalce. Ti so si 
lahko ogledali v kakšnih prostorih in pogo-
jih delajo policisti, kakšno opremo upo-
rabljajo pri kontroli državne meje zunaj 
mejnih prehodov in se seznanili z upo-
rabo geografskega informacijskega siste-
ma policije (npr. za pregled določenih ob-
močij). Ob tem so na ogled postavili tudi 
opremo in vozila prometnih policistov, ki 
so namenjena obravnavanju hujših pro-
metnih nesreč, odkrivanju storilcev huj-
ših prekrškov na avtocestah itd., opremo 
vodnikov službenih psov in njihove varo-

vance, službene policijske pse, njihove 
naloge, način dela, zmožnosti, krimina-
listično-tehnično opremo, orožje, ogle-
dali pa so si lahko tudi krajši film o uspo-
sabljanju Posebne policijske enote, njeni 
opremi in oborožitvi. Dneva odprtih vrat 
so se v večjem številu udeležile skupine 
otrok iz vrtcev po občini Krško (na sliki iz 
enote Kekec na Vidmu), na krajši obisk 
in sestanek z vodstvom Policijske uprave 
pa je prišel tudi (v ozadju) župan občine 
Franc Bogovič s podžupanjo Ano Nušo 
Somrak in direktorico občinske uprave 
Melito Čopar.  B. M.

Dan	odprtih	vrat	krške	policijske	postaje
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RAZBOR POD LISCO - V domu krajanov v vasi Razbor pod Lis-
co je v organizaciji JSKD OI Sevnica 11. junija potekalo tradi-
cionalno območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž v sevniški občini. Na prireditvi, ki so jo poime-
novali Skupaj se znajdemo mi, so nastopili: Ljudske pevke z 
Razborja, Ljudski pevci z Blance, Ljudski pevci z Vrhka pri 
Tržišču, Ljudske pevke Solzice, Kvartet Jarica, Godci folklor-
ne skupine DU Razbor, Ljudski pevci Prijatelji DU Sevnica, 
Ljudske pevke s Telč, Fantje s Preske, ženska pevska skupi-
na Lokvanj, Ljudski pevci Boštanj in pevke folklorne skupine 
DU Razbor. Vse nastope je spremljala strokovna ocenjeval-
ka Urša Šivic, ki bo z vsakega posavskega območnega sre-
čanja pripravila izbor sodelujočih za nastop na medobmoč-
nem srečanju pevcev ljudskih pesmi, ki bo v jesenskem času 
v Zabukovju. S. R.

PRIMOŽ - V zidanici Ladislava Zgonca na Primožu so se 11. ju-
nija srečali člani Enote za posebne namene Sevnica, ki je ena 
redkih enot nekdanje teritorialne obrambe iz Posavja, ki se vse 
od konca osamosvojitvene vojne leta 1991 redno vsako leto se-
stane na družabnem srečanju. Na letošnjem srečanju so obele-

žili dvajsetletnico ustanovitve Enote za posebne namene Sev-
nica novembra 1990 ter srečanje združili še s slavnostno sejo 
predsedstva OZVVS Sevnica pod vodstvom Slavka Hočevarja. 
Slavnostni seji so se še pridružili: poveljnik posavskih teritori-
alcev v letih 1990 in 1991 Ernest Breznikar - Enč in njegova 
soproga Ana (oba pripadnika MSNZ 1990-1991) ter predsednik 
veteranov iz Krškega Zdenko Mohar. Srečanje je bilo name-
njeno tudi obeležitvi že kar visoke obletnice ustanovitve MSNZ 
in EPN v letu 1990 in podelitvi spominskih priznanj nekaterim 
sevniškim teritorialcem.  S. R., foto: L. M. 

Srečanje	Enote	za	posebne	
namene	Sevnica

Na Primožu v sevniški občini je potekalo srečanje Enote 
za posebne namene Sevnica na Primožu.

Ljudski	pevci	in	godci	na	Razborju

Kvartet Jarica deluje dobro leto dni.

Ob gozdni cesti v dolžini pri-
bližno dva kilometra so bili 
predstavljeni stroji za pri-
pravo lesa za kurjavo, kotli 
za ogrevanje z lesno bioma-
so, mehanizacija za izdelavo 
gozdnih vlak ter ostala goz-
darska mehanizacija in po-
trebna delovna ter zaščitna 
oprema (predstavljeni so bili 
tudi proizvajalci). Predsta-
vitev delovanja posameznih 
strojev je potekala ob delu 
v gozdu; pripravili pa so tudi 
prikaz starih gozdarskih del in 

Predstavili	gozdarsko	
mehanizacijo	in	opremo	
KLADJE NAD ŠENTJANŽEM - Društvo lastnikov gozdov Mirnske doline, Zveza lastnikov gozdov Sloveni-
je in Zavod za gozdove Slovenije so v vasi Kladje nad Šentjanžem v sevniški občini pripravili 10. junija 
predstavitev gozdarske mehanizacije in opreme za delo v gozdu. 

opravil v gozdu, sajenje in za-
ščito gozdnih sadik, drevesno 
kirurgijo in še nekatere druge 
zanimivosti.

Eden izmed organizatorjev 
prireditve - Društvo lastnikov 
gozdov Mirnske doline, je prvo 
društvo, ki že od leta 2001 po-
vezuje lastnike gozdov. »V za-
dnjih letih je društvo svojim 
članom pomagalo tudi pri pri-
dobivanju evropskega denar-
ja za nabavo gozdarske me-
hanizacije in opreme. Številni 

člani so tako močno izboljša-
li svojo opremljenost in s tem 
tudi večjo učinkovitost in var-
nost pri delu v gozdu,« so po-
jasnili v Društvo lastnikov goz-
dov Mirnske doline, ki ga vodi 
mag. Jurij Fašalek. Eden po-
budnikov za ustanovitev tega 
društva pa je Jože Mori, se-
kretar Zveze društev lastnikov 
gozdov Slovenije, ki je pono-
sen, da so samo v Mirnski do-
lini lastniki gozdov v okviru 
programa razvoja podeželja 
od leta 2007 pridobili evrop-
ska sredstva za 16 gozdarskih 
traktorjev, eno lahko žičnico, 

6 gozdarskih prikolic, pa ne-
kaj gozdarskih vitlov in mo-
tornih žag in zgradili dobrih 
22 km traktorskih vlak. 

Uvodne otvoritvene slove-
snosti v vasi Kladje nad Šen-
tjanžem v sevniški občini so 
se udeležili tudi župan obči-
ne Krško Franc Bogovič, žu-
pan občine Radeče Matjaž 
Han, župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Šentjanž 
Ivan Orešnik. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Ogled gozdarske mehanizacije in opreme ter ravnanje 
s stroji v gozdu se je pričel, ko so Franc Češarek, Jože 
Mori in Martin Zupan dvignili rampo in se je bilo tako 
mogoče napotiti v velik Češarekov gozd.

Delovanje strojev so predstavili ob dva kilometra dolgi 
gozdni cesti.

Ureditev parkirnih 
površin

V prvi fazi smo na območju 
nekdanjega divjega odlagali-
šča gradbenih odpadkov ure-
dili sodobno parkirišče z več 
kot 30 parkirnimi mesti, s 
parkirnimi mesti za invalidne 
osebe in za avtobus, z obra-
čališčem ter vso potrebno 
signalizacijo. Parkirišče smo 
ustrezno zazelenili in opre-
mili z javno razsvetljavo. 

rešitev problema 
prodaje vozovnic in 
nadstrešnice

Sočasno z izvajanjem prve 
faze projekta pa so že po-
tekali razgovori o njegovem 
nadaljevanju. Na Občini Ra-
deče smo si želeli predvsem 
izgradnje nadstrešnice, ki bi 
potnikom Slovenskih žele-
znic omogočala udobnejše 

Dela	na	železniškem	postajališču	
tik	pred	zaključkom
Po dolgih letih slabo urejene problematike radeškega železniškega postajališča, ki nam je bilo vsem skupaj vse prej 
kot v ponos, je Občina Radeče skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infra-
strukturo v letu 2008 pričela projekt celostne ureditve železniškega postajališča Radeče. 

čakanje na vlak tudi v slab-
ših vremenskih razmerah, še 
posebej pa smo se zavzema-
li za dokončno ureditev pro-
blema prodaje železniških 
vozovnic. Ob dobrem sode-
lovanju obeh partnerjev – Di-
rekcije Republike Slovenije 
za vodenje investicij v jav-
no železniško infrastrukturo 
in Občine Radeče – je hitro 
prišlo do dogovora in pričela 
se je realizacija druge faze 
projekta.

V okviru te druge faze je bil 
v neposredni bližini pero-
na postavljen večnamenski 
objekt, namenjen prodaji 
vozovnic ter nakupom časo-
pisov, tobačnih izdelkov ter 
napitkov in drobnih prigriz-
kov. Na obeh peronih so bili 
hkrati z navedenimi deli v 
dolžini dobrih 100 metrov za-
menjani obstoječi tlakovci z 
novimi tlakovci višjega kvali-
tetnega razreda, na obeh pe-
ronih pa sta bili postavljeni 

tudi nadstrešnici. Sočasno 
je bil prvi peron opremljen 
s kolesarnico. Trenutno si-
cer še potekajo zadnja mon-
tažna dela, projekt pa bo v 
kratkem dejansko zaključen.

problem dostopa 
invalidov

V drugi in zaključni fazi pro-
jekta smo ob ureditvi nad-
strešnice in rešitvi problema 
prodaje vozovnic želeli rešiti 
tudi problem dostopa na vlak 
za invalidne osebe na inva-
lidskih vozičkih, še posebej 
na drugi peron. Opravljeni so 
bili že prvi pogovori z lastni-
ki zemljišč, na katerih je bila 
določena trasa dovozne poti 
za vozila invalidnih oseb, po 
kateri bi le-te lahko dostopa-
le do drugega perona, vendar 
pa je projektant zaradi pro-
metne narave samega posta-
jališča idejo ovrgel. 

Obvestilo	o	prodaji	vozovnic	
Občanke in občane Radeč in okolice obveščamo, da je s 
15. junijem 2010 na železniškem postajališču Radeče pri-
čela obratovati potniška blagajna za nakup železniških vo-
zovnic. Blagajna je odprta od ponedeljka do petka med 
05:30 in 13:00 uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih 
pa je zaprta. 

Potniki, ki bodo od 15. junija 2010 dalje v času, ko je po-
tniška blagajna odprta, vstopili na vlak v Radečah brez 

vozovnice, 
bodo pri 
nakupu vo-
zovnice na 
vlaku pla-
čali doda-
tek po 420. 
točki ST 
7001 v vi-
šini 2,50 
EUR!

KRŠKO - V začetku junija je po dveh mesecih intenzivnega dela 
in truda 19 prostovoljcev uspešno zaključilo 70-urni tečaj za bol-
ničarje/ke. Usposabljanje iz prve pomoči je aprila in maja v or-
ganizaciji Občine Krško izvajal Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje Krško (RKS OZ Krško), pri čemer je teoretični del pre-
vzel dr. Emil Šprajc, praktični prikaz oskrbe poškodb in bolezni 
pa Milena Žulič. Tečaja se je redno udeleževalo 12 prostovoljcev 

iz gasilskih vrst, dva iz Društva potapljačev Vidra Krško, štirje iz 
RKS OE Krško in tudi članica Planinskega društva Bohor Senovo, 
vsi pa smo po uspešno zaključenem preverjanju pridobljenega 
znanja prejeli potrdilo o usposobljenosti z enotno in trajno ve-
ljavnostjo na območju celotne Slovenije.  D. Jazbec

19	novih	bolničarjev

Tečajniki in tečajnice s predavatelji
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KRŠKO - V Savaprojektu Krško so ob 35-letnici delovanja pod-
jetja 10. junija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in pro-
stor pripravili strokovni posvet na temo „Za boljše življenje 
in brez ovir“, na večerni prireditvi pa so Kulturnem domu Kr-
ško predali v uporabo invalidsko vzpenjalo. Ob tej priložnosti 
so zbranim spregovorili direktor Savaprojekta Peter Žigante, 
župan krške občine Franc Bogovič, Franc Hočevar iz Ura-
da predsednika države, generalni direktor GZS Samo Hribar 
Milič, direktorica krškega Kulturnega doma Katja Ceglar in 
namestnik glavnega direktorja podjetja Aleš Plestenjak. Ob 
prisotnosti predstavnice invalidov Janje Blatnik pa so trak 
prerezali (na fotografiji z leve) Ceglarjeva, Žigante, Hočevar 
in Bogovič. Sledil je koncert Ota Pestnerja z Big bandom Kr-
ško pod vodstvom Aleša Suše. Prireditev je povezovala Ber-
narda Žarn.  M. K. 

Trak sta prerezala predse-
dnik Krajevne skupnosti Sro-
mlje Franc Kostanjšek in žu-
pan Ivan Molan, ob spremljavi 
domačega moškega zbora pod 
vodstvom Vinka Žerjava in 
tamkajšnjih ljudskih pevcev, 
ki jih vodi Vida Bratanič, ki 
je prireditev tudi povezovala, 
na harmoniki pa se je pred-
stavil Žan Krošelj. Predse-
dnik Kostanjšek je dejal, da 
so obnovo načrtovali več let, 
krajevna skupnost pa je pri-
spevala okoli 20 tisoč evrov 
interventnih sredstev. Ob Kra-
jevni skupnosti dom uporablja 
še vseh osem društev, ki delu-
jejo v kraju. Župan je dejal, 
da so društva tisti dejavniki, 
ki skrbijo za povezanost pre-

SENOVO – Nad tukajšnjo bencinsko črpalko OMV so 11. juni-
ja predali v uporabo novozgrajeno avtobusno obračališče in 
postajališče, ki bo bistveno doprineslo k večji varnosti v ce-
stnem prometu, saj so do sedaj avtobusi, ki so pripeljali iz 
smeri Krškega, obračali kar na bližnjem nepreglednem križ-
išču Titove in Rudarske ulice. 

Projekt za avtobusno obračališče z vzporedno urejenimi par-
kirnimi površinami za osebna vozila so izdelali v novomeški 
družbi Gradbeno projektiranje in inženiring, v krški družbi 
Kostak pa so na podlagi tega ureditvena dela izvedli v slabih 
osmih mesecih. Vrednost investicije, ki jo je v celoti finan-
cirala Občina Krško, je znašala 207.000 evrov. Investicijo so 
družno predali v uporabo župan Franc Bogovič, predsednik 
sveta KS Senovo Vlado Grahovac, Miljenko Muha iz družbe 
Kostak in Vojko Omerzu iz CRP Brežice, v katerem so izva-
jali nadzor, krajši otvoritveni program pa so z glasbenimi in 
plesnimi točkami popestrili Pihalni orkester Senovo in Fol-
klorna skupina DKD Svoboda Senovo.  B. M.

DOBOVA - Nasproti železniške postaje v Dobovi so 11. junija 
pri podjetju BGS Elektronika slovesno prerezali trak na obno-
vljeni 50-tonski parni lokomotivi serije 62 iz leta 1952. Pro-
jekt je speljala Milena Vranetič, povezala turizem in gospo-
darstvo, v projektni skupini pa so bili poleg nje še Branka 
Stergar iz Občinske turistične zveze Brežice, Stanko Lazar iz 
društva Zagon Tržišče in prokurist podjetja Drago Kramarić. 
Svečane predaje parne lokomotive se je udeležil tudi 96-le-

tni Dobovčan Vjekoslav Bokor in je skoraj gotovo najstarej-
ši strojevodja v Sloveniji. Udeležence, med katerimi so bili 
tudi najvišji predstavniki brežiške občine, župan Ivan Molan, 
obe podžupanji Patricia Čular in Milena Jesenko, poslanec 
Andrej Vizjak in predsednik sveta KS Dobova Mihael Bora-
nič, sta nagovorila tudi predstavnika podjetja BGS Elektrika 
- direktor Antun Sabolski in prokurist Drago Kramarić, ki je 
dejal, da je to ena od štirih tovrstnih lokomotiv  v Sloveniji. 
V priložnostnem programu so nastopili duet Franci in Kata-
rina, Patricia Petelinc in nova atraktivna skupina Mariachi 
Fiesta en Jalisco. Več na www.posavje.info. S. Vahtarič 

V	Dobovi	parna	lokomotiva	

Mihael Boranič, Ivan Molan, Drago Kramarić, Vjekoslav 
Bokor in Milena Jesenko

Senovo	z	novim	postajališčem	
in	obračališčem

Po prerezu otvoritvenega traku med rokovanjem 
(od leve) Vojko Omerzu in Franc Bogovič ter Vlado 
Grahovac in Miljenko Muha.

Preporod	sromeljskega	
doma	krajanov	
SROMLJE – V devetih mesecih je sromeljski dom krajanov doživel razcvet. Obnovili so dve dvorani, za-
menjali električno napeljavo, povsem prenovili sanitarije, tudi za invalide, vhod je prilagojen gibalno 
oviranim osebam, uredili so sobe za potrebe društev, hodnike, strojne inštalacije – vodovod, ogrevanje 
in prezračevanje in pridobili kuhinjsko nišo. Tako obnovljen dom so v uporabo predali 11. junija. 

bivalcev, za kulturo in družab-
no življenje ter da so tovrstni 
domovi center kraja. Dejal je, 
da je obnova z EU sredstvi bi-

stveno lažja, in izrazil upa-
nje, da bodo urejeni prosto-
ri vzpodbudili dodaten zagon 
društev in pritegnili mlade.

V Sromljah so se po pomoč 
občine obrnili z že izdelanim 
projektom, zato so uspešno 
pritegnili tudi sredstva EU. 
Celotna vrednost projek-
ta je 57 tisoč evrov, pro-
jekt je sofinanciran iz pro-
računa občine in ministrstva 
za kmetijstvo oz. Evrop-
skega ministrskega sklada 
za razvoj podeželja v višini 
20.500 evrov. Kostanjšek se 
je zahvalil vsem, ki so dopri-
nesli k obnovi, še posebej pa 
aktivu kmečkih žena in ga-
silcem, ki so počistili notra-
njost in uredili zunanjost. 
Dejal je, da zdaj morajo ure-
diti še fasado in zamenjati še 
del oken.
 Suzana Vahtarič

Dom sta namenu predala župan Molan in predsednik 
Kostanjšek.

Kakor je ob tem dejal zbra-
nim krajanom in gostom Da-
mjan Mežič, so bili tako v 
zadnjih treh letih obnovlje-
ni skupno štirje mostovi, s 
katerimi so pridobili bolj-
šo in varnejšo cestno pove-
zavo, z vzporedno ureditvijo 
in utrditvijo korita in breži-
ne potoka Senuša pa je re-
šen tudi dolgoleten problem 
poplavljanja tega potoka. 
Ob že omenjeni obnovi četr-
tega mostu in pohodne povr-
šine med dvema mostovoma 
pa so od lanskoletnega do le-
tošnjega krajevnega praznika 
uspeli asfaltirati cestne odse-
ke Volčje jama - Dolenje (do 
Kerinovih), v Dedni vrh in v 
Ledini do družine Lekše. Kra-
jevni praznik, ki se ga kraja-
ni vselej udeležijo v velikem 
številu, obeležujejo v spomin 
na vrnitev izgnancev na svo-
je domove.

Navedene infrastrukturne 
posodobitve resda dvigujejo 
kakovost življenja okoli 450 
prebivalcev v šestih zaselkih 
krajevne skupnosti (Senuše, 
Drenovec, Brezovska Gora, 
Brezje, Straža, Dedni vrh), 
vendar to najmanjšo krajev-
no skupnost v občini Krško, 
je poudaril Mežič, povezu-

Mostovi,	ceste	in	vezi	–	
povezujejo	ljudi
SENUŠE - Ob osrednji prireditvi v počastitev krajevnega praznika KS Senuše so 12. junija predsednik 
sveta KS Damjan Mežič, župan Franc Bogovič, podžupan Cvetko Sršen in nekdanji dolgoletni predsednik 
KS Alojz Lekše predali na Senušah v uporabo obnovljen most z okoli 200 metrov dolgim novozgrajenim 
pločnikom skozi naselje. 

jejo, utrjujejo in odlikujejo 
še mnogo trdnejši mostovi in 
vezi - sloga krajank in kraja-
nov! Zato so toliko bolj pozor-
ni do starejših sokrajanov, ki 
jih obiščejo in skromno obda-
rijo v prednovoletnem času; 
z namenom prijetnega druže-
nja krajanov so ob zaključku 
minulega leta povabili v svojo 
sredo glasbeno skupino Wein-
stein iz Šmartnega ob Paki, v 
mesecu februarju so organi-
zirali tradicionalni Valentinov 
pohod in gostili ptujske ku-
rente, podmladek v krajevni 
skupnosti je ob materinskem 

dnevu za ženske pripravil 
prisrčen program, na obmo-
čju krajevne skupnosti pa so 
se aktivno pridružili tudi ne-
davno izvedeni vseslovenski 
čistilni akciji. Kakor je v za-
ključku govora dejal predse-
dnik Mežič, ki je prevzel vo-
denje KS v drugi polovici leta 
2008, so na dosedanje prido-
bitve in dosežke ponosni, ob 
tem pa duhovito pripomnil: 
„Ker v današnjem času potre-
bujemo tudi boljšo in hitrej-
šo komunikacijo s svetom, 
je v izgradnji širokopasovno 
omrežje. In upam, da zara-

di priključitve nanj prihodnje 
leto ne bomo imeli virtualne-
ga krajevnega praznika, tem-
več se bomo, kakor danes, 
krajani ponovno zbrali v ve-
likem številu.“

V dvorani v tamkajšnjem ga-
silskem domu so praznova-
nje krajevnega praznika, ki 
je posvečen vrnitvi izgnan-
cev po drugi svetovni vojni 
na svoje domove, s koncer-
tom popestrili pevci Lovskega 
pevskega zbora Lovske druži-
ne Krško pod vodstvom Anje 
Radkovič in mlada citrarka 
Karmen Zorič, v dopoldan-
skih urah pa je v organizaciji 
Športnega društva Senuše na 
tamkajšnjem igrišču potekal 
tudi tradicionalni nogometni 
turnir. Udeležile so se ga eki-
pe Volovnika, Straže, Senuš, 
Križe in Mladi Snušani ter si 
v navedenem vrstnem redu 
razdelile tudi osvojena me-
sta na turnirju. Glavno nagra-
do - žogo - si je tako pribrcala 
ekipa Volovnika, prevzel pa 
jo je član ekipe in podžupan 
Cvetko Sršen, ki jo je v znak 
pozornosti in prijateljstva, 
predvsem pa v športnem 
duhu podaril zadnjeuvrščeni 
ekipi mladih Snušanov. 
 Bojana Mavsar

Most in pločnik so predali namenu (od leve) Alojz Lekše, 
Franc Bogovič, Damjan Mežič in Cvetko Sršen.

Novo	vzpenjalo	za	invalide
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proizvodne in prodajalne prostore, poklepetali o prednostih in 
težavah združevanja na podeželju. Priložnosti na podeželju je 
veliko, vložiti je potrebno pravo mero truda in veliko zaupanja 
v sodelovanje, so nam zaupali proizvajalci izdelkov, med nji-
mi smo spoznali mlado poznavalko zelišč in začimb, umetnico 
izdelovanja keramičnih izdelkov, glavnega gospodarja cenjene 
kmetije Klančnik, čebelarsko družino Žvikart ter mladeniča, ki 
je izkoristil svojo podjetniško žilico in pomagal, da so na doma-
či kmetiji, kjer so se prej ukvarjali predvsem s kokošmi nesni-
cami, razširili ponudbo z najrazličnejšimi domačimi testenina-
mi. Priložnosti torej so, samo vizija mora biti enotna. 

Člani LAS Posavje so 8. junija drugič odšli na ogled dobre pra-
kse, tokrat v sodelovanju z LAS Loškega Pogorja, ki s predse-
dnico Ivico Rant na čelu že dobro sodeluje s prijavitelji projek-
tov v sklopu programa LEADER na avstrijski strani meje. Vodji 
LAS Spodnje Koroške na avstrijskem Koroškem, Peter Plaimer 
ter Ingeborg Schönherr sta nam skupaj s prevajalcem Štefa-
nom Merkačem predstavila njihovo pot do realiziranih projek-
tov spodbujanja razvoja podeželja. Avstrijsko stran so navdušili 
obnovljivi viri energije. Ob prvem postanku v Železni Kapli, kjer 
nas je pozdravil tudi slovensko govoreči župan, so se Posavci in 
člani LAS Loškega Pogorja lahko preizkusili v vožnji z električni-
mi kolesi, ki so jih Avstrijci pridobili skozi projekt »Solare Mobi-
lität«. Kot je razvidno iz imena, gre za kolesa, katerih majhne 
baterije se napolnijo z elektriko, pridobljeno iz fotovoltaike. 

V sklopu projekta »Solarne mobilnosti« smo si ogledali še 
električni avtomobil, ki se polni s pomočjo fotovoltaike na 
občinski hiši v Žitari vasi, predstavniki občine pa so se po-
hvalili tudi s projektom imenovanim »Žitrajsko vino«, kjer 
so na sicer trti ne ravno naklonjenem območju s pomočjo 
evropskih sredstev Leader obudili delovanje vinskih kleti v 
Podjuni, zasadili nekaj trt, prirejajo pa tudi »Veliki praznik 
vina« vsako leto v septembru. Vodji LAS Spodnje Koroške sta 
nam predstavila še projekt »Regija užitka« na primeru »Pod-
junske salame« in »Podjunske ajde«. Projekt Podjunske ajde 
naj bi že uspel razširiti pridelavo in uporabo ajde v regiji. 
Narava naj ostane naravi, bi lahko dejali ob ogledu, ki je 
sledil v kraju Ponikva. Tam so namreč uresničili idejo o ra-
stlinski čistilni napravi, slike te pridobitve si lahko ogleda-
te v foto-mozaiku spodaj. Dneva še ni bilo konec, sledil je 
ogled t.im. »Šunke v rovu«, kjer v zapuščenem rudarskem 
rovu zorijo salame in šunke. 

Vsekakor smo se na obeh ogledih dobrih praks naučili, da je 
idej lahko ogromno, za vse uresničitve pa je pomembna tr-
dna volja in sodelovanje na različnih nivojih. Če si resnič-
no želimo povezati posavsko podeželje, nam program LEA-

Lokalna akcijska skupina LAS Posavje, ki povezuje partnerje 
javnega, zasebnega in ekonomskega  sektorja ter tudi različ-
ne strokovnjake na področju razvoja podeželja, si je za vo-
dilno temo svojega delovanja izbrala »vzpostavitev lokal-
ne trajnostne oskrbe s hrano«. 

Z vzpostavitvijo lokalne trajnostne oskrbe s hrano naj bi 
okrepili partnerske mreže na področju proizvodnje, prede-
lave in trženja pridelkov na območju LAS, dvignili kakovost 
pridelanih izdelkov in razvili lasten trg na območju Posavja, 
spodbujali porabo hrane, ki je pridelana v domačem okolju, 
ter predvsem spodbujali okolju prijazne kmetijske prakse.

V ta namen je LAS Posavje v letu 2009 objavila dva javna po-
ziva za sofinanciranje projektov iz naslova programa LEADER. 
V Letni izvedbeni načrt za leto 2009 je bilo uvrščenih 6 pro-
jektov (Akademija zdrave hrane, Lokalna trajnostna oskrba s 
hrano – 1.del, Obnovljivi viri energije na podeželju, Motivacij-
ski projekt udejanjanja turističnih potencialov, Turizem v zida-
nicah in Skupaj na podeželju). Skupna vrednost projektov pr-
vega Letnega izvedbenega načrta je znašala 319.000 EUR, od 
tega evropskih LEADER sredstev 208.000 EUR. Vsi projekti se 
uspešno izvajajo, nekateri med njimi pa se bodo pred vrhun-
cem poletja že zaključili.

V Letni izvedbeni načrt za leto 2010 se je uvrstilo 7 projektov 
(Pridelano v Posavju: Lokalno pridelana hrana naj ima prednost, 
Bistrica kot biser, Turizem v zidanicah, Turistično-informativne 
table območja občine Sevnica, Pravljična pot Kostanjevice: Pot 
čestitk, Gozdni sadeži: vrnitev h koreninam, 5-tka za zdravje: 
oblikovanje vzorcev zdravega prehranjevanja pri otrocih) v sku-
pni vrednosti 444.000 EUR, od tega pričakujemo 274.000 EUR 
evropskih sredstev LEADER. Projekti naj bi se pričeli izvajati v 
juliju, ko bomo prejeli odločbo o potrditvi projektov s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe So nujne – LAS poSAvje kot  
pobudnik nAcionALnegA AktivnegA 

iSkAnjA rešitev

Ob izvajanju programa LEADER, kjer so posredi evropska 
sredstva, pa smo v Posavju hitro ugotovili, da bo za nov pro-
gram potrebno veliko pozitivne energije, znanja in izkušenj 
v iskanju skupnega jezika tako v lokalni skupnosti kot tudi z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
ki je nosilec ukrepa LEADER kot 4. osi Programa razvoja po-
deželja (PRP) 2007-2013 na nacionalnem nivoju. 

V izvajanju smo naleteli na številne ovire, kot je dolgotrajno 
pregledovanje in potrjevanje projektov, zniževanje zaproše-
ne višine sofinanciranja po pravilu LEADER in delitev projek-
tov na profitne in neprofitne, prenizka stopnja sofinancira-
nja ter dolgi roki za izplačilo sredstev. Podobne izkušnje so 
se pokazale tudi v ostalih 33 LAS-ih, ki delujejo na sloven-
skem podeželju. 

