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KRŠKO - V posavski medijski in založniški hiši Zavod Nevio-
dunum smo za podporo nadaljnji rasti in razvoju posavske-
ga obzornika med drugim sklenili okrepiti in izboljšati so-
delovanje z bralkami in bralci. V ta namen bomo oblikovali 
21-članski Svet bralcev posavskega obzornika, ki se bo pr-
vič sestal predvidoma v drugi polovici meseca septembra.

Po več kot dvanajstih letih je časopis glede branosti in pri-
ljubljenosti med prebivalci Posavja dosegel rezultate, ki si 
jih je bilo na začetku le težko zamišljati. A kot smo že več-
krat poudarili, se v uredništvu zavedamo tudi pomanjkljivo-
sti, predvsem pa imamo veliko želja po obogatitvi vsebine, 
ki bi bila še bolj dobrodošla med vami, našimi rednimi bral-
ci, ki vas je že več deset tisoč. To pa pravzaprav pomeni naj-
večjo, najštevilčnejšo civilno skupnost ljudi v naši regiji, ka-
tere pripadniki smo zelo različni po mnogih kriterijih, vendar 
pa nas druži življenje na prostoru, v katerem smo, zlasti pa 
zadnja desetletja, ustvarili mnogo skupnega.

Iz izkušenj, ki smo jih 
novinarji Posavske-
ga obzornika prido-
bili v več kot dese-
tletju svojega dela 
na terenu, vemo, da 
je veliki večini iz-
med vas časopis pri-
rasel k srcu in bi ga 
težko pogrešali, če 
bi ga npr. odnesel 
plaz turbo-kapitali-
stičnih in politikant-
skih interesov, kot se 
je že zgodilo z ne-
kaj posavskimi me-
diji. Zato v uredni-
štvu pričakujemo, 
da bo na podlagi ge-
ografskih, generacij-
skih, izobrazbenih, 
socilanih, nazorskih 
in drugih kriterijev 
zelo pestro sestav-
ljen Svet, ob pred-
vsem vsebinskih raz-
pravah ter pobudah, lahko tudi moralna opora uredništvu in 
upravi v prizadevanju za nadaljnji razvoj in obstoj časopisa.

Mandat članov Sveta bralcev bo trajal samo dve leti, in si-
cer z namenom, da bi se v njem zamenjalo čim več ljudi, s 
tem pa naj bi dobili tudi čim več različnih pobud iz različnih 
okolij in iz različnih dejavnosti. Sicer pa bomo že v naslednji 
številki časopisa (22. julija) podrobneje pojasnili namen in 
način delovanja Sveta bralcev, prav tako pa bo objavljena 
posebna prijavnica, s katero boste lahko izrazili svojo pri-
pravljenost za sodelovanje v njem.
 Silvester Mavsar, 
 odgovorni urednik

Od	jeseni	Svet	bralcev
Posavskega	obzornika!

Z imenom povezane koreni-
ne, ki izvirajo celo iz 12. sto-
letja, kraj se je nekdaj ime-
noval Šempeter, pred nekaj 
desetletji, v prejšnji državni 

ureditvi, pa so ga poimeno-
vali tako, kot se imenuje še 
sedaj, je pred 11 leti pričel 
pisati svojo občinsko zgodo-
vino ter tako v svoj praznič-
ni koledar vpisal 29. junij, 
god svetega Petra, po kate-
rem nosi ime bistriška župni-
ja. Ob pestro zastavljenem 
obeleževanju občinskega 
praznika se je v svojem po-
sebnem sijaju na praznični 
dan odvila seja občinskega 
sveta, ki je potekala v zna-
menju podelitve priznanj. 
Občinsko priznanje sta pre-
jela Dušan planinc in Stan-

Praznik	zaznamovan	
s	prenovljenimi	prostori
BISTRICA OB SOTLI – 29. junija so v Bistrici ob Sotli v prenovljenem Kultur-
nem domu pripravili slavnostno sejo občinskega sveta, ki je zaokrožila niz 
prireditev. Dogodek so zaznamovale podelitve priznanj, zanimiv kulturni 
program ter prijetno družabno srečanje.  

ko Kunst, plaketo so izroči-
li Ivanu Sinkoviču, denarno 
nagrado pa Dekliškemu cer-
kvenemu zboru, ki ga vodi 
Metoda Denžič. Denžičeva 

se je v imenu nagrajencev za 
izročena priznanja tudi za-
hvalila ter izrazila zadovolj-
stvo, da je bilo njihovo delo 
opaženo do tolikšne mere, 
da so jih v občinsko kroniko 
zapisali kot občinske nagra-
jence. Dodala je še, da jih 
podeljena priznanja zavezu-
jejo k še bolj trdemu delu, 
zato se bodo vsak na svojem 
področju trudili tudi v pri-
hodnje ter ponosno zastopa-
li svoj kraj tudi izven meja. 

V slavnostnem nagovoru pa 
je župan Jožef pregrad iz-

postavil nekaj pridobitev v 
zadnjem obdobju ter izra-
zil tudi zadovoljstvo nad do-
končno ureditvijo Kulturnega 
doma z okolico. Investicija 
je po njegovih besedah zna-
šala 600 tisoč evrov. V nada-
ljevanju je pohvalil priza-
devnost občinskih društev, 
dejal je še, da je ponosen na 
najbolj urejeno šolo v Slove-
niji, z nekaj besedami pa je 
opisal pred občinsko stavbo 
postavljeno skulpturo Fran-
ca Černelča, ki so jo poime-
novali Kamen časti.„Bistri-
ca sicer nima trških pravic, 
vendar smo uresničili ide-
jo, ker danes ne potrebuje-
mo več sramotilnega kamna 
ali prangerja, pač pa potre-
bujemo več časti. Tako smo 
tudi rešili večno peripetijo 
med Podsredo in nami,“ je 
slikovito opisal podobe ne-
kega časa, ozrl pa se je še v 
prihodnost. 

„Marsikaj moramo še posto-
riti, med njimi tudi cestne 
odseke, tudi cesto na biser 
našega kraja, na Svete gore, 
ki smo jo že pričeli posoda-
bljati. Vendar za vse je po-
treben čas, saj takšnih stva-
ri ne moremo narediti kar 
iz danes na jutri, vendar bo 
posodobljeno cestišče široka 
prometna pot, ki bo name-
njena vsem nam in vsem ti-
stim, ki prihajajo v naš kraj 
kot romarji ali turisti.“ 

Ob Kamnu časti s soncem obsijani udeleženci slavnostne 
seje, nagrajenci in nastopajoči. Krško, stoletje na razglednicah
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Pred petimi leti smo Posavski ob-
zornik prvič pripravili v časopisni 
obliki, saj je 14. julija 2005 začel 
izhajati kot štirinajstdnevnik. 

POSAVJE – V vročih poletnih dneh širom Posavja potekajo različne prireditve za 
mlade vseh starosti. Neketere že ustaljene, kot je Sevniško grajsko poletje (na 
fotografiji), nudijo pester etnološko-kulturni in športno-zabavni program. Mladinske 
organizacije vabijo naše najmlajše, da počitniški čas preživijo kakovostnejše, kot je 
posedanje pred TV in računalnikom. Za odrasle pa se vedno najde kulturne hrane.
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BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je na razpisu Ministrstva 
za zdravje za energetsko sanacijo bolnišnic pridobila dobrih 
1,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. Na naci-
onalnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije za izbor najugodnejših ponudnikov za izvedbo izbranih 
zdravstvenih programov za leto 2010 pa za prijavljene pro-
grame dobrih 300.000. Bolnišnica bo z izvedeno investici-
jo zmanjšala porabo energije, zagotovila večjo zanesljivost 
oskrbe z energijo za nemoteno delovanje zavoda, zagotovi-
la ustrezne delovne in bivalne pogoje, zmanjšala negativ-
ne vplive na okolje in zagotovila pregled nad rabo vstopne 
energije ter energetsko knjigovodstvo. Ocenjena investicij-
ska vrednost znaša dobrih 2 milijona evrov, del sredstev bo 
bolnišnica pokrila s svojega računa.  M. K.

Brežiška	bolnišnica	uspešna	
na	razpisih

BREŽICE – Kandidaturo za župana občine Brežice je 29. ju-
nija najavil še Hrvoje T. Oršanič, 49-letni magister znano-
sti s področja naravoslovja, zaposlen na brežiški enoti Za-
voda za gozdove. Kandidiral bo s podporo strank Socialni 
demokrati, DeSUS, Slovenska unija, Stranka ekoloških gi-
banj in Stranka mladih Slovenije – Zeleni.