S ciljem uspešnega črpanja sredstev LEADER in premagova-
nje poporodnih krčev, s katerimi se slovenske lokalne akcij-
ske skupine srečujemo, sta Lokalna akcijska skupina Posavje 
in njen predsednik Franc Bogovič podala pobudo za povezo-
vanje vseh LAS-ov v Sloveniji in iskanje ustreznih rešitev. V 
ta namen je 17. marca 2010 v Državnem zboru potekala seja 
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, na kateri 
so bile podane pobude Lokalnih akcijskih skupin za izboljša-
nje programa. V spomladanskih mesecih so potekali inten-
zivni usklajevalni sestanki s predstavniki LAS in MKGP, ki vo-
dijo v ustrezne rešitve in izboljšanje od leta 2011.

Predlog sprememb za leto 2011 predvideva dvig podpore za 
projekte na 85 % in ukinitev delitve projektov na profitne in 
neprofitne, administrativno kontrolo projektov bomo opra-
vljale LAS same, ministrstvo pa le določen odstotek. S temi 
ukrepi se bodo skrajšale tudi administrativne poti, predvsem 

Pridobljene	so	pomembne	izkušnje	izvajanja	
programa	LEADER	na	območju	LAS	Posavje
Z namenom ohranjanja življenja na podeželju in predvsem spodbujanja prebivalcev na podeželskih območjih, da aktivno sodelujejo pri razvoju svojega oko-
lja, Evropska unija namenja sredstva LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu Skupne kmetijske politike na območju Evropske 
unije. Os LEADER ali tako imenovana 4. os Programa razvoja podeželja se izvaja preko javno-zasebnih partnerstev (Lokalnih akcijskih skupin-LAS), ki so no-
silci razvoja svojih območij. Zaključeno območje Lokalne akcijske skupine določajo podobni razvojni kazalniki, na podlagi katerih je posamezni Lokalni ak-
cijski skupini dodeljena kvota evropskih LEADER sredstev, ki jih ta nameni za izvajanje različnih programov. 

pa se bodo skrajšali roki za izplačevanje zahtevkov. Spre-
membe bodo dokončno znane jeseni 2010. 

Po znanih spremembah bomo v LAS Posavje objavili 3. Jav-
ni poziv za nabor projektov v Letni izvedbeni načrt 2011.

Skozi povezovAnje  
do drAgocenih izkušenj 

V LAS Posavje smo pokazali, da je povezovanje na vseh ni-
vojih izredno pomembno. Da bi opozorili na težavno stanje 
na nacionalnem nivoju, zaradi katerega so posledično ime-
li določene slabe izkušnje tudi prijavitelji projektov iz naše 
skupine, smo torej stopili skupaj z ostalimi slovenskimi LAS-
i. Znanja in izkušnje z razvojem podeželja, ki smo jih začeli 
deliti in primerjati, so se izkazala kot dragocena in navdihu-
joča. Spoznali smo, da nam bodo odločevalci prisluhnili le, 
če bomo delovali povezano in enotno.

Da pa bi se naš glas slišal tudi izven meja, smo se v mesecu 
juniju 2010 v LAS Posavje priključili tudi Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja, v katerega je vključenih že 20 slo-
venskih LAS-ov. Znotraj društva smo zaradi skupnih interesov 
članice ustanovile tudi poseben odbor za program LEADER.

poSAvci nA koroškem  
in AvStrijSkem koroškem

Spodbujanje sodelovanja je ena glavnih značilnosti pristopa 
LEADER, prenos dobrih praks in pretok informacij med LAS-i 
pa je ključ za pripravo dobrih programov. V ta namen je LAS 
Posavje organizirala že dva ogleda dobrih praks. Aprila in ju-
nija smo tako Posavci spoznavali podeželje naše Koroške in 
Koroške na oni strani meje. 

Prvič so nas 15. aprila v srcu koroškega podeželja toplo sprejeli 
člani LAS Mislinjske in Dravske doline, ki so nam pokazali re-
zultate dveh projektov, ki sta za nas še posebej zanimiva: “Or-
ganizacija prodaje produktov s podeželja” in “Trženje izdelkov 
s podeželja”. Ena najbolj uspešnih lokalnih akcijskih skupin, ki 
je začela z delovanjem leta 2007, se med drugim že lahko po-
hvali s skupno blagovno znamko izdelkov »Zdravo z naravo« in 
izjemno lično trgovino lokalnih produktov v središču Slovenj 
Gradca. Omenjena LAS je posegla tudi na območje turizma, 
ohranjanja naravne dediščine, za prodajo lokalnih izdelkov pa 
so priskrbeli tudi s t.im. »mobilno trgovino« na predelanem 
vozilu. Udeleženci ekskurzije so lahko na koroškem podeželju 
spoznali posamezne ponudnike raznovrstnih izdelkov, ki delu-
jejo pod okriljem skupne zadruge LAS MDD, si ogledali njihove 

Člani Upravnega odbora LAS Posavje na zboru članov v 
Radečah; 

Korošci so nas navdušili z uspešno realizacijo 
zahtevnega projekta na podeželju in seveda že 
pregovorno gostoljubnostjo.

Kolo, s katerim se brez napora lahko pelješ v hrib, bi 
bilo lahko zanimivo tudi za naše griče.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Slovenke in Slovenci, brez meha ni smeha, brez sme-
ha ni veselja! Želja do druženja ob zvokih meha, ki nas 
osvobaja vseh spon in tegob vsakdanjega življenja nas 
je vzpodbudila, da združimo mehove na največji har-
monikarski fešti kadarkoli. Ni je vasice, kraja, trga, me-
sta, kjer ne bi zvoki harmonike razveseljevali staro in 
mlado, je ni ohceti in zidanice, kjer ne bi donela od 
griča do griča in se tako globoko zasidrala v naša srca.

PANONIKA HARMONIKA, Mednarodni festival har-
monike, etno glasbe, vina, kulinarike in smeha, bo 
potekal zadnji vikend avgusta na Gaju pri Letališču 
Cerklje ob Krki. Osnovni namen festivala je poudari-
ti pomen harmonike v različnih kulturah panonske ni-
žine in pri tem vzpodbuditi druženje in povezovanje 
njenih prebivalcev. 
Na festivalu se bo zvrstilo kar 22 glasbenih skupin iz 
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in Makedonije 
različnih glasbenih zvrsti, od narodno-zabavne do kla-
sične in prikazale široko tradicijo igranja harmonike.
Vabimo vas na čudovito kulinarično druženje in spre-
hod po festivalski vinski cesti ob pokušanju izbranih 
vin odličnih vinarjev iz vseh držav panonske nižine.

POVORKA PANONIKE HARMONIKE bo izziv za vso Slo-
venijo, da znova pokaže, kako je majhen narod sposo-
ben neverjetnih dosežkov. Naš cilj je, da Slovenci do-
sežemo svetovni rekord po številu harmonikarjev, ki 
so se zbrali na enem mestu ter v povorki zaigrali ne-
kaj najlepših slovenskih viž na najbolj prepoznaven 
slovenski način  - s harmoniko na prsih stopajoč ob 
njenih zvokih v paradi, ki ji ni para.

PANONIKA HARMONIKA, 
Mednarodni festival 

harmonike, etno glasbe, 
vina, kulinarike in smeha

DER nudi priložnost, omogoča nam prve, pomembne korake 
s pomočjo evropskih sredstev. Kot so zapisali člani Uprav-
nega odbora LAS Posavje: »Narejenega je bilo v Posavju že 
veliko, veliko zgodb pa je tudi ugasnilo, zato je toliko po-
membneje, da prepoznamo nujnost današnjega ukrepanja 
in spodbujanja posavskega podeželja k svetli prihodnosti. 
Da ta prihodnost je, glede na sposobnosti naših ljudi na po-
deželju, sploh ne gre dvomiti.« 

Vljudno vabljeni, da se za več informacij o LAS Posavje obr-
nete na Kristino Ogorevc Račič v Tehnični pisarni LAS, ki se 
nahaja na sedežu RRA Posavje v Krškem, pišete nam lahko na 
kristina.ogorevc@rra-posavje.si ali pokličete na 07/48 81 052.

 Kristina Ogorevc Račič, vodja Tehnične pisarne LAS 
 in Maruša Mavsar, članica UO LAS Posavje

Avstrijski LAS Spodnje Koroške sofinancirajo projekte le 
do 50 %, a imajo kljub temu velik razpon najrazličnejših 
projektov, ki spodbujajo življenje na podeželju

V spominu bodo ostali ogledi in učenje, nedvomno pa tudi dobro počutje in nova 
prijateljstva.
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Smrad	se	da	zmanjšati	vsaj	za	
polovico
BREŽICE - Da bi pripomogli k boljšim pogojem bivanja ob-
čanov ter ob tem našli tudi kompromis s kmetijstvom, so 
na Občini Brežice naročili izdelavo študije Preizkušanje 
učinkovitosti pripravkov za zmanjšanje smradu pri poliva-
nju gnojevke. V brežiških občinskih prostorih so 14. juni-
ja podali zaključno poročilo.

Pri testiranju so sodelovali Kmetijsko gozdarski zavod Novo 
mesto kot izvajalec, študijo je pripravil Stane Bevc, pred-
stavniki poskusnih kmetij Cerjak in Pribožič, ki se ukvarjata 
s prašičerejo, ter Petan in Kežman, kjer se ukvarjajo z gove-
dorejo, pa tudi predstavniki podjetij, ki so za poskus ponudili 
svoje pripravke. Projekt je znašal 10 tisoč evrov. 

Izsledke študije je pojasnil Bevc in med drugim dejal, da je 
bilo zajeto letno testiranje, prvo ocenjevanje so opravili v 
prvi polovici novembra, drugo pa je bilo izvedeno letos apri-
la. Smrad se je po ocenah zmanjšal od 49 do 68 odstotkov, saj 

sta se oba pripravka izkazala kot učinkovita. Z ekonomskega 
vidika stane uporaba pripravka Plocher 6 evrov na žival, saj 
se omenjeni pripravek zliva v gnojno jamo, strošek pripravka 
Glenor pa je večji, saj se giblje od 30 do 40 evrov na žival, 
dodaja pa se v krmno mešanico. Povzetek na podlagi ugoto-
vitvene študije je bil, da je smrad mogoče zmanjšati, zato 
bodo poskušali kmete prepričati v uporabo teh pripravkov. 
Roman Matjašič iz občinskega gospodarskega oddelka pa je 
za zaključek dejal, da je potrebno narediti še korak naprej 
in poiskati tudi način sofinanciranja, da bo uporaba priprav-
kov zaživela še v praksi. 
 Marija Kalčič

Izsledke študije je predstavil Stane Bevc.

Kronologijo izvedbe za oko-
lje zelo pomembnega projek-
ta je na otvoritvi predstavil 
župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk. »Začetki segajo v 
leto 1999, ko so vse tri posa-
vske občine pričele z določe-
nimi aktivnostmi. Leta 2002 je 
bila potrjena lokacija čistilne 
naprave v prostorskem planu 
občine Sevnica. Leta 2003 je 
Republika Slovenija z Evropsko 
unijo podpisala finančni me-
morandum, s katerim je zago-
tovila sofinanciranje skupnega 
posavskega projekta s sredstvi 
ISPA sklada, sedaj kohezijske-
ga sklada, v višini 10,2 milio-
na evrov. V letih 2004 do 2007 
so aktivno potekala javna na-
ročila za izbor izvajalca del, ki 
so ga v občini Sevnica žal spre-
mljale številne pritožbe in re-
vizijski postopki.  V mesecu av-
gustu 2007 je bila z izvajalcem 
del Nivo, d.d., Celje podpisa-
na pogodba o izvedbi del in s 
podjetjem DDC, d.o.o., Lju-
bljana pogodba za strokovno 
svetovanje in nadzor,« je uvo-
doma dejal. 

Sama izvedba projekta CČN 
Sevnica je nato potekala na 
424-ih parcelah, zaradi česar 
je bilo podpisanih 220 slu-
žnostnih pogodb z lastniki ze-
mljišč. Zgrajenih je bilo večje 
število novih kanalov v dolži-
ni 12,6 kilometra, tri črpali-
šča ter osem razbremenilni-
kov dežnih voda. Projekt CČN 
Sevnica je vreden 15.502.190 
evrov in je 33,18 % financi-
ran iz kohezijskega sklada, 
41,82 % iz sredstev ministrstva 
za okolje in prostor, 16,13 % iz 
sredstev občinskega proraču-
na in 8,87 % iz naslova okolj-
skih dajatev za onesnaževa-
nje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda. Izbrana teh-
nologija čiščenja predvideva 
mehansko, biološko in terci-
arno čiščenje.

LOG - V naselju Log v sevniški občini je potekala 17. junija slovesna otvoritev Centralne čistilne naprave in kanali-
zacijskega sistema Sevnica, ki se je je udeležil tudi minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić. 

Za uspešno delovanje CČN Sevnica je župan Srečko 
Ocvirk direktorju Komunale Sevnica na slovesni 
otvoritvi simbolno predal akvarij z zlato ribico.

Projekt “Skupaj na podeželju” je sofinanciran s pomoèjo Evropskega 
kmetijskega sklada  za  razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna 

LAS Posavje. Organ upravljanja  za  Program  razvoja  podeželja RS za obdobje 
2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

LJUBLJANA, POSAVJE - 9. junija se je sestala vodilna ekipa Ele-
ktro-Slovenije (Elesa) z župani in predstavniki 10 občin s tra-
se 2x400 kV daljnovoda Beričevo-Krško. Namen sestanka je bil 
končna uskladitev sporazuma o ureditvi medsebojnih odnosov 
pri gradnji omenjenega daljnovoda, ki je nujno potreben za 
elektroenergetski sistem Slovenije in s čigar gradnjo je Eles 
pričel letošnjo pomlad. V strpnem dialogu so sodelujoči uskla-
dili vsa odprta vprašanja in pomisleke, ki so jih imele občine 
Dol pri Ljubljani, MOL, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Liti-
ja, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Škocjan in Krško 
do posegov v lokalnem okolju med samo gradnjo daljnovoda. 
Z uskladitvijo sporazuma je bila odpravljena bojazen, da Eles 
kot investitor ne bi poravnal vse nastale škode na trasi kot po-
sledico gradnje daljnovoda, so sporočili iz Elektra Slovenije in 
zagotovili, da bo sporazum enak za vse občine in bo sklenjen z 
vsako občino posebej še pred poletnimi počitnicami.

Eles	in	občine	našli	skupni	
jezik	glede	daljnovoda

KRŠKO - Z zaključkom šolskega leta se približuje tudi konec 
projekta Energetsko varčna šola (EVŠ), v katerem sodelujejo 
slovenske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi, pobudnik 
pa je že drugo leto zapored družba GEN energija. Temeljni 
namen EVŠ je ozaveščanje in spodbujanje učencev in dijakov 
ter učiteljev in ravnateljev k uvajanju ukrepov za učinkovito 
rabo energije (URE). V letošnjem letu v okviru projekta pote-
kata dva nagradna natečaja, in sicer: EVŠ - največji prihranek 
električne energije, kjer bodo šolam podeljene denarne na-
grade za privarčevano električno energijo, ter EVŠ - mladi za 
učinkovito rabo energije, v okviru katerega se skupine učen-
cev/dijakov z mentorji potegujejo za privlačne nagrade za 
najboljše šolske projekte na področju energije in URE. Šole, 
ki se potegujejo za denarne nagrade, morajo do 30. junija iz-
polniti anketni vprašalnik o porabi električne energije na šoli. 
Poleg tega morajo oddati letno poročilo o ukrepih in aktivno-
stih, ki jih v okviru natečaja izvajajo na šoli. Analiza podat-
kov bo izvedena prek poletja. Nagrajenci natečaja bodo znani 
v začetku naslednjega šolskega leta, najkasneje do 30. okto-
bra 2010. Do 30. junija morajo projektno nalogo in obrazec 
za prijavo oddati tudi šolarji in njihovi mentorji, ki se pote-
gujejo za nagrade v natečaju »EVŠ - mladi za učinkovito rabo 
energije«. Prijavljeni projekti bodo razdeljeni v tri skupine 
glede na povprečno starost učencev oz. dijakov (druga triada 
OŠ, tretja triada OŠ in srednje šole). Strokovna komisija bo 
v vsaki skupini izbrala tri najboljše projekte. Tudi nagrajenci 
tega natečaja bodo znani v začetku naslednjega šolskega leta. 

Bliža	se	konec	natečaja	
Energetsko	varčna	šola

Minister za okolje in prostor dr. 
Roko Žarnić je v svojem go-
voru med drugim poudaril, da 
investicijo v komunalno infra-
strukturo lahko prepoznamo 
tudi kot pomemben prispevek 
k ohranjanju narave, krajevne 
lepote in naravnih zanimivosti. 

V slavnostnem kulturnem pro-
gramu so sodelovali Godba Sev-
nica in mažoretna skupina sev-
niškega društva Trg, Boštanjski 
kvintet, dekliška vokalna sku-
pina Fortuna iz Šentjanža ter 
učenci in učenke 2.a razreda 
OŠ Sava Kladnika Sevnica. Po-
deljene so bile tudi nagrade na 
natečaju Varujmo vodo.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Slovesna	otvoritev	centralne	
čistilne	naprave	Sevnica
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Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam 

in občanom občine Bistrica ob Sotli!

Praznovanja so odlična priložnost 
za pregled opravljenega dela 

in prijetno druženje vseh občank in občanov. 
Sadovi vašega sodelovanja so vidni 

v lepo urejenem kraju in številnih društvih, 
ki skrbijo za kulturni 

in družabni utrip v občini. 

V prihodnje vam želim še mnogo uspehov na 
vseh področjih in uresničitev vseh 

zastavljenih ciljev. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke 
in občani občine Bistrica ob Sotli,

iskreno vam čestitamo 
ob občinskem prazniku
in vam želimo veliko
dobrih medsebojnih odnosov,
osebnega zadovoljstva
ter medsebojnega sodelovanja v naši regiji.

Prijetno praznovanje vam želi

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, svetnice 
in svetniki občine Bistrica ob Sotli!

Ob občinskem prazniku 
vam iskreno čestitamo. 

Želimo vam veliko uspehov pri vseh 
zastavljenih ciljih ter veliko pravih in modrih 

odločitev za razvoj in kakovostno življenje 
vaših občanov.

Uspešno na poti razvoja in na vseh
področjih medsebojnega sodelovanja!

Franc Bogovič,
            župan občine Krško

               s sodelavci

Občinski praznik vsako leto znova pomeni čas druženja na prireditvah, 
športnih in kulturnih dogodkih, slovesnostih. Je čas, ko občanke in 

občani začutijo še močnejšo pripadnost svoji lokalni skupnosti, njeni 
zgodovini in prednikom, ki so jo gradili, predvsem pa je priložnost, da se 
skupaj zazrejo v prihodnost, katere temelje gradijo oni sami v sedanjosti. 

Vsi tisti, ki živimo in delamo v majhnih občinah oziroma lokalnih 
skupnostih, se dobro zavedamo, koliko trnja je potrebno premagati na 
poti do uspeha, do zagotavljanja kvalitetnih pogojev za življenje svojih 

občank in občanov, do tlakovanja poti v lepo in lepšo prihodnost. 
In ta trud velja ceniti.  

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam tako iskreno 
čestitamo ter želimo, da bi uspešno premagovali ovire na poti stabilnega 

razvoja vaše skupnosti. Obenem se vam zahvaljujemo za dosedanje 
dobro medobčinsko sodelovanje, z željo po krepitvi dobrih odnosov med 

občinama v okviru razvojne regije Posavje tudi v prihajajočih letih.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli, 
spoštovani župan, spoštovana podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Spoštovane občanke in občani 
občine Bistrica ob Sotli!

Iskrene čestitke ob vašem prazniku, 
ki naj vas navdaja z optimizmom ter jasnimi cilji 

za prihodnost in prinese nove ideje 
za soustvarjanje napredka 

ter dobro medsebojno razumevanje.

Čestitam vam za dosežke v preteklem letu 
in se veselim nadaljnjega sodelovanja 
v dobro vseh nas, ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica s sodelavci

Praznik	občine	
Bistrica	ob	Sotli

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli!     

V času praznovanja našega farnega patrona Sv. Petra 
praznujemo tudi naš občinski praznik. 

Želim Vam prijetno praznovanje 
in še veliko uspehov na skupni poti.

Praznujmo skupaj!
      Jožef Pregrad, župan

V leta 1999 ustanovljeni občini Bistrica ob Sotli so za svoj praznik izbrali 29. junij, god 
njihovega zavetnika svetega Petra, po katerem je poimenovana župnijska cerkev v sre-
dišču naselja in v spomin na nekdanje imenovanje kraja Sveti Peter pod Svetimi Gorami. 

Počitniške šempetrske dni bodo popestrile številne prireditve ob občinskem prazniku, 
namenjene vsem generacijam, vrhunec pa bo slavnostna seja občinskega sveta na sam 
praznični dan. Leto med obema praznikoma je prineslo številne pridobitve, o katerih je 
nekaj zapisal župan Jožef Pregrad, ki občino vodi od ustanovitve. 

Praznični	šempetrski	dnevi
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najveČja 
pridobitev - 
kUltUrni dom 
Največja pridobitev za kraj 
je zagotovo dokončna ure-
ditev kulturnega doma s pri-
zidkom. Tu gre predvsem za 
prostore, namenjene dru-
štvom, ki pa seveda posle-
dično vplivajo na društveno 
življenje v našem kraju. Vsa-
ko društvo ima tako svoj pro-
stor, uredili smo še sanitari-
je, spremljajoče prostore, 
zagotovo pa je pomembna 
pridobitev tudi urejena gale-
rija, ki bo služila kot razstav-
ni prostor, prostor za literar-
ne večere, morda bodo tam 
naši kulturniki in pevci našli 
tudi prostor za vaje. 24. ju-
nija  v galeriji tudi že odpira-
mo prvo razstavo. Gre za raz-
stavo domačinke, akademske 
slikarke Irene Romih. 

Članice društva kmetic Ajda 
so dobile čudovit prostor s 
kuhinjo, v kateri že pridno 
kuhajo, pa tudi ostala dru-
štva že snujejo načrte in ak-
tivnosti v svojih prostorih. 

veČje naloŽbe 
Med večje naložbe, ki smo 
jim med obema praznikoma 
zaključili, zagotovo sodi ce-

V	občini	Bistrica	ob	Sotli	smo	v	času	praznovanja	
občinskega	praznika.	Leto	med	obema	praznikoma	

je	prineslo	marsikaj	novega.
sta Kunšperk, v kratkem bo 
zaključena tudi cesta Svete 
gore - Vrhovnica. Med obema 
praznikoma je bilo asfaltira-
nih še kar nekaj cest. Trenu-
tno se izvajajo dela na peš-
poti Bistrica ob Sotli – Zagaj, 
in sicer se gradi manjkajo-
či 200-metrski del pločnika. 
Uspelo nam je urediti še dve 
stanovanji v zgornjih prosto-
rih občinske hiše.

V letošnjem proračunu smo 
sicer planirali, da bomo 
uspeli pridobiti nekaj več 
sredstev, žal pa so se nam 
sredstva glede na dano situ-
acijo nekoliko »skrajšala«. 
Vseeno pa menim, da bomo 
nekaj uspeli postoriti. Tako 
bomo dokončali manjkajo-
či del kanalizacije v Zagaju.  
V Čehovcu že urejamo ploč-
nik, ob katerem bomo ure-
dili javno razsvetljavo ter 
postavili prikazovalnik  hi-
trosti. Letos bomo preplasti-
li še manjkajoči del ceste Bo-
bovec in opravili sanacije že 
dotrajanih cest ter potrebne 
širitve cest, ki smo jih pla-
nirali tudi v letošnjem pro-
računu. Gre za cesto Trebče 
- Črešnjevec in cesto, ki bo 
Dekmanco povezala s Križan 
vrhom, del sredstev proraču-
na pa je pripravljen tudi za 

izdelavo idejnih načrtov no-
vega vrtca.

dobra 
sodelovanja

V občini so zelo aktivni mla-
di, vedo kaj hočejo, so zelo 
prodorni in uspešni. Uspešni 
so na raznih razpisih, pri or-
ganizaciji mednarodnih pro-
jektov. Tako ime Bistrice ob 
Sotli in celotne Slovenije po-
nesejo tudi v tuje države, 
kar je zagotovo zelo pohval-
no. Zalo pohvalna je tudi or-
ganizacija različnih priredi-
tev za vse generacije, ki so 
zelo dobro obiskane. 

Zelo dobro je tudi sodelova-
nje šole in občine. V prete-
klih letih smo skupaj zago-
tavljali sredstva in urejali 
šolske prostore, da imajo da-
nes naši otroci in učitelji za-
res dobre pogoje za učenje 
in ostale šolske dejavnosti. 
 
V kratkem bomo ob vstopih 
v občino in v centru Bistri-
ce ob Sotli postavili velike in-
formacijske turistične table. 
Razveseljiva je tudi bližajoča 
se izdaja kolesarske karte, ki 
jo bodo izdali napši kolesar-
ji kolesarske sekcije Orans.
 Jožef Pregrad, župan

Datum Ura Prireditev

24.06.2010 17.00
Odprtje prizidka KD BS
Odprtje razstave Irene Romih v galeriji KD
Odprtje razstave ročnih del Društva Kmetic Ajda v KD

25.06.2010

09.00
10.00 - 02.00

3. kolesarski bistriški maraton
Prireditev pri trgovini Marjan Market po naslednjem 
programu:
• 10.00 Otroški nogometni turnir
• 14.00 8. Šempetrske vaške igre 
• 16.00 Razgibajmo poletje 
• 19.00 Veselo druženje pod šotorom  

26.06.2010
19.30
21.30

Koncert MPZ Bistrica ob Sotli z gosti v Olimju
Koncert v Mladinskem centru  Bistrica ob Sotli

27.06.2010

07.00
10.00
10.30
11.00

Petrov sejem
1. ekipno mednarodno šahovsko srečanje 
Odkritje KAMNA ČASTI  pred občino
BISTRICA IMA TALENT  

29.06.2010
08.00 
17.00

Petrov golaž – gostilna Šempeter
Slavnostna seja občinskega sveta

03.07.2010 08.30 Dan odprtih vrat - OD GORCE DO GORCE

04.07.2010 15.00 Srečanje ljudskih pevcev POD STARO LIPO

17.07.2010 17.00 29. tradicionalni nočni turnir v malem nogometu

Program prireditev ob občinskem prazniku 2010
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Prodamo stiskalnico za grozdje - preša Willmes
- cena 2.500,00 €
- letnik 1988
- proizvajalec Willmes
- tip WHA 4000
- premer 140 cm
- dolžina koša 250 cm
- kapaciteta cca 8 ton
- št. programov 2
- lokacija Imeno

Info: Darko 031 683-745

ISKRENO ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU OBČINE BISTRICA OB SOTLI!

ČESTITAMO OB PRAZNIKU! 

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE
Bistrica ob Sotli
Tel.: 03 800 26 30, E-pošta: franc.bozicek@gmail.com
 

Spoštovani naši pacienti! 

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in se vam zahvaljujemo 
za izkazano zaupanje. Posebno zahvalo namenjamo tistim mamicam, 

ki nam v zdravstveno varstvo zaupate tudi svoje otroke. Želimo si, da bi 
vas bilo v bodoče takšnih v naši občini čim več.

za kolektiv ambulante
prim. asist. Franc Božiček dr. med.

Ivan Sinkovič prejme plake-
to občine Bistrica ob Sotli. Po 
vrnitvi iz izseljeništva ga je 
takratni župnik kot mladega 
ministranta, rojenega 1933, 
nagovoril k poklicu mežnarja, 
katerega Ivan opravlja od ti-
stih davnih let. Vselej zvesto, 
s srcem in dušo, je služil vre-
dnotam krščanstva, večini slo-
venskih škofov, množici župni-
kov, kaplanov, študentov, nam 
Šempetranom in vsem ljudem, 
ki so kdaj iskali notranji mir v 
oazi miru pod ali na Sv. Gorah. 

Vztrajal je in še vztraja v svojemu poklicu vrsto let in ob tem 
ostaja enako skromen in nasploh enak, razen vidnih sledi let. 
Peš, kasneje s kolesom, mopedom in nazadnje z avtomobi-
lom je vsak dan vsaj trikrat desetletja prihajal s strogo toč-
nostjo zvonit. Skoraj ni bilo cerkvenega obreda ali drugega 
dogajanja okoli cerkve, da ne bi bil prisoten. 
Na svojstven, duhovit način, obarvan s pristnim humorjem, 
zna z besedami, izbranimi in povedanimi v stilu njegove pri-
stne sposobnosti komunikacije, nagovoriti vsakega, pa naj 
je bil to nadškof ali romar ali kdorkoli. Ivan je v preteklo-
sti veliko pomagal tudi pri kmečkih opravilih na cerkveni ze-
mlji in pri vrsti  del okoli farnih cerkva, kar delno počne še 
danes. Tudi zaradi njega  je bila okolica  naših cerkva skozi 
desetletja vzorno urejena. 