Kot pravi Oršanič, ljubitelj-
ski fotograf, nekdanji lovec, 
predsednik karate kluba Bre-
žice, predsednik okoljskega 
foruma pri SD in brežiški ob-
činski svetnik, v posavskem 
prostoru pa znan kot zagovor-
nik okolja, se je za kandidatu-
ro odločil zaradi podpore več 
strank (upa tudi na podporo 
še katere izmed strank leve-
ga pola), zaradi dobre ekipe 
za sabo in nagovarjanja ljudi 
na ulici. „Nisem človek revo-
lucije, ampak evolucije. Z ra-
zvojem se da zadeve v obči-

ni Brežice obrniti v bolj pravo smer, kot se razvijajo v tem 
trenutku,“ je prepričan. „Občina Brežice nima izdelane ra-
zvojne strategije niti na področju kmetijstva niti na podro-
čju turizma niti na področju gospodarstva. Logična posledica 
tega je, da v štirih letih v primerjavi s sosednjimi občinami 
svojega statusa nismo spremenili niti za milimeter.“ V obči-
ni bi raje videl manj trgovskih centrov in več novih delovnih 
mest. Moti ga tudi nizka kultura dialoga v občinskem sve-
tu, za kar krivi „izrazito izključevalno delovanje občinske 
oblasti“. O sebi sicer pravi, da je vedno pripravljen na di-
alog in da tudi v svojem okoljevarstvenem delovanju nima 
radikalnih stališč.

Program, ki naj bi bil realen in ne zgolj deklarativen, bo 
kmalu javno predstavil, med volilnimi obljubami pa izpo-
stavlja predvsem eno: „Če bom izvoljen za župana občine 
Brežice, bodo občinski projekti podprti s pogodbami. V teh 
pogodbah bodo določeni časovni roki in penali za izvajalce. 
Tako se ne bo moglo zgoditi, da bi se obnova Ceste prvih bor-
cev vlekla več kot eno leto, ampak bodo projekti zaključeni 
veliko prej. Pogodbe se ne bodo sklepale post festum, tako 
kot doslej.“ Glede volilnega rezultata je optimist, saj ver-
jame, da bo na občinski ravni prišlo do zamenjave oblasti.
 P. Pavlovič

Oršanič	bo	kandidiral	
s	podporo	petih	strank

Hrvoje T. Oršanič

Med prvimi točkami je bila  predstavitev revidiranega letnega 
poročila JP Komunala Sevnica za preteklo leto, ki ga je pod-
jetje zaključilo s skoraj 12.000 evri ustvarjenega dobička. 
Skoraj brez razprave je bil sprejet  predlog Odloka o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo večstanovanj-
skih objektov v Šmarju (v bližini cerkve sv. Ana). 

Daljša razprava je sledila ob predlogu Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega me-
stnega jedra Sevnica, ki je obsegal zunanjo ureditev Slomško-
vega doma in dela zelenice ob občinski stavbi. Na tem me-
stu naj bi stal nov občinski upravni center z garažno hišo in s 
ploščadjo za izvedbo kulturnih prireditev. Nekateri svetniki 
se s takšno zasnovo niso strinjali - menili so, da je potrebno 
k urejanju mestnega središča v starem delu Sevnice pristo-
piti celostno in zajeti širše območje - tudi stari sevniški trg. 
Končni sklep je bil, da je potrebno Odlok o občinskem po-
drobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega me-
stnega jedra Sevnica obravnavati na ravni ureditve celotne-
ga mestnega jedra.

Občinski svet se je v nadaljevanju junijske seje seznanil še s 
preostalimi točkami dnevnega reda ter sprejel predlog o po-
trditvi dokumenta indentifikacije investicijskega projekta za 
operacijo izgradnje OŠ Tržišče ter  vrtca v Krmelju. Dano je 
bilo soglasje k prijavi na razpis »Obnova in razvoj vasi« Mi-
nistrstva za kmetijstvo za ureditev pločnikov Tržišče - Mo-
stec (z njihovim urejanjem naj bi se začelo v letu 2011) ter 
za ureditev prometne infrastrukture v Boštanju (z ureditvi-
jo naj bi se začelo v letu 2012). Sprejet je bil tudi predlog 
investicijskega projekta in programa  Kanalizacija in čistil-
na naprava Orehovo. 

Soglašali so z imenovanjem treh predstavnikov ustanovitelji-
ce Občine Sevnica v Svet javnega zavoda OŠ Ana Gale Sevni-
ca, kjer bodo nadaljnja štiri leta Estera Savič Bizjak, Fran-
čiška Zemljak in Miran Štern. Svetniki in svetnice sevniškega 
občinskega sveta so dali pozitivno mnenje tudi k imenovanju 
direktorice Centra za socialno delo Sevnica, ki ga bo še naprej 
vodila dosedanja direktorica Danica Božič. S. Radi 

Za	celostno	ureditev	starega	
mestnega	jedra	

RADEČE - Na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Rade-
če, ki je potekala zadnji ponedeljek v juniju v sejni sobi 
občinske uprave Občine Radeče, je bilo obravnavanih 14 
točk dnevnega reda.