Dekliški cerkveni pevski zbor na predlog Župnije Sv. Peter pod  
Sv. Gorami prejme denarno nagrado občine Bistrica ob Sotli. 
Začetek delovanja zbora, kjer prepeva 20 pevk, sega v okto-
ber 2004. Zaslugo ustanovitve in vodenja nosi zborovodkinja 
Metoda Denžič, v kateri se je ideja porajala zaradi občudo-

vanja organistke in zborovodkinje Tanje Pirš, ki jih je znala 
vzgajati v duhu pevskega poslanstva. Še posebej iz njene-
ga nekdanjega zbora izstopata Špela Drašler in Metoda Den-
žič, ki kot zborovodkinji nadaljujeta njeno delo. Zbor vsako 
nedeljo poje pri bogoslužju in ljudi duhovno bogati s pesmi-
jo ljubezni, veselja in upanja. Z veseljem zapojejo tudi ob 
drugačnih priložnostih, predvsem na porokah. Vsako leto so-
organizirajo božični koncert, se udeležujejo revij cerkvenih 
pevskih zborov, nekajkrat so tudi same organizirale revijo. 
Letos načrtujejo letovanje v Piranu, kar bodo seveda izko-
ristile za druženje in izvedbo intenzivnih pevskih vaj. V ok-
tobru načrtujejo samostojni koncert ob obletnici delovanja. 

Dušan Planinc iz Črešnjev-
ca prejme priznanje občine 
Bistrica ob Sotli kot izreden 
prebivalec občine Bistrica ob 
Sotli, ki z svojo nesebično po-
močjo pomaga društvenem ži-
vljenju v občini, začinjeno z 
kančkom njegovega humorja. 
Poznamo ga kot pridnega in 
vestnega človeka, predanega 
delu, kot odličnega vinogra-
dnika in kletarja, izdeloval-
ca salam in ostalih mesnih do-
brot ter bio sokov iz jabolk. Je 
tudi odličen oblikovalec kovin 

in veliko je cerkvenih zvonikov, na katerih je izkazal svoj ta-
lent in neustrašnost pred tako nevarnimi in zahtevnimi deli 
in jim nadel novo podobo.
Je eden od pobudnikov, da je Društvo vinogradnikov in kle-
tarjev znova oživelo in postalo prepoznavno ne samo v občini 
ampak tudi v širši okolici. Dušan je že vrsto let podpredsednik 
in s tem tudi gospodar društva ter eden od treh praporšča-
kov. Vsako leto poskrbi, da je grozdje iz stare občinske tre 
obrano, stisnjeno in negovano za protokolarne zadeve ob-
čine. Skorajda si ne znamo predstavljati prireditve v občini 
na kateri ne bi naš Dušan poskrbel za okusno pripravljanje 
hrane, naj si bo to pri športnem društvu in njegovih sekci-
jah, Kozjanski konjenici, srečanjih na mostu v Kunšperku in 
še bi lahko naštevali ... 

Stanko Kunst iz Zagaja prej-
me priznanje občine Bistrica 
ob Sotli. Kot mlad fant, ro-
jen leta 1931, je bil izgnan v 
Nemčijo. Ker zaradi vojne ni 
končal šolanja, je ostal v do-
mačem kraju in se z dušo in 
telesom zapisal kmetijstvu, s 
katerim se kljub letom ukvar-
ja še danes. Z ustanovitvijo 
Društva izgnancev Slovenije 
in ustanovitve Krajevne orga-
nizacije v Šempetru je od pr-
vega dne član društva in akti-
ven v odboru. Pozneje, ko so 

pridobili prapor, je postal  stalni praporščak in z njim na pro-
slavah zastopa izgnance iz Bistrice ob Sotli. Še bolj pomemb-
no je, da s praporom spremlja pokojne člane na zadnji poti. 
Je še tudi vsestransko aktiven, med drugim je tudi cerkveni 
ključar pri sv. Petru, kar je tudi veliko priznanje za njegovo 
pošteno držo. Je tudi najstarejši in z največjim stažem pri 
domačem gasilskem društvu. Delal je na različnih funkcijah 
in zaslužil več medalj in priznanj. Poznamo ga kot tihega, 
skromnega in delavnega občana naše občine. Za vse to mu 
ni žal ne časa ne truda.

V gostilni 
Šempeter

bomo kakor že 24 let do sedaj 
na Petrovo skuhali golaž, 

katerega vam bomo z veseljem 
brezplačno postregli.

Vabljeni vsi Šempetrani in naši ostali gostje
v torek 29.06. od 8. ure dalje.

  Čestitke ob občinskem prazniku
  Kolektiv gostilne Šempeter
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Spoštovani občani, občanke, cenjene stranke!
Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo 

in se zahvaljujemo za zaupanje 
ter želimo mnogo uresničenih želja!

Fendre Marjan s. p.
Polje pri Bistrici 10

Bistrica ob Sotli
Tel.: 03 800 13 30

Nagrajenci	občine	Bistrica	ob	Sotli
ivan sinkoviČ

plaketa 
obČine bistrica ob sotli

dekliški cerkveni pevski zbor

denarna nagrada 
obČine bistrica ob sotli

stanko kUnst

priznanje

obČine bistrica ob sotli

dUšan planinc

priznanje

obČine bistrica ob sotli

BISTRICA OB SOTLI - V parku pred občinsko stavbo so pred 
mesecem dni postavili 17-tonsko skalo, v kateri je vsestranski 
domači umetnik, tudi kipar Franc Černelč v tem času upo-

dobil podobo sramotilnega stebra - t. i. prangerja. Kamen 
časti je po njegovi zamisli protiutež sramotilnemu stebru in 
neke vrste zadoščanje. Otvoritev Kamna časti bo ob občin-
skem prazniku 27. junija ob 10.30 uri.  S. V. 

Za	zadoščanje	Kamen	časti	

Černelč na Kamnu časti (foto: arhiv občine)
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Gorniki	Brestanica	osvojili	
Elbrus	-	5642	m,	Rusija
Člani športnega društva Gorniki Brestanica: Rožman 
Samo, Dular Igor, Dular Branko, Dular Zoran, Marjetič 
Boštjan, Umek Robi, Kodrič Ladi, Likar Boris in Cergol 
Boris so se 4.6.2010 odpravili na odpravo v Rusijo. Osvo-
jili so najvišji vrh Evrope in Rusije, 5642 m visoko goro 
Elbrus, ki leži v gorovju Kavkaz. Po nekaj dnevih aklima-
tizacijskih vzponov in nestabilnega vremena so 9.6.2010 
ob 11.30 uri dosegli vrh.

Člani odprave se zahvaljujejo sponzorjem: GEN ener-
gija d.o.o., Centros d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., 
Okulistika d.o.o., Gostišče Ribnik, Gradis d.o.o., Karodi 
d.o.o., Colner Drago s.p., DTsi d.o.o., Košar Sebastijan 
s.p., Renova d.o.o., Agregat d.o.o., Debenc Janez s.p., 
Sojos d.o.o., Rajko Kožar, Elektro Vajdič s.p. ter ostalim 
za finančno podporo odpravi.
Več o odpravi si preberite na www.gorniki-brestanica.si

Četrte kolonije Ne pozabi-
mo se je udeležilo deset sli-
karjev: iz Celja Tone Mohar 
ter slikarska družina Ger-
šak, oče Vlado ter Vesna in 
Vlado ml., iz Dolenjih Ra-

dulj Ferenc Csernik in Maja 
Marjetič, iz Novega mesta 
krška rojakinja Dragica Škri-
njar, iz Kranja pa trije sli-
karji Kulturno umetniškega 
društva Sava Marjan Bur-
ja, Branko Škofič in pred-
sednik društva Izidor Vrhov-
nik – Dore. Sušilnica sadja, 
hram, zidanica, cerkev sv. 
Štefana, lesena drvarnica, 
delček vasi Kobile, slikarski 
pogled na vas in njen obod… 

Praznično	tudi	v	Kobilah
Vaščani Kobil in Etnološka zbirka družine Šribar so z dvema poznopomladnima prireditvama počastili tudi dva 
praznika, občinskega in praznik Krajevne skupnosti Leskovec. 29. maja je deset slikarjev našlo motiv za upo-
dobitev delčka vasi, 12. junija pa so svoja dela postavili na ogled. Ob tem pa je mala vasica v dolu Krškega 
gričevja v prazničnih dneh spletala tudi kito raznih drugih dogodkov, od obiska senovških ekovrtičkarjev 26. 
maja do blagoslova Marijinega kipa, ki ga je krajevnemu muzejčku podarila družina Skuhala iz Banovcev.

so se v pisani paleti barv »po-
stavili« na poznopopoldanski 
prvi ogled, ko so se slikarjem 
pridružili pohodniki Po poteh 
krajevne skupnosti Leskovec, 
zazvenela pa je tudi ljudska 

pesem ženske skupine Čebe-
lice pri Društvu podeželskih 
žena Mirna Peč. 

Vroča sobota 12. junija je 
v zelenilo Kobil pritegnila k 
dvema dogodkoma. Ob ko-
loniji v preteklem letu se je 
spletla prijateljska vez Šri-
barjevih s člani Pevskega 
zbora Banovci na Murskem 
polju, ki ga vodi Renata Ma-
kovec. Zbor turističnega dru-

štva, ambasador kulture in 
rokodelstva občine Veržej, je 
letos obiskal Vinarstvo Žaren 
v Nemški vasi. Člana zbora 
Ljudmila in Dušan Skuhala 
sta zbirki v Kobilah že prete-

klo leto dodala kip Marije, ki 
je nekoč čuval to znano vas s 
termalnim izvirom in starim 
zdraviliščem. Restavriral ga 
je Jože Lorber, župnik Lud-
vik Žagar pa ob spremljavi 
Pevskega zbora Banovci bla-
goslovil, da bi Marija prina-
šala svoje darove tudi kraju, 
kamor je »pripotovala«. 

Slikarska dela v olju in paste-
lu je zatem predstavila ume-

tnostna zgodovinarka Alenka 
Černelič Krošelj, ki spremlja 
nastajanje etnološke slikar-
ske zbirke v Kobilah že vse 
od začetka (2004). Mlada 
glasbenika, tolkalist Gašper 

Letnar in harmonikar Ma-
tej Rostohar, Pevski zbor TD 
Banovci in moderatorka La-
risa Mustar pa so prireditvi 
vtisnili še noto domačnosti, 
ki je slikarje in obiskovalce 
ob darovih prijaznih podpor-
nikov zadržala v Kobilah še 
v hladu junijskega večera. 
Razstava je na ogled do kon-
ca junija, vsak dan med 14. 
in 18. uro.
 Ljudmila Šribar

Novomeška slikarka Dragica Škrinjar predstavi svoje 
videnje Arhove drvarnice v Kobilah

Larisa Mustar, del Pevskega zbora Banovci in Gašper 
Letnar

DOLENJA VAS - Amalija se je rodila 11. junija 1920 na Bi-
zeljskem v družini Kostevc in bila prvi od skupno sedmih 
otrok. Poročila se je leta 1939 z Janezom Lončarjem, ki 
je bil doma v Sevnici, a kmalu sta se preselila v Spodnji 
Stari Grad, kjer prebiva še danes. 

Leta 1941 je rodila sina Jožeta, hčerka Ani pa se je leto dni ka-
sneje rodila v Nemčiji, kamor so jih izselili. Sin Marjan je pri-
vekal na svet leta 1951. Otroci so odrasli in Jože si je ustvaril 
družino v Ljubljani, kjer živi z ženo Nežo. Družinski prirastek 
sta povečala za hčerki Suzano in Simono, ki pa sta tudi že ma-
mici. Suzana ima sina Mitjo in hčerko Petro, Simona pa hčerki 
Niko in Pijo. Hčerka Ani si je dom z možem Maksom ustvarila 
v Mariboru, najmlajši Marjan pa je ostal na domu, mamo pa je 

sicer osrečil s hčerko Natašo. Amalijo je mož za vedno zapustil 
leta 1991, živega pa ima tudi le še brata Franca.

Na njen 90. rojstni dan so ji posebno slavje pripravili domači 
Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi, ki so jo v dolenjevaškem 
gasilskem domu prav prisrčno sprejeli ter ji ob tem pripra-
vili priložnostni program. Nagovorila jo je tudi predsednica 
Irena Stergar, nekaj besed je slavljenki namenil predsednik 
KS Dolenja vas Branimir Vodopivc, pa tudi Rafko Arnšek iz 
dolenjevaške KO Društva izgnancev, na harmoniko pa je za-
igral Tone Sotošek. 

Lončarjeva je z zbranimi nazdravila in razkrila recept za dol-
go življenje: „Treba je zgodaj vstajati, vzeti v roke motiko 
in iti na njivo ter tam počakati, da se zdani. Treba je spo-
štovati sebe in druge, pa je vse v redu.  Včasih nismo imeli 
niti elektrike, sedaj je vsega dovolj. Zelo pa sem vesela, ko 
me obiščejo otroci, pa vnuki, razveselim se svojih pravnu-
kov, saj je tako lepo, ko smo vsi na kupu. Mi pa zdravje sicer 
kar dobro služi, le korak je bolj počasen.“  M. Kalčič

V okviru krških poletnih ve-
čerov je luč sveta zagledala 
nova pesniška stvaritev Ru-
dija Stoparja, ki jo je po-
imenoval Čas pelje mimo. 
Organizatorji dogodka Valva-
sorjeva knjižnica Krško, Javni 
sklad za kulturne dejavnosti 
- Območna izpostava Krško in 

Založba Neviodunum so obi-
skovalcem ponudili za prgišče 
čudovitega kulturnega mo-
zaika, ki so ga poleg avtorja 

Rudijev	čas	je	pripeljal	mimo
KRŠKO – 17. junija je bila v krški Dvorani v parku predstavitev pesniške zbirke Rudija Stoparja z naslo-
vom Čas pelje mimo. O pesniku je spregovorila direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Polona Brenčič, 
avtor spremne besede Silvester Mavsar je nanizal nekaj misli o zbirki, pesmi pa je prebiral Ivan Mirt. 
Dogodek sta glasbeno obogatila Andreja Zlatič in Daniel Ivša.

stkali recitator Ivan Mirt ter 
glasbenika na harmoniki Da-
niel Ivša in na flavti Andre-
ja Zlatič.

Zbranim je nekaj besed o 
avtorju namenila direkto-
rica krške knjižnice Polona 
Brenčič, avtor spremne be-
sede Silvester Mavsar, ki je 
v imenu krške založbe bdel 
tudi nad izidom, pa je nani-
zal misli o Stoparjevem pe-
sniškem ustvarjanju: „Vsaka 
predstavitev tako plodovite-
ga in vsestranskega ustvarjal-
ca tvega. Zaradi objektivne 
omejitve prostora in subjek-
tivnega pogleda, ki ga nujno 
pomeni vsako branje poezi-
je, je delo avtorja, ki govo-
ri več narečij univerzalnega 
jezika, v nenehnem gibanju. 
Da bi ga prestregli tu in tam 
in hkrati ne omejili, naša in-
terpretacija pogleduje nazaj 
na že izdolbeno, a hkrati sluti 
novo sporočilo, ki že vznika.“  

Avtor Stopar pa je z nastopom 
podoživljal nastajanje pesmi 

ter občutja ob izdaji zbirke, 
izrazil je tudi veselje nad li-
kovno opremo Urške Jekler, 
ko je dejal: „Vznemirjenje in 
vrenje čuti v notranjem br-
botanju, ko postane glasno in 
neizbežno, se zruši zid lastne 
trdnjave in nastanejo slikar-
kini biseri. Z deviško razga-
ljenimi zenovskimi grafikami 
Urška žarči najbolj iskre-
no osebno izpovedno ranlji-
vost.“ V nadaljevanju pa me-
taforično dodal: „Nastajanje 
zbirke lahko primerjam z or-
gazmičnim stanjem. Najprej 
se je potrebno malo potrudi-
ti, potem nastopi stanje na-

slade in neopisljivega zado-
voljstva, na koncu pa utoneš 
v prijetne sanje.“ Z recitaci-
jo pesmi iz izgnanstva Alojza 
Stoparja je obenem naredil 
še poklon svojemu dedu, ki 
mu je v zbirki, sicer razdelje-
ni v tri sklope, prav tako na-
menil delček prostora. 

Kakor so se Stoparju zahva-
lili snovalci kulturnega veče-
ra, tako jim je s polno mero 
vrnil s priložnostnimi unika-
tnimi spominki, nato pa pre-
ostanek večera ob prijetnih 
klepetih delil z obiskovalci. 
 Marija Kalčič

Rudi Stopar

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili Stoparjevi 
poeziji iz nove pesniške zbirke.

Rudi Stopar se je rodil 30. maja 1939. Živi in ustvarja v Sev-
nici, kjer je leta 1969 pripravil tudi svojo prvo samostojno 
razstavo. V svoje kulturno poslanstvo je vpel kiparjenje, 
grafike in pesniško izražanje. Izdelal je več kot 800 skulptur, 
je avtor številnih javnih kiparskih obeležij, ustvarja grafi-
ke, izdeluje vitraže in slika. Pesniški opus je poimenoval Te 
moje pesmi in ga obogatil z zbirkami Zavrčki, V pomendra-
nem času, Vlakna mojega raja, Tolmuni in Čas pelje mimo. 
Odkril je izrazne možnosti haikuja, ki jih je napisal nekaj 
tisoč ter jih objavil v zbirkah Pomladno cvetje, Letni časi, 
Srčni veter, Sedem stez, idr. Za vsestransko bogato kultur-
no ustvarjalnost je prejel številne nagrade in priznanja. 

Čas pelje mimo
Te moje pesmi

RUDi sTopaR

format 170 x 200 mm,
128 strani, trda vezava
cena 19,00 ¤

naročila:
07 49 05 780

marketing@posavje.info

Dneve	je	pričakala	na	njivi

Zbrani na praznovanju ob 90-letnici Amalije Lončar.
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www.renault.si

S PAKETOM GT LINE PRIHRANITE
2.500 EUR SAMO DO 15. JULIJA!
ŠPORTNI DODATKI, ŠPORTNO PODVOZJE IN SEDEŽI TER 17-PALČNA ALU PLATIŠČA.
*VELJA OB NAKUPU Z RENAULT FINANCIRANJEM

RES HUD RENAULT MEGANE

Akcija velja od 8. 6. do 15. 7. 2010. Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,9 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 162 g/km. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

TPV Avto d.o.o., 
Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 07/391-81-14 Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499-19-04
Delovni čas: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure Delovni čas: od 7. do 17. ure, sobota od 7. do 12. ure

Dodaten popust za vse ostale modele iz zaloge.

Dodaten popust 
za vse ostale 

modele iz zaloge.

RAKA – 11. junija je svoj 98. 
rojstni dan praznovala Neža 
Kralj (na fotografiji) iz Vrha 
pri Površju. Predsednik KS 
Raka Silvo Krošelj je slavljen-
ko obiskal in jo razveselil s 
šopkom rož. Kot da ne bi štela 
98 pomladi, je z nami klepeta-
la in razdajala svojo dobro vo-
ljo. Prepričani smo, da se ob 
letu osorej zopet srečamo. Za 
še bolj prešerno vzdušje pa je 
poskrbela pravnukinja Anja. 
 S. T.

Dobra	volja	je	pri	98-letnici	
doma

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Sveta birma
Birma je eden izmed krščanskih zakramentov, ki ga odrašča-
joča oseba prejme ob zaključevanju osnovnošolskega izobra-
ževanja. V nekaterih posavskih župnijah je bilo letošnjo po-
mlad slovesno, fotografiji sta nastali na Senovem (spodnja; 
foto J. M.) in v Pišecah (zgornja; foto: zasebni arhiv), kjer so 

k svetemu zakramentu birme pristopili birmanci z globoške-
ga in pišeškega veroučnega okoliša. 

Prva gasilska maša pri Sv. Rupertu 
Na Florjanovo nedeljo 
so gasilci ter pionirji 
krškega sektorja (na 
fotografiji, foto: M. 
K.) obeležili praznik 
svojega zavetnika. V 
povorki so se udeleži-
li prve tovrstne mašne 
daritve, nato pa nada-
ljevali z druženjem v prostorih videmskega gasilskega dru-
štva. Dogodku je prisostvovalo dvainšestdeset uniformiranih 
gasilcev in dvajset pionirjev z domačega društva ter z Zdol, 
Dolenje vasi in Gore.  A. M. 

Evharistični kongres	
13. junija je potekal v 
Celju Slovenski evhari-
stični kongres. Po oce-
nah je bilo prisotnih 32 
tisoč vernikov, ki so kon-
gres spremljali, izven 
dogajanja pa so name-
stili tudi velike ekrane. 
Slovesnemu dogodku je 
prisostvovalo 110 akre-
ditiranih novinarjev; 
maševanje je vodil kardinal državni tajnik Tarcizio Bertone, 
somaševalo je 16 škofov, okoli 750 duhovnikov, prepevalo pa 
1300 pevcev iz 36 zborov ob spremljavi Policijskega orkestra iz 
Ljubljane. V sporočilu iz Pastoralne službe Celje, ki ga je pri-
pravil Miha Herman, je tudi zapisano, da je v pripravi stadio-
na sodelovalo preko 500 prostovoljcev; pospravljanja, ki so ga 
vzorno opravili do večera, pa se jih je udeležilo okoli 150. „Do-
godek so obogatile spremljevalne prireditve, pa tudi pričeva-
nje Pedra Opeke, slovenskega misijonarja na Madagaskarju,“ 
je med drugim zapisal Herman ter poslal fotografske utrinke. 

Razglasitev mučenca Grozdeta za blaženega	
Na vseslovenskem evharističnem kongresu je bil Alojz Grozde 
iz Gorenjih Vodal pri Tržišču v sevniški občini razglašen za bla-
ženega. Rodil se je rodil 27. maja 1923. Izhajal je iz neurejene 
družine, bil je nezakonski otrok. Skozi življenje ga je spremlja-
lo občutje odvečnosti. Bil je miren, izredno resen ter zbran. V 
šoli je kazal izredno nadarjenost, zato so ga na priporočilo uči-
telja Nikolaja Slaparja poslali v Ljubljano. Tam ga je močno za-
znamoval vstop v Marijino kongregacijo, v katero je vstopil leta 
1936 kot drugošolec. Isto leto je postal tudi urednik literarne re-
vije Izvir. Tudi pesnil je. V začetku je pisal veliko rodoljubnih pe-
smi, potem pa tudi bolj lirične. V Marijini kongregaciji je srečal 
nekatere dobre dijake, ki so bili hkrati člani Katoliške akcije in 
ko se je prvič znašel z njimi na sestanku, je to razumel kot eno 
največjih milosti prejetih od Boga. Postal je eden najbolj zavze-
tih članov. Zanj usodne so bile božične počitnice, ki jih je želel 
preživeti v rojstnem kraju. S seboj je vzel latinski misal Hojo za 
Kristusom Tomaža Kempčana in podobice Fatimske Matere bož-
je. Na novega leta dan 1943 je na Mirni na Dolenjskem umrl mu-
čeniške smrti.  S. R.
 Rubriko pripravlja in vabi k sodelovanju Marija Kalčič, 
 marija.kalcic@posavje.info

BOŠTANJ - V župnijski cerkvi v Boštanju se je v nedeljo 
odvijal slavnostni koncert MePZ Primož Trubar iz Loke pri 
Zidanem Mostu, ki v letošnjem letu obeležuje 30-letni-
co delovanja.

Začetki delovanja Mešanega pevskega zbora Primož Trubar iz 
Loke pri Zidanem Mostu segajo v leto 1945, vendar je zbor 
leta 1956 zaradi pomanjkanja pevcev in pevk prenehal de-
lovati, a želja po prepevanju je ostala, zato so se pevci naj-
prej organizirali v moški oktet in nato v moški pevski zbor.  
Kot mešani pevski zbor je zbor v Loki znova zaživel leta 1980 
in postal v tridesetih letih aktivnega delovanja eden kvalite-
tnejših amaterskih pevskih sestavov. 

MePZ Primož Trubar, ki ga sestavlja 30 pevcev in pevk ter 
deluje pod umetniškim vodstvom profesorice glasbe Mar-
jete Sojar, je vsa ta leta zaznamovala vztrajnost pevcev in 
pevk, izjemnih zborovodkinj in zborovodij ter močna pod-
pora lokalne skupnosti. »S ponosom in z veseljem ugotavlja-
mo, da so tukaj doma ljudje, ki neizmerno ljubijo petje. Še 
več kot to. S svojo vedrino in odprtostjo so v svoje vrste pri-
vabili pevke in pevce, ki so se pripravljeni za takšno ustvar-
janje pripeljati tudi iz več deset kilometrov oddaljenih kra-
jev,« so zapisali v vabilu na slavnostni koncert.

Na nedeljskem koncertu so zazvenela glasbena dela sklada-
teljev, ki so v preteklih letih in stoletjih ustvarili čudovite 
kompozicije. V zelo akustičnem prostoru boštanjske cerkve 
je bilo tako mogoče slišati Gallusa, Mozarta, Mendelssohna, 
Verdija, Biebla in prelepe slovenske ljudske pesmi.
 Smilja Radi, foto: L. M.

SEVNICA - Raziskovalec sevniške preteklosti, avtor večje-
ga števila zanimivih knjig o Sevnici, o njeni okolici in o 
njenih prebivalcih Oskar Zoran Zelič je tokrat za obisko-
valce in uporabnike sevniške knjižnice pripravil na pano-
ju ob vhodu v knjižnico kratek in jedrnat pregled 80-le-
tne zgodovine Sokolskega doma v Sevnici, ki se ga mlajši 
rodovi spominjajo kot TVD Partizana, in kratko predstavi-
tev življenjske zgodbe zadnje lastnice Gradu Sevnica, gro-
fice Mathilde Arco-Zinneberg.  

Sokolski dom, po drugi svetovni vojni preimenovan v Dom 
telovadnega društva Partizan Sevnica, je veljal za najkvali-
tetnejšo arhitekturo v Sevnici in v okolici iz časa med sve-
tovnima vojnama. Stavbo so porušili jeseni leta 2001 in se-

daj na tem mestu stoji v mesecu aprilu odprti hipermarket, 
čeprav so bile obljube ob rušitvi drugačne - na istem mestu 
naj bi bil zgrajen nov, sodobnejši športni objekt (tudi za po-
trebe SŠ Sevnica, ki nima svoje telovadnice).

»Letošnjega 1. junija je minilo natanko 80 let od otvoritve 
Sokolskega doma v Sevnici. Dom, ki je skozi čas zamenjal 
ime, je bil vseskozi zelo pomemben generator kulturnega, 
športnega in družbenega življenja mnogih generacij Sevni-
čanov in Sevničank,« je zapisal v kronologiji sevniškega TVD 
Partizana Oskar Zoran Zelič. V mesecu juniju mineva tudi 
100 let, ko je postala lastnica Gradu Sevnica grofica Mathilda 
Arco-Zinneberg. Bila je zadnja grofica, ki je živela na sev-
niškem gradu. Umrla je 28. septembra 1941, stara 72 let v 
italijanskem Gradežu.

Grofica, ki je bila v bližnjem sorodstvu s habsburško-lotarin-
ško dinastijo, je prišla v Sevnico z gradu Ebreichsdorf pri Du-
naju, Njen prihod v Sevnico je bil posledica izločitve iz viso-
ke družbe, kajti v nedovoljenem ljubezenskem razmerju s 
konjeniškim majorjem Arthurjem Traenklom se jima je leta 
1906 v Veliki Britaniji rodila edinka Kitty.  

»Sreča družine ni trajala dolgo. Med prvo svetovno vojno je 
Traenkel zbolel za rakom na požiralniku. Umrl je leta 1919, 
star 61 let. Dve leti kasneje je za meningitisom umrla še 
15-letna hčer Kitty. Grofica je dala obe trupli balzamirati in 
pokopati v kripto v Lutrovski kleti pod gradom. Poleg izgube 
svojih najdražjih je grofica zabredla še v finančne težave,« 
je del zanimive predstavitve zgodbe o zadnji sevniški gro-
fici, ki se kot ustno izročilo ohranja še dandanes, v posebni 
knjigi pa jo bo obelodanil Oskar Zoran Zelič.
 Smilja Radi

V	čas	ujete	podobe	30	let	MePZ	Primož	Trubar	

MePZ Primož Trubar iz Loke pri Zidanem Mostu je s 
slavnostnim koncertom v boštanjski cerkvi svečano 
obeležil 30-letnico delovanja.

Na dveh panojih ob vhodu v sevniško knjižnico si je 
mogoče ogledati fotografije in prebrati kratek tekst o 
nekdanjem Sokolskem domu oz. TVD Partizanu Sevnica 
in o življenju zadnje sevniške grofice. 
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Zanimivo je, da se je na av-
dicijo oddaje Slovenija ima 
talent sprva prijavila le Ve-
sna, ki že ima nekaj izkušenj 
z nastopi v posavskem oko-
lju, Matej je s kitaro le po-
magal pri snemanju  posnet-
ka za avdicijo. Na Pop TV so 
menili, da bi bila kot sestr-
sko-bratski duet zanimiva za 
slovensko občinstvo, zato so 
jima svetovali, naj nastopi-
ta oba. Odločitev se je izka-
zala za pravilno, saj sta na 
avdiciji navdušila s priredbo 
Rihanninega hita Umbrella in 
se suvereno uvrstila v polfi-
nale, kjer sta zapela in zai-
grala priredbo hita skupine 4 
Non Blondes What’s Up, kjer 
je prišel bolj do izraza Vesnin 
močan vokal. „S tem nasto-
pom sva bolj pokazala sama 
sebe, saj nama je rokerski 
stil bližje,“ pojasni Vesna. 
V finale se jim sicer ni uspe-
lo prebiti, sta pa z udeležbo 
na »talentu« dosegla, kar sta 
želela – opozorila nase. „Va-
bil za nastope ni ravno toli-
ko, da bi se jih morala ote-
pati, nekaj jih pa je,“ pravi 
Matej, Vesna pa dodaja, da 
so ju ljudje na ulici začeli 
prepoznavati že po avdiciji, 
za večjo medijsko pozornost 
pa bi se najbrž morala uvrsti-
ti v finale ali pa imeti za sabo 
„zgodbo“, kot jo je imelo ne-
kaj udeležencev šova.