Med obravnavanimi točkami so bile sprejete spremembe in 
dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za 
Občino Radeče. Direktor JP Komunala Radeče Boris Knavs je 
predstavil Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ra-
deče, ki so ga svetniki v nadaljevanju tudi sprejeli. Obrav-
navani in potrjeni so bili trije dokumenti identifikacije inve-
sticijskega projekta za javne poti, katerih obnova se je že 
oziroma se bo izvajala v poletnih mesecih. Sprejet je bil Od-
lok o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Ra-
deče, pri čemer sta uvodna pojasnila podala župan Matjaž 
Han in ravnateljica GŠ Radeče, prof. Rosana Jakšič. Svetni-
kom in svetnicam je bilo predstavljeno izvrševanje proraču-
na za prvih pet mesecev (januar – maj 2010). Na seji so skle-
nili tudi, kdo so letošnji dobitniki priznanj Občine Radeče za 
leto 2010, ki bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem 
prazniku v septembru. Sklenjeno je bilo, da Zlatnik Občine 
Radeče prejmejo: Društvo upokojencev Radeče, Krajevna or-
ganizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Radeče 
in mag. Igor Karlovšek. Srebrnik Občine Radeče bosta pre-
jela Brane Zelič in Jakob Kmetič, častni občan pa bo postal 
dr. Emil Rojc.  S. R.

V	Radečah	tudi	o	podelitvi	
občinskih	priznanj

Slavnostne seje se je udeležilo lepo število županov iz sose-
dnjih občin, pa tudi iz prijateljskih hrvaških občin. Na seji 
so bili prisotni občinski svetniki, pa predstavniki društev, za-
vodov in domači župnik Damjan Kejžar. Kulturni program so 
izvedle pevke nagrajenega cerkvenega zbora in skupina Bren-
cl banda s posebnim glasbenim žanrom, ki jo sestavljajo na 
violini polona Žalec, na harmoniki Rok Šinkovec, na kontra-
basu Matija Krivec in na kitari Andrej Boštjančič. Prav po-
sebno besedno noto je prireditvi pridodala voditeljica Zden-
ka Ivačič. Po uradnem delu so si zbrani ogledali prenovljene 
prostore doma, kjer so jih pričakali predstavniki društev, ki 
so v njem našli svoje domovanje, se sprehodili do občinske 
zgradbe, kjer so pokramljali pred skulpturo Kamna časti, za 
minule in prihodnje dosežke nazdravili z vinom, ki je bilo 
pridelano s starodavne trte razrasle na občinskem pročelju, 
nato pa so se v gostilni Šempeter zadržali še na družabnem 
srečanju, kjer je zasijala vsa prijetna gostoljubnost gostite-
ljev. Več na strani 7 in na www.posavje.info. 
 Marija Kalčič 

Praznik	zaznamovan	
s	prenovljenimi	prostori

BREŽICE – Na 27. seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo 
12. julija, je 17 točk dnevnega reda. Odločali bodo o nad-
standardni sistematizaciji v vrtcih, pred volitvami pa uskla-
dili odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti, ki določa 
število svetnikov, o povrnitvi stroškov volilne kampanije za 
lokalne volitve, o določitvi pogojev in plakatnih mest ter tudi 
odlok o priznanjih občine, saj naj bi bil po obstoječem od-
loku rok za oddajo predlogov 15. september, zdaj pa so ga 
premaknili v avgust, da bo občinski svet o kandidatih lahko 
odločal pred volilno kampanijo, ko naj ne bi več zasedal. Na 
dnevnem redu pa je med ostalimi točkami tudi rebalans pro-
računa za leto 2010. S. V. 

V	Brežicah	pred	počitnicami	
še	v	ponedeljek

Ugodnosti se nanašajo na dvig 
kvalitete življenja prebivalcev 
občine Krško, predvsem na 
mlade družine. Slednje bodo 
ob povečanju družine z novim 
članom, rojenim po 1. septem-
bru letos, prejele za 100 evrov 
višjo pomoč kot doslej, ki bo 
znašala 300 evrov. Prav tako 
bo Občina z novim šolskim le-
tom dodatno sofinancirala vrt-
ce v višini 50 odstotkov plačila 
staršev, pri čemer svetniki niso 
podprli  predlog Dušana Šiška 
(SNS), ki je predlagal celo 100 
% financiranje s strani občine, 
kar praktično pomeni, da bi 
bil celoten program predšol-
ske vzgoje brezplačen. Ne gle-
de na to pa bo ukrep 50 % sofi-
nanciranja vrtcev ublažil prav 
tako na ponedeljkovi seji spre-
jeto povišanje cen programov  
v vrtcih (hkrati z novo sprejeto 
sistemizacijo delovnih mest). 
Nove cene dnevnih programov 
bodo stopile v veljavo z šol-
skim letom 2010/2011.

Z novim šolskim letom, prav 
tako iz naslova rabe nadome-

Sprejet	sveženj	iz	naslova	
omejene	rabe	prostora
KRŠKO - Na 41. redni seji, zadnji pred svetniškimi počitnicami, se je 5. junija sestal krški občinski svet, 
ki je v skoraj šest ur trajajoči seji obravnaval 15 točk dnevnega reda. Med temi so po skrajšanem po-
stopku sprejeli sklepe o načinu porabe dela nadomestil zaradi omejene rabe prostora.

stil za omejeno rabo prostora, 
bo Občina financirala celotno 
višino stroškov, ki bi jih plačali 
starši za letno in zimsko šolo v 
naravi. S tem, da se bo zimska 
šola v naravi izvajala v kraju po 
izboru šole, medtem ko bodo 
vse šole morale letno šolo v na-
ravi izvajati v objektih Zveze 
prijateljev mladine Krško v na-
selju Bučanje v Nerezinah, ka-
mor Občina že vrsto let vlaga 
sredstva za sofinanciranje in-
vesticij in vzdrževanje otro-
škega naselja. Občina bo tudi 
zagotovila sredstva za sofinan-
ciranje letovanja otrok z medi-
cinsko indikacijo, kakor bo tudi 
za starše brezplačno 11-dnev-
no letovanje preko ZPM Krško 
eni generaciji otrok v času po-
letnih počitnic (to je za otro-
ke po 6. razredu OŠ, udeležba 
na letovanju pa je prostovolj-
na). Z mesecem septembrom 
pa se bo dodatno za 20 % zniža-
la cena socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč na domu v občini 
Krško in bo znašala  za uporab-
nika 3,25 € /uro, ta prispevek 
pa se bo lahko še dodatno zni-

žal na podlagi vloge in odloči-
tve CSD Krško.

Kot enkratne ukrepe je občin-
ski svet v sklopu tega sprejel 
še povečanje sofinanciranja hi-
šnih kanalizacijskih priključkov 
in malih čistilnih naprav v višini 
100.000 € (do sedaj so na ob-
čino prejeli že 57 vlog za sofi-
nanciranje kanalizacijskih pri-
ključkov in 19 vlog za male 
čistilne naprave), sofinancira-
nje Galerije Božidar Jakac v vi-
šini 30.000 € in univerzitetnega 
programa na fakulteti za ener-
getiko v višini 200.000 €.

Med zanimivejšimi točka-
mi naj še izpostavimo soglas-
je članov k ponovnemu ime-
novanju Franca Češnovarja 
za direktorja CPT in izglaso-
van sklep o izboru območja 
nekdanjega bazena pri Vipap 
Vidmu za novo lokacijo za gra-
dnjo pokritega bazena. Mne-
nja okoli tega so bila sicer de-
ljena, med drugim sta Vojko 

Omerzu (LDS) in Metod Šonc 
(SDS) pozvala, da bazen abso-
lutno - da, a da naj se ven-
darle še enkrat temeljito raz-
misli o primernosti omenjene 
lokacije pri tovarni. Od nje ni 
odstopil Jože Habinc, ki je 
izpostavil, da tovrstno lokaci-
jo ne podpirala le KS Krško, 
temveč po njegovem mnenju 
tudi večina prebivalcev me-
sta. Omenimo pa naj še med 
pobudami, predlogi in vpraša-
nji podano pripombo Dušana 
Šiška v zvezi z nedavno odpr-
tim brestaniškim bazenom, ki 
je izrazil upanje, da bo slednji 
res bazen in ne »pralnica« (ni 
povedal česa), na kar naj bi 
nakazoval tudi nedavni razpis 
za upravljanje z objektom, ki 
je bil sestavljen tako, da se 
nanj ni mogel prijaviti niti Pla-
valni klub Celulozar Krško, če-
prav ima v več kot 50-letnem 
delovanju že prakso pri upra-
vljanju s tovrstnimi objekti.