Kot pravita, je  udeležba 
na tovrstnem šovu kar pre-
cej stresna. „Na TV zaslo-
nih morda ni videti tako in 
vse zgleda zelo sproščeno, 
za tem pa se dogaja marsi-
kaj. Priprave na nastop so 
kar stresne, saj veš, da te bo 
gledala cela Slovenija,“ pra-
vi Vesna. Medtem ko na av-
diciji nista imela veliko kon-

Take, ki je na ogled v Dobo-
vi, sicer ni vozil, je pa na-
redil tisoče kilometrov na 
začetku s tovornimi in nato 
predvsem s potniškimi in hi-
trimi lokomotivami serij 01, 
05, 06, 11, 12, 17, 33 in dru-
gimi, katerih karakteristike 
zna na pamet. Kaj ne bi, saj 
je na njih dočakal upokoji-
tev leta 1972. Ni pa mu bilo 
lahko, saj je med drugo sve-
tovno vojno pred izselitvijo 
pobegnil na Hrvaško, se za-
poslil v Djuru Djakoviću in 
kmalu, že med vojno, pre-
izkusil moč prve ‘parnja-
če’. Po vojni, ko je zasno-
val hišo in družino v Dobovi, 
za katero pravi, da je naj-
lepši kraj, železniški promet 
ni bil tako gost, kot je da-
nes, zato je včasih že zvečer 
odšel na vlak in šele zjutraj 
prevzel ‘smeno’ na lokomo-
tivi v bližnjem Zagrebu ali 
kje drugje. Njegov sin Slav-
ko se spominja, da je ure 
preždel na bližnji postaji v 
Dobovi, medtem ko je oče 
doma počival, in čakal na 
sporočilo, kdaj in kje bo oče 
prevzel naslednjo izmeno. 
Sin še pravi, da kurjači niso 
imeli preveč radi očeta, saj 
je bil izredno natančen in je 
zahteval red in čistočo, pra-
vi, da je celo od doma no-
sil kože slanine in z njimi lo-
ščil kabino.

Dedek pravi, da je imel rad 
to delo, ker mu je dajalo 
kruh za družino. In če je bil 
preračunljiv, malce ‘podma-
zal’ za boljši premog ter pre-
udarno vozil, je na premijah 
za premog zaradi ekonomič-
ne porabe in ob prevoženi 
kilometrini zaslužil še plačo 
na plačo. Spominja se, da ni 

Talenta	iz	Orehovca
OREHOVEC – Čeprav Posavje v finalu velikega spomladanskega šova na Pop 
TV Slovenija ima talent ni imelo svojega predstavnika, se je v njem izkazalo 
kar nekaj Posavcev. Poleg že (vsaj lokalno) kar uveljavljenih Lidije Kožar, Co-
ronk, Mladih žurerk, bratov Vodlan in skupine Mariachi La Paloma je z uvrsti-
tvijo v polfinale najbrž še največji preboj iz anonimnosti uspel študentoma 
iz Orehovca pri Kostanjevici na Krki, sestri in bratu, 19-letni Vesni in 21-le-
tnemu Mateju Krapežu.

taktov s tekmeci, sta se v 
polfinalu zbližala predvsem 
z imitatorjem Joea Cockerja 
Danijelom Rampretom, sti-
ke sta ohranila tudi z vodite-
ljem Vidom Valičem. Zmaga 
Line Kuduzović ju je mal-
ce presenetila, saj je bil Ma-
tejeva favoritka Maja Keuc, 
Vesno pa so navdušile pred-
vsem plesne in akrobatske 
skupine.

Matej ima tudi formalno 
glasbeno izobrazbo, saj je 
končal nižjo glasbeno šolo, 
kjer se je učil igranja tro-
bente, kitaro pa je prvič pri-
jel v roke pred desetimi leti 
in se naučil igrati kot samo-
uk. Zdaj se želi še izpopolni-
ti tako v igranju kitare kot v 
petju. Vesna se je v otroštvu 
sama učila igranja na sinte-
sajzer, njen pevski talent pa 

so kmalu opa-
zili v šoli in od 
takrat je re-
dno nastopa-
la na raznih 
pr i red i tvah 
tako v Kosta-
njevici kot v 
Brežicah, ka-
mor je hodi-
la v srednjo 
šolo. Glasbe-
nih ambicij 
jima na manj-
ka, problem 
pa je pred-
vsem – čas: 
„Težko naj-
deva skupen 
čas za vaje. 
Enkrat ima 
izpit eden, 
drugič drugi, 
enkrat enega 
ni v Rožni do-
lini (kjer sta-
nujeta med 

študijem, op. p.), drugič ni  
drugega... Najine obvezno-
sti se zelo križajo. Upam, da 
bo čez poletje, ko bova več 
doma, bolje,“ pravi Matej. 
Na nastopih igrata predvsem 
priredbe rokerskih skladb, 
tudi ljubitelji Balkana pri-
dejo na svoj račun, seveda 
pa repertoar prilagajata tipu 
prireditve, na kateri nasto-
pata. Poleti se želita bolje 
predstaviti tudi domačinom 
v Kostanjevici, ki ju pravza-
prav šele zdaj dobro spozna-
vajo. „Zdaj mi Kostanjeviča-
ni rečejo: u, ti znaš pa peti,“ 
pravi Vesna, sicer navduše-
na motoristka, Matejeva lju-
bezen do motorjev pa je za-
enkrat na stranskem tiru. 
Če jima bo uspelo v glasbi, 
bo morda tako še kar nekaj 
časa...
 Peter Pavlovič

‘Dedek’	iz	Dobove:	Parna	
lokomotiva	je	bila	zlata
DOBOVA - „Dedek“, kakor vsi v Dobovi kličejo živahnega gospoda Vjekoslava 
Bokorja starejšega, je vidno ganjen doživljal predajo stare parne lokomotive 
ogledu in nam ob tem zaupal: »Parna lokomotiva je bila zlata, na njej se je 
dalo zaslužiti.« Gospod, ki je 4. junija dopolnil 96 let, se je spominjal dogo-
divščin in let, ki jih je preživel v kabini parne lokomotive.

imel rad tunelov, ker je dim 
zabijalo v kabino, doživel je 
tudi filmsko uprizoritev Vla-
ka v snegu, a pravi, da ni bilo 
tako hudo, saj so imeli na po-
stajah dodatne lokomotive, 
ki so ob večji zamudi prišle 
iskat obtičalo kompozicijo. 
Vendar pa je bilo treba po-
tnike greti in to je bil včasih 
ob pomanjkanju premoga in 
vode problem. Spominja se, 
da je pozimi pokrajina skozi 
Gorski Kotor dajala videz bi-
serov. Dogodivščin ima več, z 
razbito sprednjo šipo, ki jo je 
zakril s cerado, potem pa na 
pol visel z vlaka, da je skozi 
okno videl, kod vozi. Nesre-
či je imel le dve, enkrat so 
ga po krivem obtožili, da je 
prevozil rdečo luč, a se je ka-
sneje izkazalo, da ni kriv, kot 
priča pa je bil prisoten tudi 
pri nesreči lokomotive, ki pa 
je ni vozil. 

Pozdravit ga je prišel tudi 
predsednik Tito,  ko ga je vo-
zil v Krapino in enkrat v Ku-
mrovec, saj so bile lokomoti-
ve njegovega modrega vlaka 
pretežke za zagorsko progo. 
V izvidnici Titovega vlaka iz 
Vinkovcev pa so mu nekoč v 

Dugem Selu odpovedali in-
strumenti, inektorji, je po-
jasnil, a je to zamolčal, ko 
pa so srečno prispeli v Za-
greb, so spet čudežno priče-
li delati. In je razmišljal, da 
če bi sporočil okvaro, bi ga 
verjetno obtožili sabotaže. 
Po upokojitvi je imel prilo-
žnost preizkusiti električno 
lokomotivo, saj so ga stroje-
vodje v Dobovi poznali, dejal 
je, da bi šlo, saj so osnovne 
komande iste, le ‘knofov’ je 
bilo preveč. 

Dedek rad prelista tudi knji-
go, ki mu je posebej pri srcu 
„Sto godina železnica Jugo-
slavije 1849 – 1949“, v kateri 
je zapisano, da je bila 17. 9. 
1849 vzpostavljena prva že-
leznica v nekdaj skupni dr-
žavi, in sicer Celje - Ljublja-
na v povezavi Dunaj - Trst. 
Njegovi domači pravijo, da 
je včasih bolj obujal spomi-
ne. Vsakodnevno pa se čil in 
vitalen gospod sreča na ju-
tranji kavici s prijatelji, med 
katerimi so Franc Bogovič, 
Cene Horvatič, Matjaž Kri-
žanič in Ivo Veble, ki nada-
ljuje s pisanjem kronike kra-
ja, po vzoru dedka, učitelja 
Vadnala. In tako skupaj obu-
jajo spomine na čase, ki si 
zaslužijo pisan pečat.
  Suzana Vahtarič 

Vesna in Matej Krapež se na odru odlično 
ujameta, izven njega pa sta tipično 
zbadljiva brat in sestra... Ena v seriji lokomotiv, ki 

jih je vozil strojevodja 
Bokor (foto: osebni arhiv)

Vjekoslav Bokor

Brežice 2010moje mesto foto: P. Brenčič
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Vabilo

Občina Brežice in 
Društvo zbirateljev Verigar vabita na prireditev

DOMOVINI ZA ROJSTNI DAN, 
ki bo v četrtek, 24. junija 2010, ob 18. uri 
v atriju Upravne enote Brežice (CPB 24a).

Na ogled bodo znamke z motivi iz zgodovine Slovencev 
in fotografije spomladanskega cvetja. 

V praznično vzdušje dneva državnosti nas bodo 
pospremili Simfonični orkester GŠ Brežice, vokalni solisti 
in recitatorji.

Prijazno vabljeni!

Na sončno junijsko soboto je svoja vrata odprl novi spa 
in wellness hotel Paradiso v Dobovi. Hotel, ki se ponaša z 
najsodobnejšo opremo za nego in sprostitev, je eden iz-
med petih uspešnih projektov v občini Brežice, za katere 
so investitorji pridobili sredstva evropskega sklada za re-
gionalni razvoj za podjetniške vzpodbude.

Svečane predaje v namen so se udeležili številni obiskovalci 
od blizu in daleč, spodbudne besede so investitorjem – druži-
ni Cvetkovič namenili tudi župan občine Brežice Ivan Molan, 
predsednik KS Dobova Mihael Boranič in direktor direktora-

ta za turizem na ministrstvu za gospodarstvo Marjan Hribar. 
Nov hotel s 16 različnimi sobami in bogato ponudbo različ-
nih tehnologij za nego in sprostitev predstavlja dodano vre-
dnost v turistično usmerjeni občini, prinaša pa tudi potrebna 
nova delovna mesta. Gostje so si v vodenih skupinah ogle-
dali hotel in investitorjem zaželeli veliko poslovnih uspehov. 

Ob zaključku športne sezone je Moško rokometno društvo Do-
bova pripravilo spektakularno tekmo med člani kluba in le-
gendami dobovskega rokometa – rokometaši, ki so nosili dres 
Dobove v 1. slovenski ligi v letih 1995/1996. Namen prija-
teljske tekme ob zaključku sezone je bil omogočiti mladim 
igralcem, članom MRK Dobova, da zaigrajo s svojimi vzor-
niki, ki so (bili) v državni reprezentanci. Na parketu dobo-
vske športne dvorane so tako združili moči rokometaši: Ivan 

Simonovič, Klemen Cehte (sedanji član slovenske državne 
rokometne reprezentance), Rajko Bogovič, Tomaž Ocvirk, 
Bruno Glaser (reprezentanti RS), Mile Mijačinović, Zlatan 
Džapo (reprezentanta Bosne in Hercegovine). Gledalci so ob 
zanimivi tekmi podoživljali zlate čase dobovskega rokometa. 

Vabilo

Ob praznovanju 160. obletnice delovanja 
Pihalnega orkestra Kapele 

vas orkester vabi na predstavitev knjige 

Od vaške godbe do pihalnega orkestra. 

Predstavitev bo 
v petek, 25.6.2010, ob 19. uri 

v gasilskem domu Kapele.

Ob 20. uri sledi svečani koncert orkestra 
na trgu v Kapelah (dirigent Franci Arh).
V soboto, 26.6., bo ob 17. uri na trgu 
v Kapelah Maraton godb iz Slovenije, 
Madžarske, Hrvaške, Italije in Kube.

Vabljeni!

Čestitka ob dnevu državnosti

Občankam in občanom občine Brežice, 
bralkam in bralcem Posavskega obzornika 

iskreno čestitamo ob dnevu državnosti 
in 19. rojstnemu dnevu naše domovine Slovenije. 

Veseli praznujmo in bodimo ponosni na naše 
tisočletne sanje, ki so se uresničile leta 1991.

Župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

Legende	dobovskega	
rokometa	združile	moči

Ekipi pred začetkom prijateljske tekme

Utrinek iz tekme

Evropska	sredstva	tudi	za	
naložbe	v	turizem	–	otvoritev	
hotela	v	Dobovi

Kot prvi so v novi hotel vstopili: Valentina Cvetkovič, 
Marjan Cvetkovič, župan Ivan Molan in direktor 
direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo 
Marjan Hribar.

Najboljši	brežiški	učenci	na	
sprejemu	pri	županu
BREŽICE – 21. junija je župan občine Brežice Ivan Molan sprejel najboljše učence osnovnih šol v breži-
ški občini in Glasbene šole Brežice ter jim za uspehe podelil knjižne nagrade. Zbrani so si ogledali gle-
dališko predstavo Ona in on, dogodek so obogatili mladi brežiški glasbeniki.

Na prvi poletni dan v leto-
šnjem letu, ko so učenci z 
mislimi pravzaprav že na po-
čitnicah, pa se sončni žar-
ki še kar preveč sramežljivo 
skrivajo za dežnimi kapljami, 
je v večnamenski prenovlje-
ni dvorani Mladinskega cen-
tra Brežice potekala poseb-
na slovesnost, saj je pripravil 
brežiški župan Ivan Molan 
sprejem za najuspešnejše 
učence z osnovnih šol v ob-
čini, ki so v iztekajočem se 
šolskem letu blesteli na raz-
ličnih področjih šolskega in 
izvenšolskega udejstvovanja. 

Osnovnošolci so si s svojimi 
spremljevalci tako ravnate-
lji, učitelji, pa tudi starši, 
najprej ogledali na držav-
nem tekmovanju z zlatim 
priznanjem nagrajeno gle-
dališko predstavo Osnov-
ne šole Brežice Ona in on. V 
nagovoru pa je župan Molan 

med drugim dejal, da je iz-
redno ponosen na tako šte-
vilno generacijo učencev, ki 
se je še posebej izkazala s 
svojimi talenti. „Prav goto-
vo bi si priznanje zaslužil še 
marsikateri učenec, vendar 
moramo nekako vedno upo-
števati neke kriterije in po-
staviti meje, ob tem pa se 
vedno poraja želja, da za-
res opazimo vse, ki v svoji 
sredini najbolj izstopate. Za 
to so pa prav gotovo zaslu-
žni tudi vaši učitelji ter vaši 
starši, ker so vam pripravili 
dobro in varno družinsko za-
vetje. Navsezadnje pa lahko 
rečem, da je tudi družbena 
klima v naši občini tista, ki 
na vas ugodno vpliva, saj je 
naše okolje izredno prijazno 
za vse generacije, tudi za 
vas ter vaše umske in fizične 
aktivnosti,“ je pred podeli-
tvijo knjižnih priznanj učen-
cem spregovoril Molan. 

Prejemnike priznanj pa so 
razdelili v več kategorij. Žu-
pan Molan je najprej česti-
tal vsem tistim, ki so z odlič-
nimi ocenami zaznamovali 
vseh devet let svojega šola-
nja. Teh je bilo v brežiških 
šolah 37. 13 učencev sicer 
ni bilo ves čas odličnjakov, 
se pa ponašajo z enim zla-
tim priznanjem. Kar 72 pa je 
bilo najboljših, ki so se ude-
ležili ali Državne revije otro-
ških folklornih skupin ali Žo-
garije ali Državnega srečanja 
lutkovnih in gledaliških sku-
pin Slovenije. Dva učenca, ki 

nista bila odlična, sta pa pre-
jela dve zlati državni prizna-
nji. Trije učenci pa so nosilci 
zlatega priznanja in osnov-
no šolo zaključujejo z odliko. 

Dogodek so z glasbenimi 
vložki med podeljevanjem 
popestrili učenci Glasbene 
šole Brežice, vodila pa ga 
je Janja Rostohar. Na na-
šem spletnem mestu www.
posavje.info smo prispevek 
o najboljših bogato opremili 
s fotogalerijo, nagrajence pa 
si lahko preberete tudi poi-
mensko.  M. Kalčič 

Šopek letošnjih najboljših učencev z osnovnih šol v občini Brežice

GLOBOKO – Tamkajšnje Kulturno društvo je minuli konec te-
dna gostilo Prešernove iz Šibenika. Najprej so 18. junija pri-
pravili skupni koncert domačega ženskega zbora in Prešer-
novk, ki delujejo že 10 let, sestavljajo pa ga Slovenke, ki 
živijo v Šibeniku, in domačinke. „Pobudo za druženje in sku-
pen večer je dal mentor globoških pevk Franc Kene, da bi 
pevski skupini tako začeli z izmenjavo obiskov. Ženski pevski 
zbor Globoko je v še ne letu dni delovanja pokazal kar izre-
dno vnemo in nam priredil že nekaj nastopov tako doma in 
tudi izven krajevne skupnosti,“ je dejal predsednik KD Glo-
boko Ivan Hriberšek. Dan po koncertu so se pevke obeh sku-
pin družile, si ogledale posavski muzej ter grad Pišece. V po-
poldanskem času so se jim pridružili še ljudski pevci in lovski 
pevski zbor in skupaj so nadaljevali s piknikom pri lovski koči 
v Globokem. Nedeljo sta obe pevski skupini preživeli na 41. 
taboru v Šentvidu pri Stični. Po treh dneh skupnega druže-
nja je vez med pevkami postala toliko trdna, da naslednje 
leto naše pevke potujejo v Šibenik, je še dejal Hriberšek.
 S. V.

V	Globokem	gostili	Prešernovke	
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Župan je mlade nagovoril in 
jim čestital za dosedanje uspe-
he ter jim zaželel uspešno na-
daljevanje izobraževanja. Z 
veseljem je pospremil dejstvo, 
da so morali zaradi velikega 
števila odličnjakov prestaviti 
sprejem iz dvorane v parku v 
večjo sejno sobo v Občini. 

Ob koncu srečanja je uspe-
šnim učencem v spomin po-
klonil knjigo Polone Brenčič, 
Silva Mavsarja in Ljudmi-
le Šribar »Krško – stoletje na 
razglednicah«. Čestital jim je 
za uspehe na svoji poti ter jim 
zaželel, da bi sledili takšnim 
ciljem, ki jih veselijo in s ka-
terimi bodo uspešno skrbeli za 

Veliki Trn je območje, ki slo-
vi po številnih naravnih da-
nostih, ki jih s pridom upora-
bljajo prebivalci razgibanega 
območja severovzhodnega 
dela Krškega gričevja. Tako 
kot v številnih krajih je osre-
dnja točka župnijska cerkev, 
malo pod njo pa stoji tudi 
stavba »stare šole«. 

Po zaprtju šole je objekt ča-
kal na ustrezno vsebino in pre-
novo. Občina Krško se je leta 
2008 skupaj s krajani in na 
osnovi potreb odločila za in-
vesticijo, ki je vključevala re- konstrukcijo in spremembo 

namembnosti. Vsebinsko in 
strokovno je nad projektom 
bdel Matjaž Pirc. 

Po koreniti prenovi so v pri-
tličju šole urejeni prostori za 
delovanje krajevne skupno-
sti, različnih društev ter za 

turistično promocijo obmo-
čja. V kleti je za potrebe Vi-
nogradniškega društva Veli-
ki Trn urejena tudi vinoteka, 
ki jo dopolnjuje laboratorij. 
V nadstropju je urejena ve-
lika predavalnica ter prostor 
za lokalno zbirko. V mansardi 
sta za tiste, ki cenijo življenje 
na podeželju, urejeni tudi dve 
stanovanji.

Objekt stare šole je z obnovo 
postal hiša vseh, ki se v njej 
združujejo, srečujejo, pove-
zujejo in svoje delo posvečajo 
družbi oziroma s svojim delom 
družbo bogatijo in jo soobli-
kujejo. 

Investicija v skupni vrednosti  
425.477,00 EUR  je bila v viši-
ni 132.353,00 EUR sofinancira-
na iz Javnega razpisa za ukrep 
322 – obnova in razvoj vasi v 
okviru programa razvoj pode-
želja RS 2007—2013, v okviru 
prednostne naloge 3. osi: iz-
boljšanje kakovosti življenja 
na podeželju in diverzifikaci-
ja podeželskega prebivalstva 
Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano RS iz sred-
stev Evropskega sklada za ra-
zvoj podeželja, preostali del 
je zagotovila Občina Krško.

Včeraj, 23. junija, smo na bazenu Brestanica odprli popol-
noma prenovljen Športno rekreacijski center Brestanica.  

Športno rekreacijski center Brestanica je zasijal v novi podobi. 
Z navdušenjem lahko opazujemo nov bazen, velik 25x50 m, ter 
mali bazen za otroke s površino dobrih 100 m2.  Ob bazenu so 
urejeni tudi senčniki in ležalniki, ki bodo ponujali večje udobje 
gostom. Povsem je prenovljen tudi kopališki objekt z moderni-
mi garderobami in stranišči. Vzporedno z deli se je uredila tudi 
okolica, kopalna ploščad, zelenice in mreže. Pomembna prido-
bitev je tudi ogrevanje na plin in sončni kolektorji, ki bodo omo-
gočili daljšo kopalno sezono kot ponavadi. 

Dela na projektu so se pričela oktobra 2009, končala pa so se z 
manjšim zamikom sredi junija. Do zamika je prišlo zaradi spre-
membe projekte rešitve, saj ni zadostovala le obnova velikega 
bazena, kot smo sprva planirali, ampak je bila potrebna povsem 
nova bazenska školjka. Kljub temu so se dela opravila pred glav-
no kopalno sezono in bazen je odprt pred šolskimi počitnica-
mi, kot smo načrtovali. 

Vrednost celotne investicije bo 
približno 2.230.000 € z DDV-jem, 
oziroma za Občino Krško bo stro-
šek 1.858.000, ker smo zaradi na-
jema lahko poračunali DDV. Ve-
činski investitor je Občina Krško, 
poleg  nje pa sta sofinancerja še 
Ministrstvo za šolstvo in šport 
(227.000€) ter Fundacija za šport 
(137.000€).

Izvajalec gradbeno obrtniških del 
je bil Kostak, d.d., Krško. Nadzor 
in projektantska dela pa je izve-
dlo podjetje CRP d.o.o., Brežice.

V proračunu Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 so 
bila planirana sredstva za gradnjo krške obvoznice. Ta bi 
v letošnjem letu omogočala asfaltiranje nasipa ob žele-
znici, od mostu pri HE Krško do podjetja Vipap ter razpis 
in začetek gradnje tretjega mostu čez reko Savo. Po pr-
votnem planu bi tako gradnjo mostu in obvoznice v celo-
ti zaključili v letu 2012.

Zaradi bistveno manjših prilivov v proračun Republike Slove-
nije je vlada RS sprejela rebalans proračuna za leto 2010, ki 
največ denarja zmanjšuje prav na Ministrstvu za promet, ki 
je investitor in največji sofinancer obvoznice. Sredstva Mini-
strstva za promet so bila zmanjšana za 160 milijonov evrov, 
kar predstavlja skoraj polovico vseh investicijskih sredstev. 
Zato bo nadaljevanje gradnje obvoznice potekalo drugače, 
kot je bilo prvotno načrtovano.

Zaradi spremenjenih finančnih okoliščin in zaradi odločbe, ki 
jo ima Jedrska elektrarna Krško, se bo letos gradilo krožišče 
južno od podjetja Vipap, ki bo predstavljalo priključek na novi 
most čez Savo. Urejeni del ceste in novo krožišče bosta ime-
la poleg cestne povezave tudi funkcijo visokovodnega nasipa. 
Nuklearna elektrarna Krško je od Uprave Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost prejela odločbo o ureditvi zaščite pred 
verjetnimi maksimalnimi poplavami (PMF). Tako smo prvoten 
projekt obvoznice mimo Krškega, zaradi specifične protipo-
plavne zaščite za jedrske objekte, pravočasno spremenili in 
dvignili nivo prometne ureditve na nivo visokovodnega nasipa. 

Vrednost celotne investicije je 4.260.560,00 evrov. Deleži 
treh sofinancerjev, ki financirajo gradnjo krožišča, ceste, 
pločnika in kolesarske poti na visokovodnem nasipu, so na-
slednji:
• Ministrstvo za promet: 1.651.295,91 € kar predstavlja 38,76 %
• Nuklearna elektrarna Krško: 1.602.818,54€ kar predstavlja 

37,62 %
• Občina Krško: 1.006.444,99€ kar predstavlja 23,62 %

V letošnjem letu se bo na trasi obvoznice pričela tudi gradnja 
novega krožišča na južnem vstopu v mesto Krško. Novo kro-
žišče na glavni cesti Drnovo - Krško bo izboljšalo prometno 
varnost v križišču Brege-Leskovec. Hkrati bo krožišče imelo 
tudi priključek na bodoči krak obvoznice mimo Žadovinka. 
Izgradnjo krožišča in ostale prometne ureditve ob trgovskem 
centru bo v celoti financiral investitor v trgovski center.

Občina Krško in Krajevna skupnost Veliki Trn

Vas prijazno vabita na

SLOVESNO OTVORITEV

obnovljenega večnamenskega 
objekta stare osnovne šole

na Velikem Trnu Naša hiša 470

danes, 24. junija 2010, ob 16. uri, 
na Velikem Trnu

Danes	bomo	slavnostno	odprli		
Našo	hišo	470	na	Velikem	Trnu
Danes, 24. junija 2010, ob 16. uri, bo Občina Krško slavnostno odprla prenovljeno staro osnovno šolo 
na Velikem Trnu, ki bo po novem nosila ime Naša hiša 470. Hiša je dobila ime po najvišjem vrhu na Veli-
kem Trnu, ki je priljubljena razgledna točka. 

Obnovljeni prostori

Včeraj	odprli	povsem	
prenovljen	bazen	Brestanica	

Rebalans	državnega	proračuna	
spreminja	dinamiko	gradnje	
krške	obvoznice

Župan	občine	Krško	sprejel	
najuspešnejše	učence	
Župan občine Krško Franc Bogovič je 17. junija v sejni sobi A Občine Krško sprejel učence, ki so vsa 
leta šolanja bili med najuspešnejšimi. Sprejema se je udeležilo 70 učencev iz sedmih osnovnih šol v ob-
čini Krško in Srednješolskega centra Krško. 

svojo usodo pa tudi za razvoj 
in sooblikovanje okolja kjer 
živijo. 

Letošnji najuspešnejši učen-
ci:
OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO – 
Nina Furlan, Tina Požun, Tina 
Šoln, Janja Kožar, Jan Če-
šnjevar, Klemen Štih.

OŠ ADAMA BOHORIČA BRE-
STANICA – Jan Brinovec, Alen 
Gabrič, Tomi Hriberšek, Mar-
ko Jazbec, Matic Jeler, Miha 
Kozole, Anže Kump, Katarina 
Pribožič, Urban Vajdič.

OŠ KOPRIVNICA – Domen Ko-
stevc, Manuela Altenbaher, 

Valentina Kukovičič.

OŠ PODBOČJE – Žiga Jurečič, 
Katarina Jalovec, Eva Jure-
čič, Lucija Salmič, Klavdija 
Šutar, Jasmina Zorko.

OŠ RAKA – Primož Gorenc. 

OŠ JURIJA DALMATINA KR-
ŠKO – Ema Benje, Tinka Ger-
jevič, Estera Kostanjšek, 
Anže Molan, Primož Preskar, 
Tina Šribar, Tilen Bogovič, 
Sara Cizelj, Jan Gajski, Kri-
stina Germšek, Nataša Liben-
šek, Mitja Omerzel, Sanja 
Praznik, Lara Sever, Suzana 
Živič, Matic Centa, Dragana 
Đekič, Žiga Imperl, Aleksej 

Jankovič, Janja Mirt, Maruša 
Rimc, Robert Škoberne, Rok 
Špan, Katja Zupančič.

OŠ LESKOVEC – Tajda Bogo-
vič, Žiga Fabijan, Luka Janc, 
Staša Kerin, Katja Lekše, 
Manca Marinčič, Larisa Sal-
mič, Anja Bajc, Vida Jurečič, 
Nina Menič, Lina Troha, Katja 
Bevc, Nejc Dimc, Žiga Račič, 
Teja Volčanjk, Miha Žarn.

GIMNAZIJA KRŠKO – Simona 
Levičar, Petra Levičar, Tomaž 
Perčič, Matija Pečnik.

SREDNJA POKLICNA IN 
STROKOVNA ŠOLA KRŠKO – 
Jakob Kramar.

Skupinska fotografija udeležencev sprejema



Posavski obzornik - leto XIV, številka 13, četrtek, 24. 6. 2010 19IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

www.obcina-sevnica.si

Druga	obletnica	nesreče	na	
HE	Blanca
Mineva dve leti od nesreče na jezu pri Hidroelektrarni 
Blanca, kjer je življenje izgubilo 13 udeležencev spu-
sta po reki Savi. 

Na dan obletnice nesreče bo v soboto, 3. julija, ob 17.30 
uri na prostoru ob Hidroelektrarni Blanca vodstvo Občine 
Sevnica položilo cvetje skupaj z vsemi, ki se boste v tem 
času prav tako prišli pokloniti spominu pokojnim. Ob 19. 
uri bo v cerkvi sv. Nikolaja v Sevnici sveta maša za vse, 
ki so izgubili življenje na spustu po Savi.
 Občina Sevnica

Delovni	sestanek	skupnega	
prekrškovnega	organa
V prostorih Občine Radeče so se na rednem delovnem se-
stanku sestali zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu, Sku-
pnem prekrškovnem organu občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica ter predstavni-
ki občinskih uprav  občin ustanoviteljic. Vodja Medobčinske-
ga inšpektorata Martin Cerjak je predstavil aktivnosti med-
občinskega inšpektorata v prvem letu svojega delovanja, ki 
pridobiva na svoji prepoznavnosti, saj se vse več občanov s 
prijavami neposredno obrača nanj. V letošnjem letu je med-
občinski inšpektorat izvedel večjo akcijo nadzora črnih od-
lagališč in največ problemov odkril na Brežiško-krškem po-
lju. Kršitelje, od tega enega na območju Občine Sevnica, so 
popisali in zadeve odstopili v reševanje Inšpektoratu Repu-
blike Slovenije za okolje in prostor. Na področju mirujoče-
ga prometa je bilo skupaj izrečenih 221 pisnih opozoril, od 
tega 26 na območju Občine Sevnica, 291 ustnih opozoril, od 
tega 70 na območju Občine Sevnica ter 373 glob, od tega 52 
na območju Občine Sevnica. Posebno pozornost je medob-
činski inšpektorat posvetil tudi področju odvajanja odpadnih 
komunalnih voda, kjer se problematika z gradnjo kanaliza-
cijskih sistemov in čistilnih naprav ter pri novogradnjah si-
cer izboljšuje, problemi pa ostajajo predvsem na podeželju, 
kjer odvajanje odpadnih komunalnih voda ni ustrezno ure-
jeno, zato bo organ z nadzorom in opozorili nadaljeval. Pri-
sotni so izpostavili tudi nekatere konkretne primere in te-
žave pri vodenju posameznih postopkov ter se dogovorili za 
potrebno sodelovanje med medobčinskim inšpektoratom in 
posameznimi občinskimi upravami.

Sestanek	na	Direkciji	RS	za	
ceste
Predstavnika občinske uprave sta se sestala s skrbnico pro-
jektov za most Log, nadvoz Šmarje in izvennivojsko križa-
nje v Boštanju na Direkciji Republike Slovenije za ceste. Na-
vedene ureditve so vključene v načrt razvojnih programov 
proračuna Republike Slovenije za obdobje od 2012 naprej in 
za njihovo realizacijo so predhodno potrebni postopki ume-
ščanja v prostor, ki pa so predvidoma tudi večletni. Na se-
stanku je bilo pregledano trenutno stanje investicijskih pro-
jektov ter dogovorjene nekatere aktivnosti. Glede na to, da 
je Direkcija v rebalansu državnega proračuna za letos, dra-
stično zmanjšala investicijske izdatke, vključno s sredstvi za 
dokumentacijo, je težišče aktivnosti, kljub temu, da gre za 
ureditve državnega pomena, trenutno v celoti na strani Ob-
čine. Tako je dogovorjeno, da se v zvezi postopkov za most 
Log ponovno sestanemo v jesenskih mesecih ob analizi pri-
dobljenih smernic za izvedbo Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta, ki je že uveden. Iz smernic, katerih prido-
bivanje in analiza je naročena pri podjetju Savaprojekt d. 
d., bo namreč razvidno kakšne strokovne podlage za ume-
stitev objekta je sploh potrebno pripraviti in kakšna naj bi 
bila njihova vsebina. Takrat bodo predvidoma dogovorjeni 
tudi okvirji sporazuma o nosilcih posameznih investicijskih 
aktivnosti. Za izgradnjo novega nadvoza nad glavno železni-
ško progo v Šmarju, ki mu Občina želi dodati še nadvoz nad 
Trebanjsko progo za navezavo Savske ceste, je dogovorje-
no, da Občina začne s postopkom priprave Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta in v nadaljevanju, prav tako 
po analizi pridobljenih smernic, predvidoma sledi dogovor o 
sporazumu med nosilci projektnih in izvedbenih aktivnosti. 
V zvezi stanja izven-nivojskega križanja glavne ceste z tre-
banjsko železnico v Dolenjem Boštanju, je ugotovljeno, da 
Direkcija trenutno, zaradi pomanjkanja sredstev žal ne vodi 
nobenih aktivnostih. Ko bodo konkretna sredstva za to ure-
ditev planirana, naj bi se dogovorili o nadaljnjih postopkih.

30	let	delovanja	MePZ	Primož	
Trubar	iz	Loke
V Loki pri Zidanem Mostu, majhnem in prijetnem kraju na 
levem bregu reke Save, ne živijo samo prijazni in delovni 
ljudje. Že dolga leta jih spremlja tudi petje, ki se je sprva 
razlegalo izpod lipe na loškem trgu. Takrat je bilo to ljubi-
teljsko, fantovsko petje, ki je polnilo loško ozračje ob ve-
čerih in ljudskih običajih. Prvi mešani pevski zbor, ki je pri-
ložnostno prepeval na proslavah in drugih dogodkih je bil v 
Loki ustanovljen leta 1945, vendar je leta 1956 zaradi po-
manjkanja pevcev prekinil delovanje. Zaradi izjemne želje 
po petju so se ostali pevci organizirali sprva v moški oktet in 
nato v moški pevski zbor, ter tako ohranjali organizirano pe-
tje v Loki.  Mešani pevski zbor pa je znova zaživel leta 1980 
in kot tak deluje še danes. S svojo vedrino in odprtostjo so 
v svoje vrste privabili pevke in pevce, ki so se pripravljeni 
za takšno ustvarjanje pripeljati tudi iz več deset kilometrov 
oddaljenih krajev. V tridesetih letih aktivnega delovanja je 
zbor doživljal vzpone in padce,  energijo za delovanje pa čr-
pal iz iskrenih aplavzov poslušalcev, kot tudi pohval in pri-
znanj strokovne javnosti. In prav zato lahko Mešani pevski 
zbor Primož Trubar uvrščamo med kvalitetnejše amaterske 
pevske sestave. Nešteta odpovedovanja in vztrajnost pev-
cev in pevk, izjemnih zborovodk in zborovodij ter podpora  
lokalnih skupnosti so vsa ta leta zaznamovala delovanje Me-
šanega pevskega zbora Primož Trubar.  Ob praznovanju 30. 
obletnice delovanja je v župnijski cerkvi v Boštanju potekal 
slavnostni koncert Mešanega pevskega zbora Primož Trubar.

Razširitev	ceste	na	Studencu
Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih sredstev v 
okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju občin v letu 2010 
pristopila k rekonstrukciji oziroma delni prestavitvi  odse-
ka lokalne ceste Studenec – Rovišče, nov odcep proti Gasil-
skemu domu in na pokopališče Studenec. Obstoječ odcep 
je zelo nepregleden in zaradi tega zelo nevaren. S prestavi-
tvijo odcepa in razširitvijo vozišča ter izgradnjo hodnika za 
pešče, ob katerem bo obnovljena tudi obstoječa javna raz-

svetljava, se bodo bistveno izboljšale prometnotehnične in 
varnostne razmere. Zaradi razširitve vozišča in spremembe 
uvoza, je predvidena tudi rušitev obstoječe kapelice, kate-
ro bodo prestavili za nekaj metrov proti jugu, vzporedno z 
lokalno cesto. Izvajalec del, podjetje Gradnje d.o.o. iz Bo-
štanja je tako v tem tednu pričel s pripravljalnimi deli, iz-
kopi in predstavitvijo komunalnih vodov, ki potekajo na tan-
giranem območju. Zaključek del pa je predviden za konec 
meseca julija 2010.

Zaradi razširitve vozišča in spremembe uvoza je 
predvidena rušitev kapelice, katero bodo prestavili za 
nekaj metrov proti jugu (foto: arhiv Občine Sevnica).

Na svoji 20. redni seji se je sestal Odbor za šolstvo. Obrav-
naval je predvsem tematiko novogradenj in investicijskega 
vzdrževanja osnovnošolski objektov. Članom odbora so bili 
predstavljeni Dokument identifikacije investicijskega projek-
ta za izgradnjo OŠ Tržišče ter Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta in Investicijski program Gradnja vrtca v 
Krmelju. Poleg tega so si odborniki ogledali še programsko 
projektno nalogo za telovadnico in zunanjo ureditev z igri-
šči v sklopu Osnovne šole Milana Majcna v Šentjanžu. Poda-
ni so bili terminski plani izvedbe omenjenih investicij, nji-
hova vrednost ter viri financiranja. Za investicijo izgradnje 
Osnovne šole Tržišče pričakujejo 46 % sofinancerski delež iz 
državnega proračuna, investicija gradnje vrtca v Krmelju pa 
je uvrščena v regionalni razvojni program, kjer se pričakuje 
80 % delež sofinancerskih sredstev iz Evropske unije. Člani 
odbora so se seznanili tudi z letošnjim investicijskim vzdr-
ževanjem osnovnih šol, za katerega je v občinskem proraču-
nu namenjenih 200.000 EUR.

20.	seja	Odbora	za	šolstvo

Redna	letna	skupščina	
Skupnosti	občin	Slovenije
V prostorih Hotela Dobrava 2000 v Zrečah je potekala re-
dna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije, katere se je 
udeležil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk. Na skupščini so 
obravnavali in sprejeli poslovnik o delu skupščine, dnevni red 
skupščine, finančno poročilo za leto 2009, načrt dela za leto 
2010 in finančni plan za leto 2010, izvolili so delovna telesa, 
obravnavali verifikacijsko poročilo komisije, poročilo o opra-
vljenem delu v letu 2009 in poročilo nadzornega odbora Sku-
pnosti občin Slovenije. V Skupnost občin Slovenije, ki zdru-
žuje 180 občin, je vključena tudi Občina Sevnica. Skupnost 
usklajeno uveljavlja sistemske zahteve do države.

90	let	Pavle	Gunstek	in	
Ljudmile	Hribar
Visok jubilej sta praznovali Pavla Gunstek in Ljudmila Hri-
bar, obe 90 let. Ob tej priložnosti ju je obiskal in jima če-
stital župan Srečko Ocvirk, predstavnica Krajevne skupnosti 
Sevnica, predsednik Krajevne skupnosti Boštanj in predsedni-
ca Območnega združenja Rdečega križa Sevnica.

Ljudmila Hribar je razrezala 
torto za svoj jubilej (foto: 
arhiv Občine Sevnica).

Župan Srečko Ocvirk in 
Pavla Gunstek (foto: arhiv 
Občine Sevnica)

SEVNICA - Na Gradu Sevnica je v okviru tradicionalnega Sev-
niškega grajskega poletja potekala 18. junija zvečer premi-
erna uprizoritev gledališkega spektakla Deseti brat v režiji 
Sinja Jezernika, ki se je predstavil tudi v vlogi vaškega po-
sebneža Krjavlja. Grajskega učitelja Lovra Kvasa je interpre-
tiral Oskar Zoran Zelič, Marjanca Pečar je bila debitantka v 
vlogi graščakove hčerke Manice, vloga desetega brata pa je 
bila zaupana Robertu Kašetu. 

V ospredju gledališke zgodbe Deseti brat (po istoimenskem 
romanu prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča sta 
jo za gledališko uprizoritev priredila Sinjo in Marija Jezer-

nik) je bila ljubezen, ki se je razvila med mladim grajskim 
učiteljem, študentom Lovrom Kvasom, in grajsko hčerjo Ma-
nico z gradu Slemenice. Nekoliko bolj zapletena je bila dru-
ga zgodba, ki je imela korenine v preteklosti. Tančico temač-
ne preteklosti dr. Petra Kavesa, ki je kot graščak pod drugim 
imenom živel na gradu Polesek s sinom Marijanom, je poča-
si odstiral Martinek Spak, znan med ljudmi kot deseti brat.
Ponovitev gledališkega spektakla Deseti brat si bo mogoče v 
grajskem parku sevniškega gradu ogledati v soboto, 26. ju-
nija, ob 21. uri.  S. Radi

Gledališki	spektakel	Deseti	
brat	na	sevniškem	gradu

V gostilni Pri Obrščaku je bilo vedno živahno. Vanjo 
sta rada zahajala tudi Martinek Spak oz. deseti brat 
(Robert Kaše) in Krjavelj (Sinjo Jezernik).

Od 11. junija do 13. junija 2010 so na slovenski obali pote-
kale 15. letne igre specialne olimpiade Slovenije, ki jih je 
organiziral Varstveno delovni center Koper. Letnih iger se je 
udeležilo čez 300 tekmovalcev iz 53 ekip, ki so tekmovali v 
osmih športih. Svojo spretnost z loparčkom je na igrah  poka-
zal Muharem Kumalič iz Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, ki je tekmoval v namiznem tenisu in osvojil odlič-
no četrto mesto.  Stanovalci in stanovalke DUO Impoljca so 
se v letošnjem letu udeležili tudi drugih tekmovanj special-
ne olimpiade Slovenije in osvojili kolajne. 

DUO	Impoljca	na	specialni	
olimpijadi
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KRŠKO - Turistično društvo Krško je ob krškem občinskem 
prazniku že četrto leto zapored pripravilo pohod po poti 
Josipine Hočevar. 

Na Hočevarjevem trgu, od koder so krenili, so se pohodniki 
zadržali ob besedah Alenke Černelič Krošelj, ki je zbranim 
namenila nekaj besed o življenju te pomembne ženske, ki 
je mestu in njegovim prebivalcem, pa tudi kasnejšim rodo-
vom, pustila velik pečat, saj je dobršen del svojega življe-
nja v njem tudi preživela in 16. marca 1911 v Krškem umrla. 

Tako je dobrotnica s svojim denarjem skrbela za krške šole, 
denar je namenjala tudi za hiralnico in sirotišnico ter krško 
bolnišnico, financirala je zasebno dekliško šolo, darovala je 
denar za izgradnjo krške cerkve, pripomogla k ustanovitvi 
krške župnije, iz Sklada Martina, njenega moža, in Josipine 
Hočevar za študente (svojih otrok nista imela) pa so podelili 
kar 15 štipendij. Kot je še dejala Černelič Krošljeva, je Ho-
čevarjeva z deležem svoje dediščine med drugim poskrbela 
še za ženska društva in celo za služinčad. 

Na poti so nato pohodniki obiskali tudi krško župnišče, kjer 
jih je župnik Alfonz Grojzdek popeljal po sobanah, v kate-
rih je nekoč prebivala Josipina Hočevar. Za popotnico je ne-
kaj besed spregovoril še predsednik društva Anton Planinc, 
v občinskem imenu pa jim je dobrodošlico izrekla direktorica 
občinske uprave Krško Melita Čopar, ki se je udeležila tudi 
pohoda ter kot priseljena Krčanka dodala, da ji je v poseb-
no veselje spoznavati krško preteklost in njeno bogato zgo-
dovinsko zapuščino.  M. Kalčič 

Pohod	po	poti	Josipine	
Hočevar	

Pohodnike je pot vodila mimo krškega župnišča, v 
katerem so si ogledali tudi nekdanje Josipinine prostore. 

PODBOČJE, PLANINA – V okviru akcije Skupaj osvajamo vr-
hove so Krkini pohodniki 12. junija osvojili že deseti vrh 
– več kot 300 se jih je povzpelo na Planino v Podbočju. 
Zbrali so se pri cerkvi v Podbočju ter se skupaj s spre-
mljevalci Planinskega društva Polom Kostanjevica na Krki 
in Planinskega društva Krka Novo mesto odpravili na vrh 
Planine. Na izletniški kmetiji Stipič je potekala osrednja 
prireditev s predstavitvijo Krkine akcije in predajo Kr-
kinega žiga Planinski zvezi Slovenije. Žig bo tako odslej 
pohodnikom na voljo na kmetiji.  P. P.

BREŽICE - Mladinski center (MC) Brežice je v grajskem par-
ku organiziral 1. mini festival družine. V prijetni senci mo-
gočnih dreves so njihove animatorke in prostovoljci zabavali 
najmlajše v igralnem, pravljičnem in ustvarjalnem kotičku, 
pritegnili so tudi napihljiv skakalni grad in igrala.

Hkrati pa so izvedli še akcijo zbiranja igrač za igralnico MC. Obi-
skovalcem so podarili še glasbeno animacijsko predstavo Andre-
je Zupančič V deželi Tamtaram. Prvi mini festival družin, ki bi 
morda lahko bil še kanček bolj obiskan, je bil uvod v počitni-
ške delavnice in druge aktivnosti MC-ja v poletnih dneh. Uredi-
tev grajskega parka v sklopu projekta ureditve mestnega jedra 
je v zaključni fazi. Z omenjeno prireditvijo 12. junija so name-
nu predali prvo otroško igralo - plezalno hišico s toboganom, do 
konca meseca pa jih bodo v parku postavili še več in označili 
drevesa ter tako vzpostavili učno pot. S. Vahtarič

Prvi	mini	festival	družine	

V parku je bilo veselo.

KRŠKO - S sloganom Prebudite svoje telo in duha z energi-
jo narave je v Krškem 10. junija svoja vrata odprla Koz-
metična hiša Lepota narave. Direktorica Nataša Dober-
šek je ob tem dejala, da je tako nadgradila ponudbo za 
stranke, saj je specializirani prodajalni Hiši narave doda-
la tudi lepotni pridih in kot vodilo izpostavila, da stran-
kam nudijo najvišjo kakovost, ki jo podarja narava, to 
je popolnoma neokrnjeno in brez primesi kemije. M. K. 

SEVNICA – V sklopu letošnjega tedna vseživljenjskega uče-
nja je pripravilo sevniško društvo Ozara 20. maja dan od-
prtih vrat in ponudilo obiskovalcem na ogled lepo urejena 
prostora nad nekdanjo sevniško knjižnico ter predstavi-
lo program dela. 

Sevniško društvo Ozara je del društva Ozara Slovenija. Je ne-
vladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva - ljudem v 
stiski in s težavami v duševnem zdravju ponuja različne obli-
ke pomoči in podpore ter jim z individualnim pristopom in s 
skupnim načrtovanjem omogoča vnovično vključitev v druž-
beno okolje. Registriranih uporabnikov tovrstne pomoči je v 
Sevnici 94, redno mesečno aktivnih pa 35. V prostorih dru-
štva se srečujejo na kreativnih delavnicah vsak torek med 9. 
in 11. uro, vsak četrtek med 9. in 11. uro pa se srečuje sku-
pina za samopomoč.   

V času svojega štiriletnega delovanja kot samostojne enote 
je društvo Ozara Sevnica izdalo dve interni glasili (letošnje 
tretje je v pripravi) z naslovom Simfonija svetlobe. V sode-
lovanju z Ljudsko univerzo Krško so izpeljali že večje število 
brezplačnih delavnic, povezujejo pa se tudi z ostalimi usta-
novami in organizacijami v občini ter širše. Društvo z veliko 
predanosti in motivacije vodi Sevničanka Darinka Kozole, ki 
si želi, da bi imelo društvo Ozara tudi službeno vozilo za obi-
ske na terenu ter urejeno stalno financiranje.
 S. Radi

CERINA - Motoristična skupina Zmajevi jezdeci iz Cerine 
je 12. junija priredila prvi motoristični piknik. Zbralo se 
je veliko ljubiteljev jeklenih konjičkov iz domače vasi in 
bližnje okolice. Dogodek so popestrili s panoramsko vo-
žnjo in družabnimi igrami. Kot je sporočila Cvetka Žič-
kar, ki je priložila tudi fotografije, so se jim pridružili 
tudi motoristi na jeklenih konjičkih iz MK Vrageci z Bi-
zeljskega in motoristi MK Castle riders z Mokric. M. K.

Dan	odprtih	vrat	sevniške	
Ozare

V lično urejenem skupnem prostoru so razstavljeni 
izdelki, ki so nastali v sklopu kreativnih delavnic. 

KRŠKO – Krškim prazničnim prireditvam so se 9. junija s 
kulturnim večerom v krškem kulturnem domu pridružili 
tudi člani Društva Sonček za cerebralno paralizo Krško. Po 
besedah v mesecu aprilu novoizvoljene predsednice Cvet-
ke Božič je v 16. letu delovanja v društvo, ki deluje v Cen-
tru Sonček na Valvasorjevem nabrežju 5 v Krškem, vklju-
čenih 110 oseb in njihovih svojcev.

Kulturni program so za Sončkov večer pripravili v Društvu 
študentov invalidov Slovenije in Plesnem klubu Zebra, ki so 
s plesno predstavo z naslovom „A, res?“ zbranim prikazali  
standardne in latinsko ameriške plese, s tem pa tudi, da ples 

ni privilegij le nekaterih ljudi, ampak da se lahko preko plesa 
sproščajo, izražajo in uživajo tudi gibalno ovirane osebe. In 
plesalke in plesalci na invalidskih vozičkih ter plesalci Zebre 
so pri tem še kako uspešni, saj so se nedavno tega z medna-
rodnega tekmovanja v plesih invalidov, ki je potekalo na Ni-
zozemskem, vrnili kar z desetimi medaljami, od tega tremi 
zlatimi, petimi srebrnimi in dvema bronastima medaljama. 

Teden dni kasneje, 16. junija, pa so v krškem Centru Sonček 
pripravili tudi dan odprtih vrat, ki so ga izkoristili za predsta-
vitev dela v Varstveno delovnem centru Sonček, ki ga v leto-
šnjem letu obiskuje šest uporabnikov. V organiziranih delav-
nicah so uporabniki predstavili obiskovalcem ročno izdelavo 
voščilnic, ki jih naredijo v tolikšni količini, da jih lahko kot 
prodajni program izmenjujejo z drugimi Sončkovimi centri po 
Sloveniji. Slednjih je trenutno deset. V dobrobit svojih članov 
v Sončku aktivno sodelujejo z Glasbeno šolo Krško in Valvasor-
jevo knjižnico, tesnejšega sodelovanja pa si želijo tudi z osta-
limi organizacijami in s tem omogočiti invalidnim članom čim 
bolj kakovostno in aktivno življenje.  B. Mavsar

Plesni	Sončkov	večer	in	dan	
odprtih	vrat

Utrinek iz plesne predstave invalidov

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je na nedeljski tradici-
onalni pohod po Vidovi poti privabilo 35 pohodnikov iz širšega 
področja. Na urejeni poti, kjer so domačini ob poti letos posa-
dili češnje in uredili klopce na razglednih točkah, so pohodni-
ke pogostili pri Šekoranjevih, Zagmajstrovih, Žgalinovih in letos 
tudi v Blaževi gorci. Po dobri uri pohoda so pohodniki prispe-

li k sv. Vidu, kjer je bila sveta maša. V tamkajšnji kaplaniji in 
cerkvi so si ogledali nove razstave, in sicer Vidova pot v štirih 
letnih časih in Simbolika v krščanstvu, s katero sta Brigita He-
berle in Nataša Šekoranja Špiler izpostavili simboliko cvetja, 
drevja, barv in mašnih plaščev. Oblikovno je na pomoč prisko-
čila Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka. Ob urejeni cerkvi 
in kaplaniji je Zavod Ekoalt iz Drenskega rebra pri Lisičnem po-
stavil še stojnico keramičnih izdelkov domače izdelave, v ka-
tere so vpeli češnje. Nastopili so domači ljudski pevci in Moški 
pevski zbor Bizeljsko, gostitelji pa pripravili domače dobrote 
za vse udeležence. S. V. 

Že	5.	pohod	po	Vidovi	poti	

Del pohodnikov na začetku poti pri informativni tabli 
(foto: Jožica Obradović)
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SEVNICA - V Mosconovi galeriji, v nekdanjih prostorih galeri-
je s krasilno umetnostjo Ivana Razborška na sevniškem gra-
du, je potekala 4. junija otvoritev slikarske razstave Sevni-
čanke Jerce Šantej z naslovom »Windows 20 10«. Razstava 
prinaša umetničine različne poglede na naš vsakdanjik in 
njihove odseve - tudi skozi okna hiše njene babice.

Po slovesni otvoritvi slikarske razstave, na kateri je o Jerči-
nem umetniškem opusu spregovorila umetnostna zgodovinar-
ka in likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, si je bilo mogoče 
v Grajski kavarni ogledati dokumentarno razstavo z naslovom 
»20 let skupnega sodelovanja« - zanimivo pripoved o skupnih 
začetkih  ustvarjalne poti sevniške umetnice Jerce Šantej in 
etno glasbene skupine Šukar. Na njihovi skupni poti je bilo: 
»Mnogo zanimivih prepletanj in odličnega sodelovanja, nore 
energije in strastnih požirkov not, ki so se prepletale v rit-
mu barv in temperamenta,« je dejala Šantejeva.
V dvorani Alberta Felicijana si je bilo mogoče tudi ogledati 
dokumentarni film Mirka Simića »Vonj po zemlji«, ki je pri-
povedoval o potovanju članov skupine Šukar v Francijo - v 
romsko Meko. Vrhunec večera pa je bil nastop etno skupine 
Šukar v atriju gradu, ki maloštevilnih obiskovalcev ni pustila 
hladnih, saj so se kmalu prepustili glasbenim ritmom in plesu.
 S. R., foto: L. M.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Lamutovem likovnem salonu 
Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so 11. juni-
ja odprli razstavo risb ob 100-letnici rojstva in ob 35-le-
tnici smrti akademskega slikarja, vsestranskega umetni-
ka, teoretika in pedagoga Zorana Didka. Razstava bo na 
ogled do 17. julija.

Zoran Didek, rojen 11. junija 1910 v Ljubljani, je bil vse ži-
vljenje močno navezan na Dolenjsko in Posavje, zlasti na 
Podbočje, rojstni kraj svoje matere iz družine Stritar, zato 
se je tudi na odprtju razstave zbralo precej članov društva 
Kerini & Stritarji, ki združuje člane teh dveh rodovin iz Pod-
bočja. Kljub izjemnemu opusu je Didek za časa svojega ži-

vljenja razstavljal zgolj trikrat: leta 1939 v Celju, leta 1960 
Novem mestu ter leta 1974 v Krškem. Po njegovi smrti so leta 
1977 razstavo njegovih del odprli ravno v Lamutovem likov-
nem salonu, leta 1980 pa še v Moderni galeriji v Ljubljani. 
Za tokratno razstavo je kustos Goran Milovanovič iz obse-
žnega opusa 800 Didkovih risb in skic iz povojnega obdobja 
izbral 97 del, razdeljenih v šest tematskih sklopov: Avtopor-
tret, Sedmina, V internacijo, Par, Pred štafelajem in Krajina. 
Razstavo sta odprla kostanjeviški župan Mojmir Pustoslem-
šek ter državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Nada 
Zoran, kulturni program pa je izvedla violinistka Manja Slak. 
Kot je napovedal direktor kostanjeviške galerije Bojan Bo-
žič, se v prihodnjih letih zagotovo obeta tudi monografija o 
Didkovem ustvarjalnem opusu. P. Pavlovič

KRŠKO - Kulturno-umetniško društvo Liber je pod geslom 
„Zaprti? Odprite knjigo.“ v krškem klubu Zvezda 10. ju-
nija pripravilo prireditev Maraton klasikov, na katerem so 
vidne osebnosti iz javnega življenja prebirale odlomke iz 
svojih najljubših del. 

Predsednica društva Stanka Hrastelj je za popotnico prire-
ditvi dejala: „Čeprav je težko združevati različno, nam je 
pri KUD Liber to uspelo narediti skozi literaturo. Pritegni-
li smo ljudi s področij od gospodarstva, politike, športa, do 
upokojencev, invalidov, humanitarnih organizacij, pa vse do 
novinarjev, umetnikov in drugih.“ Za mikrofon so sedli pod-

župan krške občine Cvetko Sršen kot predstavnik politike, 
kmetijske vrste je zastopal kmetovalec in vinar Alojz Kerin, 
šport Aleksandra Voglar iz Posavskega alpinističnega kluba, 
medije Tamara Vonta iz POP TV, invalide Vladka Cvelbar in 
Vlasta Moškon iz krškega Društva gluhih in naglušnih Posav-
ja, umetniške ustvarjalce režiserka Rahela Jagrič, v imenu 
mladih sta se predstavila študent Žiga Kump in osnovnošol-
ka Klara Moškon, upokojence je iz Zveze društev upokojen-
cev Posavja zastopala Marija Krušič, pravljični svet pa se je 
odvil ob Tatjani Uduč, Tatjani Kolar, Tilnu Abramu, Vlasti 
Moškon in Anji Kolar iz DKD Svoboda Senovo. 
Na prireditvi so nastopili tudi mladi glasbeniki iz krške Glas-
bene šole, s fotografsko razstavo Človeško kraljestvo jo je 
nadgradil Boštjan Pucelj, poseben gost pa je bil legenda slo-
venske popevke Lado Leskovar, ki je tokrat nastopal v vlogi 
recitatorja, večeru je pridodal kanček besednih utrinkov iz 
svojega življenja, za zaključek nastopa pa je dogodek obar-
val še s svojim pevskim vložkom.  M. Kalčič

20	let	skupnega	znanstva

Likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, sevniška 
umetnica Jerca Šantej, Tajda Lekše in Rok Petančič.

Risarski	opus	„Podbočjana“	
Zorana	Didka

Kustos Goran Milovanovič pred razstavljenimi 
Didkovimi risbami

Maraton	klasikov

Z drugačnostjo obarvan četrtkov kulturni večer v 
krškem starem mestnem jedru.

BREŽICE – Plesno društvo Imani se je 8. junija predstavi-
lo s 25 dinamičnimi točkami pod sloganom „Povej, kaj naj 
postanem“. Nastopili so Sodobni ples 1, 2, 3, in 4, Sodobni 
ples odrasli, Hip hop 1, 2, 3 in 4, Hip hop odrasli, Celestina, 
Ka’bavidas pelera ter gostje iz Glasbene šole Krško – odde-
lek za sodobni ples, Plesno društvo Terpsihora Novo mesto 

in Kristusova mednarodna cerkev Zagreb. Prireditev je z ve-
znim besedilom popestril Nik Škrlec. Prireditev sta podpr-
li JSKD in Občina Brežice, vodstvo PD Imani s plesalci pa se 
zahvaljuje staršem za podporo, pomoč in sodelovanje, zla-
sti, ker verjamejo v njihovo delo. N. J. S.

Povej,	kaj	naj	postanem…

Na odru Prosvetnega doma Brežice se je zvrstilo kar 25 
točk.

SROMLJE - V sobotni večer, 12. junija, je v Domu krajanov od-
mevala pesem, saj so pripravili koncert z naslovom Pesem nas 
druži. Povezovalne niti je spletala Jožica Stajić, ki je na oder 
vabila tako gostitelje, to je domači Moški pevski zbor, nato 
pevce MoPZ Bizeljsko, pa tudi ŽePZ Orlica Pišece. Vodja vseh 
treh zborov je Vinko Žerjav. Pod mentorstvom Vide Bratanič 

so nastopili KD Ljudski pevci Sromlje, pevsko točko so doda-
li Trebeški drotarji z mentorjem Robijem Fuksom, s Kozjega 
so gostili tudi MoPZ Kozje, ki jih vodi Metoda Denžič, na oder 
pa sta stopila še Majda in Marjan Petan.  M. K.

BREŽICE – Učenci in profesorji Glasbene šole Brežice so 11. juni-
ja v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice priredili zaključ-
ni koncert šolskega leta 2009/2010, na katerem so se predsta-
vili solisti in ansambli. Glasbeni pozdrav poslušalcem je najprej 

namenil harmonikarski orkester in nato ravnatelj Dragutin Kri-
žanić, ki je dejal: »Časa se ne da premamiti, spet je konec šol-
skega leta, od enega šolskega leta do drugega so priložnosti, da 
pokažemo, kaj smo delali in česa smo se naučili. Danes vam bomo 
veliko pokazali, veliko lepega pa je ostalo še doma. Z današnjim 
koncertom pa vsem privoščimo lepe in bogate trenutke.« Teh so 
se spremljevalci programa tudi naužili.
 N. J. S., foto: Rožman 

DOBOVA – V počastitev dobovskega krajevnega praznika je 
12. junija v dvorani Kulturnega doma potekal koncert. Naj-
prej so pod taktirko zborovodkinje Andreje Barič Kerin za-
peli pevke in pevci Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogo-

vič, nato pa se je zbranim predstavili Mladinski pevski zbor 
KD Zvezda, ki ga vodi Aljaž Božič, z zadnjim pevskim šopkom 
pa so večer ponovno zaokrožili gostitelji. Program je vodila 
Špela Ravnikar iz literarne sekcije Beseda. Ob tej priložno-
sti je svoja likovna dela postavila na ogled likovna umetnica 
iz dobovske likovne družine Vesna Davidović.  M. K. 

Družila	jih	je	pesem

Veliko	so	pokazali…

Za zaključek koncerta so izbrali pesem En hribček bom 
kupil (foto: A. Kozole)

S	koncertom	in	razstavo	
počastili	krajevni	praznik

Mladinski pevski zbor KD Zvezda med nastopom (foto: R. M.)
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V Knjižnici Sevnica pa smo pred počitnicami pogledali še malo 
nazaj, v preteklo šolsko leto. In kaj smo ugotovili? Da imamo pri-
dne mlade bralce, tako v vrtcih kot v šolah, da nas radi obiskuje-
jo, da zelo veliko otrok v vrtcih in šolarjev opravi bralno značko … 
Skupina Mravljice iz sevniškega vrtca pod gradom nas je že več-
krat povabila na svoj zaključek bralne znač-
ke. Letos pa smo jih povabili, da priznanja 
podelimo pri nas, v knjižnici. Pripravili smo 
jim presenečenje – pravljično urico z mlado 
posavsko pisateljico Marušo Mavsar, ki je 
pripovedovala o dogodivščinah Brina in po-
delila priznanja najmlajšim bralcem. 

Na prijetno urico z mlado pisateljico smo povabili tudi skupino 
Veverice, ki je vse leto vsaj enkrat mesečno obiskala knjižnico, 
otroci pa so vedno prinesli tudi čudovite risbe, ki smo jih razsta-
vili na oddelku za cicibane. 

Kaj pa vi - že sanjate o branju knjig v kakšni prijetni senci na 
morju, ob gozdu ali v prijetno hladni dolini, ob bazenu ali pa kar 
doma? Da si boste knjige za poletno branje pravočasno zagoto-
vili, naj vas spomnimo na POLETNI DELOVNI ČAS Knjižnice Sev-
nica v JULIJU in AVGUSTU.

Ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih bo knjižnica odpr-
ta od 7. do 15. ure, ob sredah od 10. do 18. ure, knjižnica pa 
bo odprta tudi 1. soboto v juliju oz. avgustu od 7. do 12. ure.
Moj spisek knjig, ki jih med letom nisem utegnila prebrati, pa bi 
jih zelo rada, je kar dolg. Zato se veselim prostih dni, ko si bom 
(brez kančka slabe vesti) vzela čas in uživala v branju, branju in 
še enkrat branju… Vzemite si čas tudi vi!
� Za�Knjižnico�Sevnica
� Jožica�Prah

Šolarji so že odšteli dni
do konca šolskega leta…
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Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10

zopet se družimo v teh vrsticah vsi, ki nas pogled na zeleno 
okolico pomirja in polni z optimizmom. Kljub kakšni kratkotrajni 
ohladitvi nam vročina ne uide in vsaj uro sprehoda nam bo dobro 
delo, osvežilo bo telo in misli. Senco in mir radi iščemo v gozdovih 
in višje ležečih predelih, a opozorila o primerni opremi in zaščiti 
naj nam ne bodo odveč. Nekaterih zakonitosti ne smemo zanema-
riti in če se jih znamo držati pri skrbi za zelenjavni in okrasni vrt, 
zakaj ne bi posluha za naravne procese razširili še na druga po-
dročja našega bivanja? 

Te dni smo nagrajeni s solatami, redkvicami, čebulo, sladkamo se 
z jagodami, češnje se nasmihajo, izkopavamo mladi krompir, skrat-
ka, vsak dan dopolnjujemo svoje jedilnike. Dobrodošla popestritev 
in naložba v zdravje so tudi zdravilna zelišča, ki jih bomo v več na-
daljevanjih predstavili skozi prispevke Rafaela Hrustela iz Šole za 
hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Ko enkrat povabimo ze-
lišča v svojo prehrano, postopno izostrimo svoje čute. Začnejo nas 
presenečati novi vonji in okusi, pridno bogatimo sveže napitke in 
jedi. Čeprav smo začeli, na primer, z baziliko na okenski polici, pa 
s širjenjem znanja postajamo pozorni tudi na zelišča v naravnem 
okolju. Iz leta v leto lahko širimo svoj zeliščni vrt z novimi prebival-
ci. Tokrat bomo spoznali osnovne značilnosti bolj in manj znanih 
zelišč – od navadnega sleza do priljubljenega majarona.

Ob tej priložnosti pa vas tudi vabimo, drage bralke in bralci, 
da nam pošljete svoj zapis na temo zelišč in tako svoje veselje in 
znanje o zeliščih delite znami – lahko zapišete kak recept ali do-
ber nasvet, kako lahko uporabimo zelišča, morda pobrskate za 
kakšnim zanimivim pregovorom ali napisano pesmijo? Vse zani-
mivosti nam lahko pošljete po pošti na naslov našega časopisa 
ali pa nam zbrano posredujete po spletni pošti na naš elektronski 
naslov, ki ga prav tako najdete v časopisu. Vaših prispevkov bomo 
veseli, nekaj pa jih bomo tudi objavili v tej naši zeleni rubriki v 
naslednjih številkah.

Povsod je opaziti »vrtnice na sto in en način«, bi se lahko pošalili, a 
dejstvo je, da so prave krasotice. Okrasnega vrta ne smemo nikoli za-
nemariti, vedno je lahko kaj cvetočega in zelenega, kar vabi poglede. 
Za tiste, ki že razmišljate o sodelovanju v letošnjem izboru najlepšega 
vrta in balkona Posavja, objavljamo novo prijavnico. 

Do naslednjič vam kličemo lep pozdrav, pazite se sonca, a spet ne 
preveč, ker sončno svetlobo in toploto naše telo še kako potrebuje!

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 2

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):

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

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

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

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

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

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

Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49-88-385,
eurogarden1.krsko@rotar.si, www.rotar.si

JuliJska akciJa

v vrtnih centrih Eurogarden

(akcija velja 
od 01.07. do 31.07.2010 
oziroma do razprodaje zalog)

Največja izbira 
in najboljše cene! 

popust

- 40%do
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Zelišča so pestra skupina različnih vrst ra-
stlin, ki jih gojimo z določenim razlogom. 
Lahko jih dodajamo jedem, da izboljša-
mo okus, iz njih lahko pripravimo solate, 
lahko jih predelamo v zdravilna sredstva, 
nekatera pa zaradi posebnega vonja upo-
rabimo za odvračanje škodljivcev. Zelišča 
pa lahko gojimo tudi kot okrasne rastli-
ne, saj lepo cvetijo, lahko služijo kot žive 
meje, v zgodovini pa so šopki nekaterih 
zdravilnih zelišč služili tudi kot ljubezen-
ska darila. 

Med zelišči ni takih rastlin, ki bi močno 
izčrpala tla. Čeprav velja, da niso zahtev-
ne po hranilnih snoveh, ne drži, da zelišča 
najboljše uspevajo na siromašnih tleh. 

Za gojenje zelišč niso potrebna vrtnarska 
znanja, saj jih je lažje pridelati kot zele-
njavo. Dobro je, če poznamo, da zelišča 
glede na zahtevnost razdelimo v 3 skupine: 

• Južna zelišča, ki potrebujejo toploto. 
Te rastline izhajajo iz Sredozemlja. 
Potrebujejo suha tla, lahko so pešče-
na, vendar ne smejo biti kisla. Sem 
spadajo zelišča kot so: sivka, majaron, 
bazilika, rožmarin, žajbelj, materina 
dušica, koromač in kamilica.

• Neobčutljiva zelišča uspevajo na vsakih 
tleh. Dobro prenesejo gnojenje s hle-
vskih gnojem, vendar ne preveč. Glede 
vode sploh niso zahtevna. Čeprav veči-
na teh zelišč uspeva v senci, pa boljše 
pridelke dosežemo na soncu. Predstav-
niki teh zelišč so: koper, kumina, na-
vadni pelin, pravi pelin, vinska rutica, 
kapucinka…

• Gozdna zelišča uspevajo v rahli polsen-
ci ali celo v senci. Nekatera zelišča teh 
rastišč prenašajo stalna mokra in kisla 
tla. Sem sodijo gozdni koren, kodrasta 
meta in vrtna kreša.

Zelišča lahko gojimo v različnih delih vrta. 
Praktično je, če so blizu kuhinje. Zelišča 
najbolje uspevajo v razmerah, ki so po-
dobne naravnim. Pri načrtovanju moramo 
upoštevati razmnoževanje zelišč.

Zelišča običajno ne gojimo na enotni ze-
liščni gredi. Priporočljivo je, da enoletna 
in večletna zelišča gojimo na ločenih gre-
dicah. Med posameznimi skupinami vodijo 
poti. Vse skupine skupaj s potmi tvorijo 
različne barvne like, ki so najlepše vidni 
z višine. Pri izbiri rastlin se odločajmo za 
nizke rastline. Skupine enakomerne višine 
bodo prišle bolje do izraza.

Primerna za zelišča je tudi dvignjena gre-
da. Zelišča lahko sadimo tudi v zelenjav-
nem vrtu. Posebej je to primerno za tista, 
ki jih potrebujemo v večjih količinah. Po-
sadimo v vrste med vrtninami ali pa kot 
obrobe.

Prave gojitvene površine delimo na: več-
stopenjska okrogla greda, terasasti griček 
in zeliščni skalnjak obrobljen z zelišč-
no spiralo. Poleg pravilnih geometrijskih 
oblik lahko zeliščni vrt zasadimo tudi 
sproščeno.

Pri sproščenem vrtu je vse odvisno od naše 
domišljije. Imamo večjo svobodo pri izbi-
ranju zelišč različnih višin in lahko tvori-
mo zelo razgibane vzorce. Takšen zeliščni 
vrt potrebuje manj vzdrževanja, lahko pa 
v zimskem času deluje rahlo dolgočasno.

Pri načrtovanju pazimo, da bodo rastli-
ne lahko dosegljive. Stezice razporedimo 
tako, da z lahkoto dosežemo vsako posa-
mezno rastlino. Pomagamo si lahko tudi s 
primerno razporeditvijo kamnitih plošč.

Če nimamo dovolj prostora, za primeren 
zeliščni vrt, lahko zelišča posadimo med 
druge okrasne rastline in na robove gred 
zelenjavnega vrta. Če želimo, da nas vonj 
po zeliščih spremlja med gibanjem po iz-
branem delu vrta, zasadimo robove poti.

Zelišča lahko gojimo tudi v posodah. Pri-
merne so vse vrste posod, od starih loncev 

do visečih cvetličnih košar. Poskrbimo le, 
da je odprtina za odtok odvečne vode do-
volj velika in da na dno posujemo dovolj 
prepustnega materiala (pesek). Posode 
lahko namestimo ob poteh, na terasi, sto-
pnicah, balkonu,... Posebno primerna je 
takšna oblika za atrijski vrt.

SPOZNAJMO ZELIŠČA

V tokratni številki spoznajmo nekaj 
zelišč, ki uspevajo na naših vrtovih ali 
rastejo v naravi. V prihodnjih številkah 
sledi nadaljevanje.

Navadni pelin
Je domača trajnica, ki se od pravega peli-
na razlikuje po večjih temnozelenih listih, 
po rdečerjavih steblih in komaj zaznavnem 
vonju. Je trdoživ, skromen in odporen pro-
ti škodljivcem. Zrele liste in mlada cvetna 
stebla presno ali suha uporabljamo kot 
dišavo. Navadni pelin pospešuje tek, pre-
bavo maščob, krepi živce in popušča krče. 

Materina dušica, timijan
Je polgrm z okroglimi ali elipsastimi listi. 
Rdečevijolični cvetovi so združeni v gla-
vice ali klase. Primerno rastišče je suho, 
peščeno, malo humozno. Timijan je traj-
nica primerna za skalnjake in robove gred 
(obrobe). Seme kali v 2 tednih v mrazu, 
drugače razmnožujemo s potaknjenci ali 
z deli korenike. Timijanov čaj zdravi čre-
vesne in želodčne težave ter pomaga pri 
oslovskem kašlju. 

Navadni slez 
Raste na vlažnih 
peščenih tleh. Če-
prav rabi veliko 
sonca ne prenaša 
dolgih vročih po-
letij. Setev opra-
vimo spomladi v 
zabojčke in poleti presadimo. Posušene 
korenine so dodatek prsnim čajem in ča-
jem proti kašlju. Vršički poganjkov se pre-
sno uporabljajo za solate, kuhani pa kot 
prikuhe.

Vrtna šetrajka
Šetrajka je razširjeno eno do dvoletno ze-
lišče z ozkimi sivozelenimi lističi in majh-
nimi rožnatimi cvetovi. Zahteva tople in 
sončne lege. Vrtno šetrajko sušimo in šele 

pred uporabo zdrobimo. Uporablja se za 
grgranje pri bolečinah v grlu. 

Ožepek
Ožepek je kraška šetrajka. Ustrezajo ji 
suha, sončna in gorska področja. Kot ku-
hinjsko zelišče vpliva na želodec in pospe-
šuje prebavo. 

Rožmarin 
Rožmarin je zimzeleni grmič. Primerna 
rastišča so suha skalnata pobočja v bliži-
ni morja. Rastlina je občutljiva na mraz. 
Gojimo ga v loncu. Ne potrebuje dosti za-
livanja. Obiramo cvetove, vršičke poganj-
kov in liste. Rožmarin pospešuje prebavo 
in prekrvavitev. Cenjen je tudi kot sred-
stvo proti revmi. 

Žajbelj 
Žajbelj je sivopolsten grm. Listi so križno 
postavljeni, iz pazduh pa rastejo vijolični 
cvetovi. Rad ima sončne lege, pobočja, 
kamnita in revna tla. Prenaša sušo. Tudi, 
če zmrzne, se obraste. Izloča aromatične 
snovi, zato se ga insekti izogibajo. Žajbelj 
uporabljamo kot kuhinjsko dišavnico in 
kot čaj. Čaj pomaga pri zdravljenju želod-
ca, jeter, črevesja in grla. Povzroča tudi 
popuščanje krčev.

Bazilika 
Bazilika je dišeč, košat, enoletni polgrm z 
velikimi ovalnimi listi. Za rast potrebuje 
svetlobo, toploto in vlago. Za večje pri-
delke je smiselno zalivanje in gnojenje 
s preperelim hlevskim gnojem ali kom-
postom. Uporabljamo mlade liste, ki jih 
nabiramo ob začetku cvetenja. Pred mra-
zom baziliko spravimo na toplo (na oken-
sko polico). Bazilika pomaga pri prehladu, 

kašlju, želodčnim težavam, živčnosti, za-
prtju, pospešuje celjenje ran.

Sivka 
Sivka je polgrm z ozkimi sivozelenimi nav-
znoter zavihanimi listi. Klasasta socvetja 
lepo dišijo. Primerna rastišča so suha, to-
pla, sončna pobočja. Pri nabiranju stebel-
nih listov in cvetov, ne smemo osmukati 
vseh klaskov. Uporaba za dišavne blazine 
in suhe šopke. Čaj pospešuje izločanje 
žolča. Olje pomirja, deluje proti migreni 
in revmi.

Majaron 
Majaron je dišeč polgrm, ki ga pri nas go-
jimo kot enoletnico. Ustrezajo mu topla, 
sončna in zmerno vlažna rastišča. Zelo je 
občutljiv na mraz. Priporočljivo je gnoje-
nje z gnojili, ki ne delujejo hitro (prepe-
rel kompost). Režemo ga v začetku cvete-
nja. Pospešuje tek in prebavo. 

Šentjanževka
Šentjanževka je stara zdravilna rastlina. 
Posušeno uporabljamo za čaje ali pa jo 
predelamo v olje. Vpliva na živce, zdravi 
črevesne bolezni. Drobni listi vsebujejo 
olje žleze. Cvetovi vsebujejo rdeče bar-
vilo (šentjanževo kri). Poleg barvil vsebu-
je še eterično olje, čreslovino, grenčice, 
maščobe in holin. Za rastišče je primerno 
zmerno podnebje, senčna ali sončna lega. 

 Rafael Hrustel
 Šola za hortikulturo
 in vizualne umetnosti Celje
 Fotografi je: Wikipedija

Zdravilna zelišča - 1. del

navadni slez

navadni pelin

materina dušica

vrtna šetrajka bazilika

sivka

majaron

šentjanževka

ožepek

rožmarin

žajbelj
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POSAVJE - Zaključil se je 3. natečaj za najbolj kreativen pri-
spevek v okviru projekta Akademija zdrave hrane. Učenci in 
dijaki iz Posavja so pripravljali prispevke na temo zdravega in 
sezonsko aktualnega jedilnika, glavno nagrado pa so organiza-
torji tokrat podelili dijaku s fotografsko žilico Klemnu Zupanu 
za serijo fotografij o pripravi domačih jedi. 

V projektu sedaj sodeluje že 17 posavskih šol, svoje prispevke 
pa je v uredništvo poslalo že okoli 500 otrok. Vzporedno z zbi-
ranjem prispevkov za 3. številko je zopet potekal nagradni na-

tečaj za najbolj kreativni prispevek. Organizatorji so najboljša 
dela izbirali v osmih kategorijah, nagradili pa so 14 učencev in 
1 dijaka. Glavno nagrado je prejel Klemen Zupan, ki obiskuje 
2. letnik Srednje šole v Sevnici, organizatorje pa je navdušil s 
serijo fotografij o pripravi domačih jedi, natančneje bujte repe 
in močnika. Vodja projekta in urednica biltena sta se na Srednji 
šoli v Sevnici oglasila 25. maja, kjer sta ju poleg nagrajenca pri-
čakali še mentorica projekta Milena Bogovič Perko in ravnate-
ljica šole Alenka Žuraj Balog.
Organizatorje projekta Akademija zdrave hrane smo povprašali, 
kaj jih je poleg serije fotografij še posebej pritegnilo pri tokra-
tnih vsebinah. »Enkratni se mi zdijo predvsem linorezi OŠ Boštanj 
z motivi jabolk, zelo simpatične in unikatne pa so seveda izjave 
o zdravi hrani, ki so nam jih dali prvošolci,« nam je zaupal vod-
ja projekta Tomislav Jurman. Urednica biltena Karin Jurman 
pa je dodala: »Navdušil me je intervju s koruzo, katerega je pri-
pravila nagrajenka iz prejšnje številke Kaja Nakani, posebej pa 
sem se razveselila raziskav o prehranjevalnih navadah učencev, 
saj sem zaradi podobnih vprašanj na različnih šolah rezultate lah-
ko združila in dobila primerjavo med osnovno- in srednješolci.« 
Tako zmagovalne, kot tudi vse ostale prispevke, ki so sodelovali v 
natečaju, si lahko ogledate na www.akademija-zdrave-hrane.si. 

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 15. junija so svoje osnovnošolsko izo-
braževanje zaključili deveti razredi in že po tradiciji so tudi le-
tos pripravili prireditev, ki se jo je prijel naziv valeta. Leskov-
ški osnovnošolci so dogodek podnaslovili Leskovec ima talent. 

Učenci in učenke treh oddelkov 9. razredov Osnovne šole Le-
skovec, nad katerimi so kot razredničarke bdele Tatjana Kerin, 
Marjana Tomšič in Manja Voglar, so predzadnje šolsko dopoldne 
simbolno predali ključ naslednji generaciji sošolcev. Za zvečer pa 
so učitelje, starše in ostale svoje bližnje v šolskih prostorih nav-
dušili s predstavo Leskovec ima talent. Z izrednim in dodelanim 
programom, ki so ga sicer pričeli s četvorko, se je tako plesalo 

in pelo, nastopile so tudi mažoretke, izvedli so step, za konec so 
se v plesnih ritmih zavrteli še s starši, na panoju pa so ob prika-
zanih „talentih“ izpisali Vsaka zvezda gre svojo pot. 
Po programu so bila najboljšim in najaktivnejšim podeljena ra-
zna priznanja, ki so jih dosegali pri svojih vključevanjih k različ-
nim učnim smerem. Kot je tudi v nagovoru med drugim izposta-
vil ravnatelj Anton Bizjak, pa se letošnja generacija učencev, ki 
zaključuje devetletno šolanje, ponaša kar s 16 najboljšimi, po 
prejšnjem kriteriju ocenjenih z odličnim uspehom vso osnov-
nošolsko obdobje.  M. Kalčič

Glavna	nagrada	podeljena	
fotografu	iz	Sevnice

Alenka Žuraj Balog, nagrajenec Klemen Zupan, Karin 
Jurman in Milena Bogovič Perko.

Vsaka	zvezda	gre	svojo	pot

Leskovški valetniki na zaključni prireditvi (foto: M. Mirt)

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

Uspešno zaključen 2. festival 
posavskih nevladnih organizacij

Od 3. do 5. junija 2010 je v Posavju potekal že drugi festival posavskih nevladnih or-
ganizacij, ki smo ga priredili v  Lokalni razvojni fundaciji Posavja v sklopu projekta PR-
STaN - Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije. 

Festival smo pričeli z delavnico o prenosu 
javnih nalog v izvajanje NVO na področju 
zdravja, nadaljevali z okroglo mizo o Kode-
ksu dobrih praks vključevanja civilne druž-
be v procese odločanja, zaključili pa v sobo-
to s predstavitvijo organizacij na stojnicah v 
Brežicah, Krškem in Sevnici ter okroglo mizo 
o sodelovanju občin in nevladnih organizacij. 

Poleg predstavitev na stojnicah so se nam 
organizacije predstavile tudi s svojim kultur-
nim programom. Skupno se je na festivalu 
predstavilo 28 nevladnih organizacij: Aero-
klub Posavje, Čebelarsko društvo Radeče, 
DKD Svoboda Senovo, Društvo gluhih in na-
glušnih Posavje, Društvo K.N.O.F., Društvo 
kmetic Krško, Društvo vinogradnic in vino-
gradnikov Gadova peč, Društvo za fibromi-
algijo, Kulturno društvo Akrobatik, KD Pihal-
ni orkester Loče, Klub čarodej Radeče, KUD 
Oton Zupančič, LRF Posavja, Mladinsko dru-
štvo Bistrica ob Sotli, Območno združenje 
vojnih veteranov, Pihalni orkester Videm, 
Plesno društvo Imani, Potapljaško društvo 
Vidra, Salezijanski mladinski center Sevnica, 
Slovenska zveza za tobačno kontrolo, Soži-
tje Krško, Športna zveza Brežice, Zakonski 
in družinski inštitut Novo mesto - Enota Kr-
ško, Zavod Emma Enota Krško, Zavod Eufo-
rija, Združenje Slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov - steg Brežice 1, Zeleni krog Krško 
in Zveza kulturnih društev Brežice.

Posavska regionalna stična točka za NVO, Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, tel.: 059/955-046, 070 550 395, info@prstan.eu, www.prstan.eu

V nadaljevanju vam predstavljamo Športno društvo KRKA Krška vas!

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

Športno društvo ‘’Krka’’ iz Krške 
vasi že dvaintrideset let deluje na 
popularizaciji športa in športne 
rekreacije v okolici. Društvo trenutno 
združuje približno sto prostovoljnih 
članov, ki jih veže ljubezen do športa, 
druženja in rekreacije. V športnem 
društvu se rekreativno ukvarjamo 
z nogometom, odbojko, košarko, 
namiznim tenisom ter z airsoftom. 
Letos ponovno organiziramo 
Memorialni nogometni turnir Tonija 
Jarkoviča in Tomaža Tomšeta, ki 
bo letos potekal že petnajsto leto 
zapored in je med redkimi v okolici, 
ki se še odvija na travnatem igrišču. 
Zavoljo dveh dobrih prijateljev 
in članov ŠD Krka, ki sta tragično 
preminula, se zavzemamo, da se 
tradicija nadaljuje.

ŠPORTNO DRUŠTVO KRKA KRŠKA VAS 
IN DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE

PRIREJATA

15. MEMORIALNI NOGOMETNI TURNIR
TONIJA JARKOVIČA IN TOMAŽA TOMŠETA

ki bo dne 18.07.2010 s pričetkom ob 8.00 uri
na travnatem igrišču v Krški vasi.

Igra se v športnih copatih po sistemu 5+1. Prijavnina 50 €

NAGRADE:
1. mesto: 600 € + pokal + prehodni pokal + praktična nagrada
2. mesto: 300 € + pokal + praktična nagrada
3. mesto: 150 € + pokal + praktična nagrada
4. mesto: zaboj piva

Nagrada tudi za najboljšega strelca in vratarja.

Rok prijav in žreb: žrebanje bo v petek, 16.07.2010, ob 20.00 v Baru 
Škorpijon Krška vas (bencinska črpalka).

Prijave na sdkrka@gmail.com ali tel. 040/568-535 (Iztok) 
in 040/520-493 (Roman). V primeru, da bo število sodelujočih ekip ve-

čje od 24, bo nekaj tekem odigranih že v soboto, 17.07.2010. 

Za jedačo in pijačo poskrbljeno. Vljudno vabljeni.

Generalni pokrovitelj turnirja

Predstavitev športnega društva Krka Krška vas

BREŽICE – Dveletni projekt Berem in ustvarjam – se učim, 
potekal je pod vodstvom Osnovne šole Brežice, se bo za-
ključil letos avgusta, v njem pa je sodelovalo 10 ravnate-
ljev, 77 učiteljev in 700 učencev. 

Na zaključni konferenci, ki je bila 16. junija v Mladinskem cen-
tru Brežice, so predstavili projekt z naslovom Berem in ustvar-
jam – se učim. Vodja konzorcija je bila OŠ Brežice, projekta pa 
ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak. Projekt je koordini-
rala Nevenka Sreš, nad njim pa je bdela mag. Nada Požar Ma-
tijašič. Poleg brežiške šole so sodelovali še Gimnazija Brežice, 

OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Bizeljsko, OŠ Grm, OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, OŠ Prebold, Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ 
Šmartno pod Šmarno goro, OŠ Trbovlje ter zunanji sodelavci.
Mag. Lubšina Novakova je zbranim med drugim dejala: „Cilj 
projekta je bil razvijati različne vrste pismenosti s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učencih od 1. do 
9. razreda, poudarek pa na razvijanju pismenosti pri nadarje-
nih učencih, učencih tujcih, učencih iz socialno prikrajšanih 
okolij, učencih s posebnimi potrebami.“ Zbrane so ob tem na-
govorili še brežiški župan Ivan Molan, vodja novomeške enote 
Zavoda za šolstvo mag. Stanka Preskar, s šolskega ministrstva 
pa Nada Požar Matijašič. 
S projektom je mreža šol poskušala med drugim učencem tudi 
v prostem času omogočati dostop do interneta, jih spodbujati 
k obisku knjižnice, k razmišljanju in oblikovanju stališč, vre-
dnot, k pridobivanju znanj in spretnosti kot npr. pisanju sce-
narija, snemanju filma in drugo. Učenci so med šolskim letom 
prebirali leposlovna dela in odlomke iz učbenikov ter ostale 
strokovne literature, po branju pa so ustvarjali in poustvar-
jali tako na področju slovenskega jezika kot tujih jezikov, 
naravoslovja, zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje 
ter etike, glasbene in likovne vzgoje ter drugih predmetov. 
 Marija Kalčič

Berem	in	ustvarjam	–	se	učim

Udeleženci na zaključni konferenci 

Stroške pošiljanja krije založba!
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KRŠKO - Karate klub Hypo iz Sevnice in Karate klub Triglav 
Krško sta v sodelovanju z Zvezo športnih društev Sevnica v 
počastitev praznika občine Krško 12. junija organizirala 12. 
tradicionalni karate turnir - za Triglav Hypo pokal 2010. Tur-
nir je potekal v športni dvorani Šolskega centra v Krškem, 
tekmovalci in tekmovalke pa so se pomerili v prikazu bor-
benih tehnik in v shotokan katah posamezno. Organizatorja 
sta v dvorano privabila kar 128 mladih tekmovalcev in tek-
movalk iz Slovenije in Avstrije, ki jih je nagovorila predstav-
nica Občine Krško Simona Lubšina. Tekmovanje je bilo za-
ključeno v rekordnem času ene ure in 16 minut. Nastopajoče 
je s tribun spodbujalo tudi številno občinstvo, predvsem pa 
starši otrok, ki so se navduševali nad prikazano spretnostjo 
in atraktivnostjo svojih nadebudnežev. Najboljši posamezni-
ki so od organizatorja prejeli pokal, medaljo in diplomo, naj-
boljšemu klubu pa je pripadal 12. Triglav Hypo pokal 2010. 
Med najuspešnejšimi klubi so bili Karate klub Triglav Krško, 
ki je zbral 75 točk, drugo mesto je osvojil Karate klub Breži-
ce, ki je zbralo 51 točk, tretje Karate klub Hypo, ki je zbral 
50 točk, Karate klub Trebnje 40 točk itd.

BRESTANICA - 12. junija so v počastitev praznika obči-
ne Krško in praznika KS Brestanica člani Teniškega kluba 
Brestanica organizirali prijateljski teniški turnir. V goste 
so povabili tenisače iz TK Kozje in TK Rogaška Slatina. 
Najprej je zbrane v imenu Občine Krško pozdravila Ja-
dranka Gabrič, potem pa se je dvajset tenisačev odpra-
vilo na igrišče pred OŠ Brestanica in igrišča pri Gostišču 
Pohle. Turnir so v popoldanskih urah zaokrožili z družab-
nim srečanjem.  J. M.

128	tekmovalcev	in	tekmovalk	
na	karate	turnirju	v	Krškem

SEVNICA - Gimnastično društvo Sevnica je 10. junija v sevniškem 
športnem domu pripravilo društveno tekmo - gimnastično aka-
demijo. Na njej se je z različnimi vajami in z drznimi elementi 
predstavilo 20 osnovnošolk. Dekleta so tekmovala na vseh orod-
jih ter pokazala, kaj so se naučila v tem letu. Glavni trener in 
vaditelj mladih deklet je Aleš Tuhtar, ki je našel izvrstne po-

močnice. Pri vadbi mu pomagajo: Rebeka Dolinšek, Julija Ru-
pret, Tina Sebanc in Sara Bizjak. Vsi skupaj obljubljajo, da bo 
sevniška gimnastična akademija pridobila nekdanji sloves ene 
najboljših športnih prireditev v občini, ki si jo je vedno ogle-
dalo zelo veliko število obiskovalcev. Tisti, ki so si ogledali le-
tošnjo, so bili nad prikazanim navdušeni in prav tako nad za-
gnanostjo Aleša Tuhtarja, nekdanjega sevniškega zelo dobrega 
gimnastičarja. S. R., foto: E. Savič

Po	mnogih	letih	v	Sevnici	spet	
gimnastična	akademija

Gimnastično društvo Sevnica, ki ga vodi Borut Bizjak, je 
pripravilo gimnastično akademijo.

BISTRICA OB SOTLI - Kolesarska sekcija Orans iz Bistrice ob 
Sotli se je 9. junija odpravila na štiridnevno kolesarjenje od 
izvira reke Mure do Gornje Radgone in prekolesarila 378 kilo-
metrov. V odpravi je bilo kar 10 članov - Nina Lojen, Andre-
ja Mihelin, Katja Stadler, Neven in Nenad Tutnjević, Pri-
mož, Rok in Gašper Rainer ter v spremstvu Robi Požek in 
Primož Mošet. Kolesarji so bili kljub malce večji utrujeno-
sti zelo zadovolji z avanturo, prečudovito naravo, prijazni-

mi ljudmi, ki so jih srečevali ob poti ter zelo dobro avstrij-
sko hrano ter ostalo ponudbo. Dejali so še, da če ne bi imeli 
obveznosti, bi z veseljem pot nadaljevali še do izliva reke 
Mure v Dravo, v Donavo, v Črno morje oziroma okoli Sveta. 
Vendar jih doma 25. junija ob občinskem prazniku čaka že 
3. kolesarski maraton po bistriški kolesarski poti, za katero 
bodo s pomočjo občine izdali zgibanko 40 km poti. S. V. 

Oransi	od	izvira	Mure	do	
Gornje	Radgone	

Na cilju (foto: Orans)

SEVNICA - Atlet sevniškega atletskega kluba Robert Lendaro 
je v Tržiču na državnem veteranskem prvenstvu v cestnih te-
kih na 10 km osvojil svoj letošnji drugi naslov državnega pr-
vaka v kategoriji M40. V Novem mestu je 5. junija potekalo 
državno veteransko prvenstvo Slovenije v teku na 10 km na 
stezi. Robert je osvojil tretji naslov državnega prvaka. Vo-
dil je vseh 25 krogov in popravil svoj osebni rekord na ste-
zi, ki zdaj znaša 33,54. Poleg državnih prvenstev se je ude-
ležil tudi dveh tekov, ki štejeta za pokal Dolenjskega lista in 
postal absolutni zmagovalec 4. Urbanovega teka v Metliki, 
kjer je na 8,8 km dolgi progi premagal vseh 138 tekmoval-
cev. Na 8. Jurjevem teku pa je na 8,5 km ponovno premagal 
vseh 114 tekmovalcev. 

Robertu	Lendaru	še	dva	naslova	državnega	prvaka	

Sevniški atlet Robert Lendaro niza uspeh za uspehom.  
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Fotoreportažo z dirke smo 
tokrat pripravili v sodelova-
nju s fotografom Darrenom 
Edwardsom, ki se je pred 
kratkim preselil v Posavje 
iz daljne Avstralije. Darren 
pravi, da je fotografija nje-
gova velika strast, z njo pa 
se ukvarja že skoraj 10 let. 
Najljubše mu je fotografira-
nje ljudi in pokrajine, pro-
fesionalno pa se je speciali-
ziral v fotografiranju porok. 
»Moj cilj je na posnetek čim 
bolje ujeti tiste posebne tre-
nutke v času, pa naj si bo to 
preprosto srečanje prijate-
ljev ali romantična poroka. Zato si štejem v čast, kadar 
me par povabi, da jim pomagam obeležiti tako pomem-
ben dan v njunem življenju,« dodaja. Več informacij o 
njem in njegovem delu dobite na - www.photography-
de.com

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

Darren Edwards

Nagrado je tokrat osvojil izku-
šeni Poljak Gregor Walasek, 
ki pa je triumfiral v dodatnih 
vožnjah za pokal Franca Babi-
ča. Čeprav smo v Krškem va-
jeni tudi mnogo bolj zvenečih 
imen, je bilo tekmovanje zani-
mivo, za domače ljubitelje pa 
še toliko bolj, saj so se s tuji-
mi vozniki enakovredno merili 
predstavniki mladega rodu kr-
škega speedwaya Aleksander 
Čonda, Samo Kukovica in Ma-
tija Duh. Slednjega bomo kot 
predstavnika Slovenije in lan-
skoletnega mladinskega držav-
nega prvaka lahko spremljali in 
zanj navijali ponovno že to so-
boto, 26. junija, ko bo na kr-
škem stadionu v tekmovalnem 
smislu letos najpomembnejša 
prireditev, in sicer ena izmed 
polfinalnih dirk za svetovno pr-
venstvo mladincev.  S. M.

Krški	»Zlati	znak«
v	objektivu	Avstralca
KRŠKO – Že v prejšnji številki smo poročali o letošnji že 27. izvedbi tekmo-
vanja, ki nosi ime Zlati znak občine Krško in ga organizira Avto moto društvo 
Krško v počastitev občinskega praznika. Tokrat pa smo se v uredništvu odlo-
čili, da vam prikažemo nekaj zanimivih utrinkov z dirke in tudi njenega za-
kulisja, kakor jih je videl naš sodelavec Darren Edwards.

Maloštevilna, a vztrajna ekipa Speedway magazina letos s kamero spremlja 
predvsem voznike AMD Krško, pa tudi druge dogodke v tem športu. Sestavljata 
jo snemalec in montažer Sven Mavsar (prej TV Krško) in Mitja Pungarčič v vlogi 
novinarja in strokovnega komentatorja, ki je bil v osemdesetih letih tudi sam voznik 
AMD Krško. Reportaže si lahko ogledate v posebni podstrani na www.posavje.info.

Četverica v drugem ovinku

Aleksander Čonda, Gerhard Lekše, Matic Ivačič, v ozadju Milan Praznik med 
prekinjeno vožnjo pregledujejo Čondin motor.

Matija Duh in Samo KukovicaSpust na stezo

Ukrajinec Andrej Karpov Župan Franc Bogovič med nagovorom

Aleksander Čonda v akciji
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Kaj bi bilo, če bi…

Bil si poseben. S posebnim življenjem. 
S posebnim znanjem. In posebnimi 
preizkušnjami.

Mak, moj igriv makec, med valovanjem 
žitnega klasja.

Hvala vsem, ki so te imeli in te bodo imeli radi.
 
 Z vsemi tvojimi – Natja. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Krajevna skupnost Brežice
Občina Brežice

ZVONETA ILOVARJA
1937 - 2010

V SPOMIN

Poslovili smo se 
od dolgoletnega sodelavca 

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

Bralka Etka Petrič iz Krškega se je na nas 
obrnila z vprašanjem, kdo je zadolžen za 
vzdrževanje okolice leskovškega gradu 
(Šrajbarski turn), saj je ta po izselitvi sta-
novalcev zelo zanemarjena in zaraščena. 
V zvezi s tem so nam iz Ministrstva za kul-
turo, ki je lastnik objekta, posredovali kra-
tek odgovor: »Ministrstvo za kulturo bo tudi 
letos sklenilo pogodbo o rednem vzdrževa-
nju gradu in ožje okolice z Občino Krško, 
ki je ta dela zelo korektno izvajala v pre-
teklem letu.« 

Kdaj bo Pošta Slovenije preselila posloval-
nico na Senovem v večje, primernejše pro-
store, pa je zanimalo gospoda Gorenca s 
Senovega. Kakor je povedal, je obstoječi 
prostor zelo majhen in zatrpan z različni-
mi stojali in prodajnimi artikli, ki onemo-
gočajo dostop tudi do telefonske govoril-
nice, poleg tega pa je zaradi arhitekturnih 
ovir onemogočen dostop do poštnih prosto-
rov tudi invalidnim osebam.
Kakor so nam odgovorili s Pošte Slovenije, 
že nekaj časa iščejo ustrezno rešitev: „V 
Pošti Slovenije se zavedamo problematike 
ustreznosti in dostopnosti prostorov pošte 
na Senovem, tako zaradi arhitekturnih ovir 
kot tudi premajhnih in neustreznih prosto-
rov. Obstoječi poštni prostori namreč niso v 
naši lasti, temveč jih imamo v najemu. Na-
mestili pa smo električni zvonec ob vznožju 
stopnic, s katerim lahko invalidi pokličejo 
poštnega uslužbenca. Že kar nekaj časa si 
prizadevamo poiskati ustrezno rešitev in v 
tej smeri potekajo tudi razgovori s KS Se-
novo, pričakujemo pa tudi primerno ponud-
bo za nove prostore pošte iz lokalnega oko-
lja, saj si želimo, da bi bili pogoji dela za 
naše zaposlene prijazni, naše stranke pa 
zadovoljne.“ 

Ivan Repec iz Krškega je zastavil vpraša-
nje, naslovljeno na Območno združenje 
Rdečega križa občine Krško, in sicer, zakaj 
RK po vzoru večine slovenskih občin že ne-
kaj let za svoje člane ne organizira sreča-
nja na letni ravni ali zanje organizira izlet. 
Kot dolgoletni član meni, da vsakoletni iz-
govor zaposlenih na RK Krško, češ, da orga-
nizacija nima sredstev, ne more biti ravno 
opravičilo, saj bi se dalo z malo več volje 
zaposlenih v ta namen pridobiti donatorska 
sredstva, nenazadnje pa bi lahko tovrstno 
srečanje, v kolikor to zmorejo druge obči-
ne, podprla tudi Občina Krško. Sploh v da-
našnjem času, ko smo priča vse pogostej-
šim pozivom in opozorilom RK Slovenije, da 
zaloge krvi ne zadostujejo, bi bilo potreb-
no dolgoletno humanitarnost domačih kr-
vodajalcev še toliko bolj podpreti.
Kakor so nam odgovorili z OZ RK Krško, so 
izlete za večletne krvodajalce redno orga-
nizirali, nazadnje leta 2008 v Veržej, a so 
z udeleženci komaj napolnili dva avtobu-
sa, saj so bila mnenja okoli tega zelo različ-
na. „Obstaja velika dilema - koga povabiti, 
nove krvodajalce ali tiste, ki so večkratni 
krvodajalci, pri čemer seveda ne smemo 
pozabiti na tiste krvodajalce, ki so vse svo-
je življenje darovali kri, pa je zaradi staro-
sti ali bolezni žal ne morejo več dati. 3240 
krvodajalcev iz baze pa žal ne moremo po-
vabiti skupaj. Mnogi se tudi ne odzovejo 
po priznanja in plakete, ki jih podeljujemo 
na rednem letnem srečanju krvodajalcev, 
kjer imamo pripravljen program in pogosti-

tev. Prav tako na zadnji krvodajalski akciji 
v letu krvodajalcem podarimo simbolično 
darilo. Pri izvajanju programa krvodajal-
stvo in darovanje tkiv nam poleg naših jav-
nih pooblastil pomagata s sofinanciranjem 
tudi občini Krško in Kostanjevica na Krki“, 
navaja med drugim v odgovoru sekretarka 
RK Mojca Vizler, ki je ob tem tudi zapisa-
la, da za vse dobitnike priznanj, krvodajal-
ce, prostovoljce in druge goste načrtujejo 
tradicionalno srečanje letos jeseni.
 
Gospod Lojze iz okolice Sevnice pa je za 
rubriko Pokličite uredništvo izrazil ogor-
čenje nad tem, da kolumno v Posavskem 
obzorniku piše poslanec Andrej Vizjak, ki 
je hkrati v vodstveni struktur stranke SDS 
na državnem nivoju. Po njegovem mnenju 
poslanec Vizjak s svojim pisanjem izvaja 
politično agitacijo, pri čemer ga z obja-
vljanjem podpira tudi uredniška politika 
časopisa, ki bi morala biti čim bolj nev-
tralna. Meni, da bi morali kolumne, v ko-
likor so politične vsebine – uravnotežiti in 
pisanje ponuditi tudi ostalim strankam v 
posavskem prostoru. 
Odgovorni urednik Silvester Mavsar pravi, 
da kratkega odgovora na to temo ni mogoče 
podati, v zvezi z že večkrat obrazloženim 
honorarnim sodelovanjem mag. Vizjaka pa 
je med drugim pojasnil, da je bil povabljen 
kot demokratično izvoljen poslanec prebi-
valcev Posavja, enako ponudbo pa je dobil 
tudi poslanec Franc Bogovič, vendar jo je 
ta le redko izkoristil. Na različne načine je 
uredništvo poskušalo pridobiti tudi avtor-
ja, ki bi redno in na dovolj visoki kulturni 
ravni predstavljal stališča, ki bi bila politič-
no blizu levi sredini, vendar to kljub mno-
gim najavam in poskusom ni uspelo. Še več, 
vse pogostejši kritiki Posavskega obzorni-
ka iz vrst posavske levice kljub obljubam 
niso uspeli zagotoviti niti ažurnih in argu-
mentiranih odzivov na nekatere objavljene 
članke. Presoja, ali bi umik Vizjakove kolu-
mne zaradi očitne jalovosti ali pa celo ne-
pismenosti drugače mislečih več škodil ali 
koristil časopisu in obveščanju prebivalcev 
Posavja, pa prej ko slej ostaja stvar odgo-
vornega urednika. Več o problematiki ča-
sopisa in celotne medijske ter založniške 
hiše Neviodunum pa urednik obljublja za 
eno prihodnjih številk.
 Bojana Mavsar

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, 28. 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.

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Vzdrževanje	leskovškega	gradu,	pošta	na	Senovem,	srečanje	
za	krvodajalce	in	Vizjakova	kolumna

TOMAŽU	JENKU Zahvala
Rada bi se zahvalila poštenemu najditelju moje denarni-
ce z vsemi dokumenti in denarjem, ki se je nahajal v njej, 
vključno s PIN kodo bančne kartice. Denarnico je našel na 
relaciji TUŠ trgovine in Kerametalom gospod Sandi Slak iz 
Brežic. Gospod se je potrudil, si vzel čas in me dvakrat is-
kal na naslovu, ki je bil v dokumentih. Ni hotel nobenega 
evra, čeprav vem, da se po pravilih od vsote mora nekaj 
dati. Res lepe so naše Brežice, spoznala pa sem, da se še 
najdejo poštni ljudje, ki občutijo, v kakšni stiski se znajde 
človek, ko se mu kaj takega zgodi kot se je meni. 
 Bralka Posavskega obzornika iz okolice Brežic

poČitniške uStvArjALne deLAvnice
28. junij, 30. junij in 2. julij ob 11. uri – 

mladinski oddelek v Krškem
V času poletnih počitnic vabimo otroke in starše, da pre-
živijo počitniške dni v naši knjižnici, kjer lahko prebi-
rate knjige, časopise, iščete po internetu ali se igrate 
v pravljični sobi. 
V mladinskem oddelku v Krškem pa smo vam pripravi-
li tudi ustvarjalne delavnice. Tako se bomo v prijetnem 
ustvarjalnem vzdušju družili 28.6., 30.6. in 2.7. od 11. 
ure dalje. Vabljeni otroci, starši, babice, dedki, torej 
vsi, ki radi ustvarjate.

poLetni veČeri v pArku 2010
koncert Skupine peAceFuLL coLorS

četrtek, 8. julij, ob 20. uri – 
mestni park pred knjižnico

V sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, 
območna izpostava Krško, vas v okviru drugega poletne-
ga večera v parku vabimo na koncert skupine Peacefull 
Colors v zasedbi: Janez Gabrič (bobni), Rok Lopatič (kla-
vir), Goran Rukavina (bas), Mirko Cisilino (trobenta) in 
Teo Collori (kitara).

poLetni veČeri v pArku 2010
veČer LjudSkegA izroČiLA

sreda, 14. julij, ob 20. uri – 
mestni park pred knjižnico 

V sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Krško in Centrom za razvoj po-
deželja vas v okviru tretjega poletnega večera v parku 
vabimo, da preživite prijeten večer z ljudskimi godci in 
pevci. Predstavili se nam bodo Preloški tamburaši, god-
čevski sestav FS Svoboda Senovo in ljudski pevci Ajda iz 
Dolenje vasi, lahko pa bomo spoznavali tudi različne ro-
kodelske spretnosti. 

kApucinSkA knjiŽnicA in poSebnA zbirkA 
SpeedWAY v SLoveniji

Osrednja knjižnica v Krškem

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

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

vALvASorjevA knjiŽnicA 
krško v juLiju

Brezplačna	
pravna	pomoč	v	
Krškem?
Brezplačna pravna pomoč (BPP) 
je samo izraz za naivneže, ki se 
dajo tem besedam in odgovor-
nim občinskim organom zapelja-
ti in jim verjeti, ne da bi se prej 
samo prepričali, kako se ta BPP 
izvaja v praksi. To njihovo izpri-
jeno aktivnost je na svoji koži 
občutila družina iz Gornjih Sko-
pic, ki sta ji advokata s pomo-
čjo službe za brezplačno pravno 
pomoč Krško pobrala vso odško-
dnino za škodo na stanovanjski 
hiši, ki je bila iztožena od pov-
zročitelja škode – izvajalcev del 
na avtocesti. Stranki, ki je toži-
la povzročitelje škode s pomo-
čjo „občinskih advokatov“, je 
bila odobrena „brezplačna prav-
na pomoč po Odločbi z dne 11. 8. 
2005 štev. Bpp 379/2005, kot je 
navedeno v Sodbi v imenu ljud-
stva dne 24. 6. 2008 od Okrožne-
ga sodišča v Krškem“. 

Ne glede na navedeno, služba za 
BPP zahteva za pokritje stroškov 
advokatov ves znesek, ki je bil 
priznan s sodbo stranki za pov-
zročeno škodo. Še več, saj je bila 
ta odškodnina prenizka za stro-
ške advokatov in mora oškodova-
na stranka še doplačati za advo-
kate. Škodo na zgradbi pa mora 
oškodovana stranka odpraviti z 
lastnimi sredstvi, še več, pokri-
vati mora tudi prikazane stro-
ške teh dveh advokatov, saj je 
bil iztožen prenizek znesek, da 
bi njune visoke stroške pokril.

Tu je nekaj zelo narobe, očitno 
je, da si ti advokati lahko po 
zakonu najprej napolnijo svoje 
malhe, če pa kaj ostane, pa dobi 
oškodovana stranka oziroma še 
doplača, če je premalo iztože-
no. Po moje je očitno, da se ti 
krški advokati niti ne trudijo, da 
bi v redu opravili zaupano delo 
ali pa niso sposobni, da bi odgo-
vorno opravili posel za stranko. 
Mislim, pa tudi izgleda tako, da 
ti advokati nimajo veliko dela in 
jim to delo pride prav, da pride-
jo do zaslužka, do katerega jim 
prijatelji na občini lahko po-
magajo. Ni pa to za oškodova-
ne stranke nobena brezplačna 
pravna pomoč, temveč izigrava-
nje občanov, ki jih verjamejo in 
se nočejo tožiti še naprej oziro-
ma pritožiti na sklep o plačilu 
za advokate.
 Dana Potokar, Krško

prejeLi 
Smo

KRŠKO – V okviru krajevnega praznika so se na mestni KS Kr-
ško spomnili tudi že več kot 12-letnega dela uredništva Po-
savskega obzornika, ki ima vse od začetka v decembru 1997 
sedež v Krškem. Na svečanosti sta v imenu uredništva pri-
znanje iz rok predsednice Sveta KS Jožice Mikulanc sprejela 

glavni urednik Peter Pavlovič in namestnica direktorja Bo-
jana Kunej, ob tem pa s(m)o se zbrali skoraj vsi zaposleni 
v Zavodu Neviodunum (od leve): Jože Macur, Bojana Ma-
vsar, Matjaž Mirt, Peter Pavlovič, Bojana Kunej, Silvester 
Mavsar, Suzana Vahtarić, Marija Kalčič in Maruša Mavsar 
(manjkata Nathalie Lettulier in Katarina Jazbec).

Priznanje	tudi	za	časopis
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POROČILI
SO SE

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

• Lidija Vučajnk Škrobot, 
Dobova – deklico,

• Željka Vrabec, Žejno – 
deklico,

• Vesna Požar, Slogonsko – 
deklico,

• Mateja Kržičnik, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Jelka Guzej, Roginska 
Gorca – dečka,

• Romana Zorko, Brežice, 
dečka,

• Greta Pišotek, Orehovo – 
dečka,

• Ženja Gerjevič Zelič, 
Sevnica – dečka,

• Emina Deržič, Bukošek – 
dečka,

• Doroteja Gerzina, 
Stolovnik – deklico,

• Irena Rudolf, Paka pri 
Velenju – deklico,

• Jožica Debelak, Kozje – 
dečka,

• Nevenka Banovšek, 
Trebče – dečka,

• Ines Daničič, Kompolje – 
dečka,

• Katarina Jazbec, Krško – 
dve deklici.

ČESTITAMO!

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. 

Do konca nogometnega prvenstva 
pijača po akcijskih cenah!

V četrtek 24. 6. žur ob zaključku mature!

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

Vljudno vabljeni!

1. nagrada: 4 vstopnice za Kostanjeviško jamo
2. nagrada: 3 vstopnice za Kostanjeviško jamo
3. nagrada: 2 vstopnice za Kostanjeviško jamo

Geslo prejšnje, 12/2010 številke: 

NOVA TA CITY TRAVEL

Nagrade, ki jih podarja Turistična agencija City travel Kr-
ško, prejmejo:

1. nagrada: Patricija Isa Peternel Jazbinšek, Sevnica 
2. nagrada: Ivan Puntar, Krško 
3. nagrada: Franci Gorenc, Kostanjevica na Krki

KLUB JAMARJEV Kostanjevica na Krki, 
Grajska 25, Kostanjevica na Krki

Geslo križanke pošljite do četrtka, 1.7.2010, 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

Skozi vaš objektiv

Bralec iz Leskovca je v objektiv svojega fotoaparata ujel 
nepravilno parkirane avtomobile na avtobusnem posta-
jališču pred leskovškim pokopališčem, medtem ko bli-
žnje parkirišče pod pokopališčem sameva... Zanimivo je 
tudi, da policisti na Ulici 11. novembra, kjer je hitrost 
prometa omejena na 30 km/h, zelo radi kaznujejo prehi-
tre voznike, napačno parkiranje pa jih očitno ne moti...

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošiljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

Mednarodno podjetje za potrebe svojega vodstva 
vzame v najem novejše opremljeno 

dvo ali večsobno stanovanje v Brežicah. 
Stanovanje bi vzeli v najem za daljše obdobje od 01.08. dalje.

Več informacij na: Mojca Simončič, 
mojca.simoncic@imi-international.co.uk ali 07 49 66 100.

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.
S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine
Računalništva in strojepisja na računalniku

Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.

Konec poletja se zaključijo zadnje izvedbe programov 
za dvig pismenosti, ki sta jih sofinancirala Ministrstvo za 
šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad. Na CIK Treb-
nje se je v dvoletnem obdobju omenjenih programov sku-
paj udeležilo skoraj 300 udeležencev. Veliko zanimanja 
je bilo za programa UŽU – Izzivi podeželja, ki je name-
njen prebivalcem podeželja z namenom, da bi čim bolje 
izkoristili prednosti podeželja in UŽU – Beremo in pišemo 
skupaj, ki je namenjen otrokov prve triade OŠ in njiho-
vim staršem, kjer se skupaj učijo, kako pristopiti k uče-
nju in šolskem delu nasploh, da bo čim uspešnost otroka 
v šoli čim večja. Bralce obveščamo, da bomo tudi v pri-
hodnje izvajali tovrstne programe. Prijave in informaci-
je o programih so na voljo na 07 3482 100 in na interne-
tni strani www.ciktrebnje.si.

Usposabljanje	za	življenjsko	
uspešnost	na	CIK	Trebnje

• Anton Kapel in Mojca 
Maslo, oba iz Brežic, 

• Stanislav Žarn, Cerklje 
ob Krki in Jožica Žabkar, 
Senuše,

• Jure Meh, Velenje in 
Špela Zaletel, Mirna Peč,

• Uroš Zupančič, Ljubljana 
in Katarina Urbančič, 
Sevnica,

• Anton Polovšek, Tolsti Vrh 
in Marija Novak, Sevnica,

• Selver Delić, Bukošek in 
Jadranka Martinović, 
Zagreb,

• Matjaž Zupančič in 
Helena Zupančič, oba z 
Dolge Rake,

• Martin Šiško in Dušanka 
Colarič, oba iz Novega 
mesta,

• Alexander Wittemeier  
in Ksenija Bregar, oba iz 
Nemčije.

ČESTITAMO!

druga, 

dopolnjena izdaja

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 39,00 ¤

naročila:
07 49 05 780

marketing@posavje.info

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar
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Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke, 
da bo razprodaja enoletnih 
kokoši nesnic in rjavih jarkic 

pred nesnostjo 
v ponedeljek, 

28. 6. po 20.00 uri.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - EMALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodam domačijo v Novi Gori (Veli-
ki Trn). Tel.: 07 81 89 372

Stanovanjsko hišo na Jablancah pri 
Kostanjevici, 151 m2, asfalt, tele-
fon, internet, zgrajeno 2000, vselji-
vo, prodamo. Tel.: 041 453 808

Prodam opremljeno stanovanjsko 
hišo na Drnovem, 165 m2, adaptira-
no 1980, z gospodarskim poslopjem. 
Cena 90.000 €. Tel.: 051 659 872 

Starejša hiša v Zabukovju, 210 m2 v 
etaži, elektrika, voda, CK, z garažo 
12x10 m, zazidljivih 2.400 m2, pro-
dam za 28.900 €. Tel.: 070 876 032

Prodamo pol hektarja vinograda na 
Goleku, lep razgled. Parcela je za-
zidljiva, z vodo, asfaltirano cesto in 
ostalimi priključki. Tel.: 041 722 809 

Prodam vikend v okolici Malkovca: 
vinograd, travnik, gozd, voda, elek-
trika, asfalt; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 225 513

Prodam stanovanje v izmeri 54 m2 
na Vidmu. Stanovanje je v celoti 
opremljeno in vseljivo takoj. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 371 225

Prodam 2-sobno stanovanje v Nase-
lju heroja Maroka 24 v Sevnici. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 699 801 (po 
20.00)

Prodam njivo 18 arov, k.o. Dečno 
selo, redno obdelano. 
Tel.: 07 49 56 746

Prodam cca. 1/2 ha zemljišča, 
gradbeno in kmetijsko. Primerno 
za drobnico, konje, infrastruktura 
na parceli, in malo rabljen cirku-
lar z železno konstrukcijo, za 300 €. 
Tel.: 041 359 523 

Prodamo zemljišče 11 arov, k.o. 
Loče, v postopku spremembe na-
membnosti v gradbeno. 
Tel.: 07 45 22 056 (po 16.00)

V Venišah pri Krškem oddam v na-
jem starejšo hišo. Tel.: 051 315 439 

Oddam 2-sobni apartma na otoku 
Pašmanu: klima, TV SAT, krita tera-

sa, gril, parkirišče, 200 metrov do 
morja. Tel.: 031 765 662 

V najem oddam vinograd in travnik 
za pašo s kozami, ostalo po dogovo-
ru. Tel.: 040 953 832

V Brežicah na Bizeljski cesti oddamo 
v najem opremljeno 2-sobno stano-
vanje. Tel.: 041 437 202 

V Brežicah oddamo neopremljeno 
3-sobno stanovanje za 250 € meseč-
no + stroški. Tel.: 031 360 674.

V centru Brežic, v pritličju stano-
vanjske hiše, oddam v najem opre-
mljeno garsonjero (40 m2). 
Tel.: 040 731 855 

AVTOMOBILIZEM, DRUGA VOZILA
Prodam Hyundai Lantra 1,8 GLS, l. 
1997, prevoženih 147.000 km, klima, 
registriran do 4/2011, prvi lastnik, 
cena 550 €. Tel.: 041 606 841

Prodam Hyundai Elantra, odlično 
ohranjen, l. 2000, top-K oprema, 
prevoženih 56.000 km, alu plati-
šča z novimi gumami, registriran do 
1.1.2011. Tel.: 041 521 203

Prodam Renault Laguno 1,8, l. 1999, 
reg. do 3.5.2011, servisna knjiga, av-
tomatska klima, narejen veliki ser-
vis, cena 1.850 €. Tel.: 031 681 608

Prodam Clio Fidji, 10/97, 3 vrata, 
bele barve, A1 kolesni obroči, kljuka 
z A testom. Tel.: 070 317 905

Prodam Opel Vectro 2,0, letnik 
1989, registrirano, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 430 769

Prodam Golf, kovinsko srebrne bar-
ve, prevoženih 16.300 km, l. 2005, 
registriran do 2011, prvi lastnik. 
Tel.: 07 49 51 377

Prodam VW Polo 45, l. 1996, 2. la-
stnik, prevoženih 150.000 km, meta-
lik temno zelena barva, dobro ohra-
njen, 5 vrat, reg. do julij 2010. 
Tel.: 041 911 824

Prodam odlično ohranjeno Škodo Fa-
bia TDI 1,4, 59 kW, l. 2007, prva re-
gistracija 03/2009, 25.000 km, vsa 
oprema. Tel.: 041 243 343

Zelo ugodno prodam nove poliestre 
(komplet) za motor Yamaha R6. 
Tel.: 041 542 258 

Prodam starejšo avtomobilsko priko-
lico, domače delo, 150x100 keson, 
nosilnost 500 kg, cena 160 €. 
Tel.: 07 49 87 209 

Prodam letne pnevmatike Bridge-
stone 195/65 R 15, z litimi platišči, 
15 col, ter prtljažnik za smuči za Se-
nica. Tel.: 07 49 71 071

Prodam alu platišča z gumami 14 
col. Razmak med vijaki je 4x108. 
Primerno za Audi, Ford, Citroen. 
Tel.: 031 402 748

Prodam vlečno kljuko za Opel Vec-
tro, cena ugodna. Tel.: 041 394 951

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor TV 523, letnik 1988, 
lepo ohranjen, registriran celo leto; 
zraven je obračalnik. Cena 2.800 €. 
Tel.: 041 436 441

Prodam traktor 530 DTC, 53 KM, le-
tnik 1999, 4x4 pogon, 1950 ur, regi-
striran do 2011 (april). 
Tel.: 070 848 863

Prodam traktor Štore 404, l. 1981, 
trosilec hlevskega gnoja Tajfun, 
obračalnik za seno SIP 220. 
Tel.: 040 295 510

Prodam enoredni silokombajn Silo 
80B – v brezhibnem stanju, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 389 410 

Prodam kosilni greben s pogonom za 
Muto – okrogli priklop; dol. 130 cm 
ali 100 cm, zelo ohranjen, z rezerv-
no koso – ugodno. Tel.: 051 389 362

Prodam mulčar MMT 130 Ino, kladi-
va, rabljen 5 ur, cena 1.150 €. 
Tel.: 041 433 505

Prodam kosilnico Figaro s sede-
žem, zelo malo rabljeno. 
Tel.: 07 49 76 104 

Prodam zelo dober ACME motor za 
BCS, levo vrtenje, bencin – petro-
lej, z ozko jermenico, in enofazni 
kovinski cirkular na kolesih. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam enofazni šrotar za koruzo, 
za ruženje, mletje. Cena 260 €. 
Tel.: 041 412 073 

Prodam kosilnico BCS 127, ACME 
motor, bencin – petrolej, kovinski 
enofazni cirkular in mlin – pecljal-

nik za grozdje, ročni pogon. 
Tel.: 041 552 915

Poceni prodam rabljeno rotacijsko 
kosilnico z motorjem Beiggs in zamr-
zovalno skrinjo Gorenje 240 l, A-plus 
razred. Tel.: 031 524 010

Motokultivator Gorenje Muta – 2 vi-
jaka in kip prikolico, obračalni plug 
(nov) – ugodno prodam. 
Tel.: 041 328 156

Prodam električno škropilnico za vi-
nograd s cevjo na kolutu in traktor-
sko prikolico za prevoz živine ali kaj 
drugega. Tel.: 07 49 63 417

Prodam mlin za koruzo – šrotar s siti 
3 in 5 mm, masivne izdelave, popol-
noma nov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Ugodno prodam 2 toni koruze ter 
tono ječmena in pšenice. 
Tel.: 041 913 799 

Prodam naravno sušeno koruzo. 
Tel.: 040 871 996

Prodam naravno sušeno koruzo v zr-
nju (trdinko). Tel.: 031 289 543

Prodam cca. 1000 kg koruze v zrnju. 
Tel.: 041 831 162

Prodam koruzo v zrnju, elektro mo-
tor 28 KW 2800 obratov, trifazni, in 
tehtnico Libela do 200 kg. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 451 669

Prodam 1000 kg koruze, naravno su-
šene. Tel.: 041 825 153

Prodam ječmen, cena 0,17 €. 
Tel.: 041 251 661

Prodam seno v kvadratnih balah. 
Ugodno. Tel.: 031 509 337

Prodam cirkular za žaganje drv, 
kovinski, motor 4 KW, rezilo fi 500, 
na kolesih. Cena 450 €. 
Tel.: 041 250 744

Prodam 10 m3 razžaganih in kalanih 
bukovih drv; cena po dogovoru. 
Tel.: 051 226 482

Prodam bukova drva, razžagana in 
razcepljena. Drva so suha, primer-

na za centralno kurjavo. 
Tel.: 051 219 625

Prodam razžagana in razcepljena 
suha bukova drva, primerna so za 
centralno kurjavo; možna dostava 
na dom. Tel.: 041 709 486

Prodam opaž 15, 20, 25 mm, 1. in 2. 
klase (cena 15 mm – 6,00 in 4,20 €) 
in brune 20, 25, 35, 45 mm (cena 20 
mm - 7,20 in 5,50 €); cena s prevo-
zom na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam leseno prešo na kamen – 
obešanko. Tel.: 051 778 977

Prodam rabljene hrastove sode od 
100 do 1000 litrov. Tel.: 041 653 309

Prodam cisterno za vino 300 l., ra-
bljeno samo eno sezono, zaradi izko-
pa gorice. Tel.: 051 618 345

Prodam zajčnik, nov, dimenzije 
120x90, dvoje vrat, možnost zlaga-
nja v več etaž. Tel.: 040 229 459 

Prodam električne škarje za živo 
mejo. Tel.: 051 630 530

Kupim krožne brane. 
Tel.: 07 49 64 525

ŽIVALI
Prodam bikca, pasma limusin – LS, 
starega 18 dni. Tel.: 051 306 556

Prodam bikca simentalca, težkega 
cca. 130 kg, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 67 826

Prodamo dve kravi Era limusin: sta-
ro 5 let s teličko limusin, staro 2 me-
seca, in 7 let staro LS. 
Tel.: 07 81 43 109 

Prodam kravo, primerno za zakol, 
staro tri leta. Tel.: 041 591 354

Prodam teličko, staro 24 dni, pasma 
LS. Primerna za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 204 935

Prodam žrebico posavko, staro 13 
mesecev, krožne brane – 20 diskov 
in seno v kockah. Tel.: 07 49 68 535

Prodam šetlandskega ponija, stare-
ga 1 leto, ali zamenjam za seno v 
kockah. Tel.: 031 876 668

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, ali menjam za telico, sta-
ro 1 leto ali kravo za zakol do 6 let. 
Tel.: 07 49 62 127

Prodam ovna, starega 1 leto, in tudi 
ovčko z mladičem. Cena 160 €. 
Tel.: 041 552 402

Prodam dve lanski ovci in dva le-
tošnja moška mladiča. 
Tel.: 031 770 989

Prodam tri odojke, težke okoli 30 
kg. Tel.: 031 590 988 

Prodam odojke, težke od 25 do 30 
kg, domače hranjene. Možen zakol 

in dostava, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 778 087 

Prodam burskega kozliča, starega 6 
mesecev, primernega za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 893 733

Prodam kozo in kozla, starega 6 me-
secev, primerna za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 271 350

Prodam odojke, težke okoli 25 kg 
(jedo tudi travo), cena 2,5 €/kg. 
Tel.: 07 49 22 846 (zvečer ali zjutraj)

Prodam odojke pitriene in bele, pri-
merne za rejo ali zakol. Po želji za-
koljem. Tel.: 041 560 136

Prodam 3 odojke, težke okoli 30 kg, 
in prašiča, težkega okoli 130 kg. Mo-
žen zakol. Tel.: 041 372 692

Prodam tri odojke. Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, prašiče, težke 120 
kg, in naravno sušeno koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam prašiče, težke od 140 do 150 
kg, možna menjava za drva. 
Tel.: 041 934 846

Prodam prašiča, težkega 120 kg, in 
koruzo iz koruznjaka; okolica Dobo-
ve. Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče, težke do 130 kg, 
odojke do 35 kg. Cena večjih je 
1,60 €/kg, odojkov pa 2,80 €/kg. 
Tel.: 041 380 981 

Prodam tri prašiče, težke okoli 30 kg 
in po enega 100 in 150 kg. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 685 895

Prodam pujske za nadaljnjo rejo ali 
za zakol. Tel.: 031 738 479

Prodam mlade plemenske svinje za 
pripust ali breje. Tel.: 031 770 868

Prodam odojke, prašiče težke 100 in 
180 kg. Tel.: 031 368 615

Prodam odojke, težke od 25 do 35 
kg, krmljene z domačo hrano. Cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 65 454

Prodam zajce za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 676 047

Prodam pse mladičke pasme dalma-
tinec. Zbiram rezervacije; prodaja 
7., 8. avgust. Tel.: 040 982 599

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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Optika Glasmaher
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Prireditve med 24. junijem in 7. julijem

Četrtek, 24. 6.
• ob 9.30 v avli ETrŠ Brežice: Talent fest 2010
• ob 18.00 v atriju UE Brežice: prireditev „Domovini za roj-

stni dan“ - znamke z motivi iz zgodovine Slovencev in fo-
tografije spomladanskega cvetja

• ob 19.00 na igrišču Veliko Mraševo: 23. tradicionalni noč-
ni turnir v malem nogometu

• ob 20.00 pri lovski koči na Libni: počastitev dneva držav-
nosti s kresno nočjo

• ob 20.00 na bazenu Brestanica: festival za mlade Šrot
• ob 21.00 na Svibnem: gledališki spektakel Rokovnjači

Petek, 25. 6.
• ob 9.00 pri lovski koči LD Brežice v Dobravi: spominsko 

srečanje 10. memorial Jerneja Molana
• od 9.00 dalje na prostoru pred kulturnim domom, na sej-

mišču in v Gostilni Golobič na Bučki: semanji dan na Bučki
• ob 15.00 pri lovski koči na Pistačah: družabno-zabavna 

prireditev Krompirjada
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: poslikava telesa, obraza in ri-

sanje tatoojev z Ino Trebičnik
• ob 17.00 pri brodu na Mostecu: brodarski večer z god-

bo iz Madžarske
• ob 17.00 v športnem parku v Velikem Podlogu: otvoritev 

športnega parka Gmajna
• od 18.00 dalje v Radečah: Dnevi splavarjenja Radeče 

2010
• ob 19.00 v Dvorani v parku v starem delu Krškega: žur < 

18 - horror night
• ob 19.00 pred slaščičarno Urška v Termah Čatež: koncert 

Mladinskega pevskega zbora Zvezda
• ob 19.00 pri vaškem domu na Velikih Malencah: prireditev 

ob 40-letnici Turističnega društva Velike Malence
• ob 19.00 v Kulturnem domu Podbočje: svečana seja sve-

ta KS Podbočje, ob 20.00 na trgu: družabno srečanje kra-
janov

• ob 19.30 na notranjem dvorišču galerije Božidar Jakac Ko-
stanjevica na Krki: poletni koncert Pihalnega orkestra Ko-
stanjevica na Krki in osrednja občinska proslava ob dne-
vu državnosti

• na Planini pri Sevnici: Klumpanje 2010 – Nude, Jinx, Mi2...

Sobota, 26. 6.
• od 7.00 dalje za domom gasilcev na Raki: ročna košnja 

Cavsarja, ob 11.00: tekmovanje harmonikarjev
• ob 8.00 na parkirišču pred cerkvijo na Čatežu ob Savi: 

planinski pohod po Brežiški planinski poti
• ob 8.00 na travnatem igrišču v Velikem Podlogu: član-

ski nogometni turnir na travi, ob 9.00 v športnem par-
ku Gmajna v Velikem Podlogu: članski odbojkarski tur-
nir na mivki 

• od 9.00 dalje v Radečah: Dnevi splavarjenja Radeče 2010
• ob 9.00 na gradu Podsreda v Kozjanskem parku: 4. tradi-

cionalni pohod po Emini romarski poti
• ob 9.00 na trgu v Brestanici: Petrov sejem
• ob 9.00 v Termah Čatež: rekreativno-turistična kolesarska 

prireditev „S kolesom na pot po občini Brežice“
• ob 9.00 na igrišču na Planini pri Sevnici: nogometni turnir
• ob 10.00 v PC TA-BU: 5. MC direndaj - presenečenje z 

nagradami
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Uroševa delavnica risanja in 

slikanja

• ob 18.00 v brodarski hišici na Mostecu: brodarski večer z 
dr. Jožetom Toporišičem

• ob 19.00 na stadionu Matije Gubca v Krškem: FIM spee-
dway svetovno prvenstvo posameznikov U21 – polfinale 1

• ob 21.00 v grajskem parku na sevniškem gradu: predstava 
Deseti brat v izvedbi igralske skupine Društva Trg Sevnica

• na Planini pri Sevnici: Klumpanje 2010 – Tabu, Rock par-
tyzani, Šank rock, Momento...

Nedelja, 27. 6.
• od 10.00 dalje v Radečah: Dnevi splavarjenja Radeče 

2010
• ob 19.00 v atriju na sevniškem gradu: osrednja slovesnost 

ob dnevu državnosti
• ob 19.00 na gradu Podsreda: celovečerni koncert profe-

sorice šole za harfo doc. Mojce Zlobko Vajgl in violinista 
Mirana Kolbla

• ob 20.00 pri spomeniku v Rigoncah: komemoracija v spo-
min Jerneju Molanu

Ponedeljek, 28. 6.
• od 8.00 do 16.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: počitni-

ški miks z MC Krško - šport, delavnice, zabava, ples, iz-
let… (do petka, 2. 7.)

• od 9.00 do 12.00 v MC Brežice: otroške počitniške delav-
nice (do srede, 30. 6.)

• ob 9.00 pred knjižnico v Kostanjevici na Krki: ponedelj-
kovi pohodniki

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniški dan – palačinke
• ob 11.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: počitniške ustvarjalne delavnice
• ob 17.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško: družabni dne-

vi - igranje Facebook iger (do srede, 30. 6.)

Torek, 29. 6.
• ob 19.00 v godbenem domu Krško (prizidek GŠ Krško): sa-

mostojni koncert D’ Palinka banda

Sreda, 30. 6.
• ob 11.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: počitniške ustvarjalne delavnice
• ob 18.00 na gradu Podsreda: zaključni koncert udeležen-

cev seminarja za harfo

Petek, 2. 7.
• ob 11.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: počitniške ustvarjalne delavnice
• ob 21.00 v parku MC Brežice: koncert Petra Dirnbeka in 

Vox Populi

Nedelja, 4. 7.
• ob 8.00 na zunanjem igrišču v Termah Čatež: turnir v ma-

lem nogometu
• ob 18.00 v avli MC Brežice: otvoritev razstave del likov-

ne kolonije

Ponedeljek, 5. 7.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

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

* Prireditve ob prazniku občine Bistrica ob Sotli so obja-
vljene na strani 12.

ŽIVILA, VINO
Prodam orehe za potico, cena 5 €/
kg. Tel.: 041 215 828

Prodam sveže nabrane gozdne bo-
rovnice. Tel.: 070 859 950

Prodam domače žganje – 50 % alko-
hola, primerno za namakanje borov-
nic, višenj, zelišč. Možna tudi me-
njava za koruzo. Tel.: 041 523 708

Prodam domač Jagermajster po 10 
€/l in sadjevec po 4,00 €/l. 
Tel.: 041 524 287

Prodam domače žganje tropinovec 
in slivovko. Tel.: 041 489 683

Prodam bizeljsko belo in rdeče vino. 
Cena 0,60 €/l. Tel.: 07 49 51 577

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

Prodam vino bizeljsko rdeče in belo 
po 0,70 €/l in modro frankinjo po 1 
€/l. Tel.: 041 381 486

Prodam domači sadjevec (jabolka, 
hruške, slive) po 4 €/l. 
Tel.: 041 913 714 

Prodam mešano rdeče vino in vino 
chardonnay, odlične kvalitete, ali 
zamenjam za kalano kostanjevo ko-
lje. Tel.: 031 564 785

Prodam zelo dobro belo vino, bi-
zeljsko-sremiški okoliš, cena 0,70 
€/l. Tel.: 031 526 834

Prodam kvalitetno rdeče in belo 
vino ali zamenjam za drva ali gnoj. 
Tel.: 031 874 086

Belo in rdeče vino z bizeljskega oko-
liša prodam ali menjam za drva ali 
odojke. Tel.: 031 466 504

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam otroški voziček Peg Perego - 
Skate, rdeče barve, rabljen eno leto 
in zelo dobro ohranjen.
Tel.: 031 758 597

Po simbolični ceni prodam malo ra-
bljeno kuhinjsko ovalno mizo, dve 
kotni klopi in radiator 50x140 cm. 
Tel.: 041 516 833

Sobna kredenca, stara 150 let, če-
šnja, steklo, marmor, primerna za 
gostilne – 500 €. Tel.: 041 624 107

Prodam dva stolčka za hranjenje 
otrok, vsak 30 €. Tel.: 041 883 675

Prodam otroško lupinico Motherca-
re za 15 € in otroška oblačila od 0 – 5 
mesecev starosti, vse komplet. Cena 
40 €. Tel.: 031 413 519

Prodam otroško kolo 20 col, znamke 
Douglas, 6 prestav, staro 2 leti, kot 
novo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 595 485

Prodamo otroško kolo (10 -12 let) 
znamke Ballistic. Malo rabljen, zelo 
dobro ohranjen, cena 50 €. 
Tel.: 041 771 948

Kupim rabljeno otroško igralo to-
bogan, lepo ohranjeno in po ugodni 
ceni. Tel.: 031 384 847

RAZNO
Ugodno prodam 35 metrov lesene 
dvoriščne ograje, pritrjene na ko-
vinsko konstrukcijo. Možno poljubno 
širjenje ali oženje. Tel.: 041 975 337

Prodam 60 kom. betonskih vinogra-
dniških stebrov za 170 €, el. motor 7 
KM, 2800 obratov – za 150 € ter vitlo 
brez motorja, prenos 1 : 72. 
Tel.: 031 704 951 

Prodam masažno mizo – belo usnje, 
dvižna. Cena 200 €. Tel.: 030 911 534

Prodam električne škarje za živo 
mejo, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 630 530

Prodam diatonično harmoniko 
Šprah, C, F, B, slakov gumb, G bas, 
odličen zvok, starejša, brezhibna. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam diatonično harmoniko Me-
lodija, C, F, B, leto izdelave 1999, 
slakov gumb, šesti basni gumb, 
zelo malo igrana, kot nova. 
Tel.: 041 439 908

Ugodno prodam nov skobelni stroj 
(debelinka), cena 200 € oziroma po 
dogovoru. Tel.: 041 948 191 

Prodam peč za centralno kurjavo na 
drva ali olje, sedaj še v pogonu; kom-
plet z gorilcem in vso opremo, malo 
rabljena. Ugodno. Tel.: 051 499 765

Prodam nov, še zapakiran kotel za 
centralno ogrevanje in 100 let staro 
prešo. Tel.: 041 552 427

Ugodno prodam dimnik za centralno 
kurjavo fi 20, 9 metrov brez zračnika 
in 6 metrov z zračnikom – stari mo-
del. Tel.: 041 479 193

Prodam 100 m2 kamna bohorca po 
ceni 7 €/m2. Tel.: 07 49 25 097

Prodam elektromotor 7,5 KW 380 V, 
15 A, 2950 obratov/min, nerabljen, 
cena 100 €. Tel.: 07 49 69 215

Po zelo ugodni ceni prodam 30 litrov 
svetlo rumene fasadne barve Acryl-
color JUB. Tel.: 07 49 21 476

Prodam televizijo Hitachi, diagonal-
na zaslona 61 cm in 38 cm, teletekst, 
daljinec, dela brezhibno. Zelo ugo-
dno. Tel.: 041 279 213

Prodam revije Hopla, več kot 300 ko-
madov. Cena: 10 €. Tel.: 041 912 817

Prodam TV ekran 51, cena 60 €, ka-
terpult za balirko, dvojne vile za 
okrogle bale, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam prosto stoječo kad Kolpa 
San – 160x75. Tel.: 051 397 907

Ugodno prodam sesalec Electrolux 
Maximus 2200 W, s priključki, še v 
garanciji. Tel.: 041 756 078

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

Prodam dve vodni črpalki - KV 
0,75, 300 W, kmečko stensko uro 
ter več starinskih predmetov. 
Tel.: 041 965 361

Prodam garažna vrata, izolirana, 
2,82x2,18 m, svetle barve. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 780 085

Prodam cisterne PVC, na paleti in v 
pol. mreži. So enkrat rabljene in či-
ste. Tel.: 041 502 757

Prodam velike umetniške slike: grad 
Mokrice, grad Brežice in pokrajina 
Toscane. Slike so originali, olje na 
platnu, masivno okvirjene, od akad. 
slikarja Tesarja. Tel.: 041 542 910

POMOČ, PODARIM
Podarim dva mlada mucka, eden je 
sive, drugi pa sive in bele barve. Sta 
zelo živahna in igriva. 
Tel.: 031 594 868

Podarim prešo in lesen mlin za 
grozdje. Tel.: 041 231 401

Lepo prosim, če mi kdo podari samo-
stoječi delujoč pomivalni stroj. Hva-
la. Tel.: 031 815 470 

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:

Podarim sobno kolo. 
Tel.: 07 49 25 097

Podarim lepega, pisanega morskega 
prašička. Tel.: 07 81 84 541

Dobre ljudi prosim za zunanja igra-
la za otroke in avtosedež, če mi kdo 
podari, pa oblačila za punčko od 
enega leta dalje. Hvala. 
Tel.: 07 62 09 064

Za občasno pomoč in čuvanje hiše 
nudim samskemu stanovanje in oskr-
bo. Tel.: 07 81 54 011. 

STIKI
Moški, star 62 let, upokojen, nekadi-
lec, nealkoholik, iščem močno žen-
sko za resno družbo. 
Tel.: 070 321 636

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

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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V privat varstvo 
sprejmemo otroke od 
1. do 6. leta starosti.

Nahajamo se 
v Sp. Starem Gradu 

pri Krškem, z velikim 
igriščem in igralnico!

Tel.: 031 442 482
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Šesti	plesni	spektakel	v	Krškem

V močni mednarodni konkurenci plesnih parov iz petnajstih 
evropski držav je tekmovalo tudi pet domačih plesnih pa-
rov, ki so dosegli naslednje rezultate: Kvalifikacijsko tek-
movanje: Mlajši pionirji: Luka Mejarec Jakuš in Ina Graj 
1. mesto v ST pesih in 2. mesto v LA plesih. Pionirji C: Ga-
šper Vidmar in Gaja Koprivc 3. mesto v ST plesih. Pionir-
ji B: Gašper Vidmar in Gaja Koprivc 8. mesto v LA plesih. 
Mlajši mladinci C: Žan Abram in Vika Lisac 5. mesto v LA 
plesih in 3. mesto v ST plesih. Mlajši mladinci B: Amadej 
Jankovič in Laura Skok 11. mesto v LA plesih in 9. mesto 
v ST plesih. Mladinci B: Jan Gajski in Maruša Vučkovič 4. 
mesto v LA plesih in 5. mesto v ST plesih. Mladinci A: Jan 
Gajski in Maruša Vučkovič 3. mesto v ST plesih. IDSF IN-
TERNATIONAL Krško Open: Mlajši pionirji: Luka Mejarec Ja-
kuš in Ina Graj 1. mesto v ST in LA plesih. Pionirji: Gašper 
Vidmar in Gaja Koprivc 6. mesto v ST plesih in 10. mesto 
v LA plesih. Mlajši mladinci: Žan Abram in Vika Lisac 11. 
mesto v LA plesih in 11. mesto v ST plesih. Amadej Janko-
vič in Laura Skok 10. mesto v LA plesih in 11. mesto v ST 
plesih. Mladinci: Jan Gajski in Maruša Vučkovič 8. mesto 
v LA plesih in 8. mesto v ST plesih (Vir: PK Lukec). 

Tokrat je plesni turnir tudi 
uradno nosil najvišji možni 
naziv v tovrstnih mednaro-
dnih tekmovanjih (internati-
onal), saj se ga je udeležila 
vrsta tekmovalcev iz šest-
najstih držav, med njimi tudi 
nekaj svetovno znanih pa-
rov, zaradi česar po besedah 
predsednika organizacijske-
ga odbora Dušana Vodlana 
krški turnir že sodi med moč-
nejše v Evropi. Turnir ima 
tudi nekatere posebnosti, ki 
ga ločujejo od drugih podob-
nih prireditev, med drugim 
tudi tekmovanje v dunaj-

KRŠKO – Minuli konec tedna je Plesni klub Lukec iz Krškega že šestič uspešno 
izvedel plesno tekmovanje - IDSF INTERNATIONAL KRŠKO OPEN v standardnih 
in latinsko ameriških plesih za vse starostne kategorije in kvalitetne razrede.  
Hkrati je v Krškem potekalo tudi državno prvenstvo v rock’n’roolu.

skem valčku. Največja po-
sebnost krškega tekmovanja 
pa je gotovo, da prvi dan pe-
sni pari plešejo na t.im. živo 
glasbo, ki jo je tudi letos iz-
vajal Big band Krško pod vod-
stvom Aleša Suše.
Organizatorji so ponovno vlo-
žili veliko naporov, da bi po 
eni strani čim bolj kvalitetno 
izvedli tekmovanje, ki poteka 
v sodelovanju s Plesno zvezo 
Slovenije in Mednarodno ple-
sno športno zvezo, hkrati pa 
poskrbeli za čim boljše po-
čutje tekmovalcev in njiho-
vih spremljevalcev v Krškem. 

Glede na kvaliteto in atrak-
tivnost programa bi na tri-
bunah pričakovali nekoliko 
več gledalcev, še zlasti, ker 
je PK Lukec v sodelovanju s 
sponzorji tudi letos zagoto-
vil prost vstop za občane po-
savskih občin. Za vse tiste, 
ki ste si morda namerava-
li ogledati ta plesni spekta-
kel, pa iz različnih razlogov 
niste mogli v srednjo šolo na 
Spodnjem Griču, objavljamo 
mozaik fotografij, ki so na-
stale na sobotnem in nedelj-
skem finalu.
  S. M.

 že od 15. decembra 1997