 Bojana Mavsar

SEVNICA - Na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Sev-
nica, ki je potekala 23. junija v konferenčni dvorani sev-
niškega gradu, so  svetniki in svetnice obravnavali 20 točk 
dnevnega reda.
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jih v našem Tiskarskem sredi-
šču testirajo.

Kakšna je po vašem mnenju 
prihodnost časopisov glede 
na digitalizacijo medijev, pro-
dor interneta in vseh drugih 
komunikacijskih tehnologij?
Na področju medijev se doga-
jajo velike spremembe, vendar 
pa se tudi časopisi spreminja-
jo. Nacionalni časopisi, ki so 

najbolj na udaru novih medi-
jev, bodo poleg novic vse bolj 
nudili poglobljene komentar-
je in avtorske vsebine, seveda 
pa se bodo še naprej soočali 
z manjšim padanjem naklad, 
na drugi strani pa bodo razvi-
jali spletne redakcije, časopi-
se na internetu, kjer pa bodo 
določene vsebine s časom ver-
jetno zaklenjene. 

Kako se soočati s temi izzivi, 
saj prizadenejo tako zalo-
žnike in uredništva kot tudi 
papirnice in tiskarne?
Prednost časopisa je v tem, da 

vam ob poplavi vsakodnevnih 
informacij da določen verodo-
stojen izbor v kratkem času 
na enem mestu. Kar se tiče 
regionalnih časopisov pa me-
nim, da imajo v prihodnjem 
obdobju dobre možnosti za 
razvoj, saj je regionalizaci-
ja splošen trend. Zanimanje 
za lokalne informacije še ve-
dno raste. Seveda pa se nič 
ne zgodi samo po sebi, neka-

teri bodo v tem bolj uspešni 
od drugih. Kar se tiče porabe 
časopisnega papirja v svetu, 
ta pade letno za en odstotek, 
kar je zaenkrat obvladlji-
vo, vendar pa je to v pogle-
du Evrope že nekoliko slabše, 
saj je padec triodstoten.

Zmogljivosti in kvaliteta ti-
skarne TS Delo in njenih moj-
strov, izmed njih so nekateri 
izšli iz naših krajev, so znane 
in priznane tudi izven meja 
Slovenije.
Delovo Tiskarsko središče ima 
dve rotaciji za tisk časopisov 
in revij, vsaka s kapaciteto ti-
ska do 45.000 izvodov na uro, 
kar je nepoznavalcem najbrž 

Boštjan Žveglič, Sevnica:
Izviram iz podeželja, blizu doma 
staršev je gozd. Rad nabiram 
gobe, sedaj je čas borovnic in 
greva z ženo večkrat v gozd. Za-
ščitiva se s sprejem proti klopom, 
cepimo se pa ne. Letos sem tudi 
že dobil klopa, pa so mi ga od-
stranili s pinceto. Spremljal sem 
mesto pika, seznanjen sem, ka-
kšna so znamenja, a se ne bojim 
okužbe. Kar verjamem, da v naši 
okolici niso tako okuženi. 

Jožef Ivnik, Krško: 
Ko grem v gozd se namažem 
z mazilom, a moram reči, da 
se me klopi ravno ne primejo. 
Vsaj letos ga še nisem dobil, pa 
grem pogosto v gozd. Vseka-
kor gre za hudo bolezen, ki se 
lahko razvije zaradi klopa, pri 
meni toliko bolj, ker sem tudi 
srčni bolnik. Pred leti sem se 
preventivno še cepil proti klo-
pnem meningitisu, zadnja leta 
pa ne več.  

Matic Lampič, Krmelj:  
Sam se ne bojim klopov, sem pa 
veliko bral in slišal o tem, kar 
se dogaja na Hrvaškem. V gozd 
hodim rad, a imam sedaj med 
študijem nekaj manj časa. Ko 
pa že grem, ne uporabim pred 
tem kakih krem ali maziv. Se pa 
po vrnitvi temeljito pregledam, 
pa tudi pod tuš se takoj spra-
vim. Pri vsem tem je vendarle 
treba biti previden.

Stojan Schaffer, Svibno:
 Sam se navadno zaščitim tako, 
da oblečem obleko teritorial-
ne obrambe, ker ima zaščitne 
barve. Včasih se tudi samo na-
mažem z Autanom na nepokri-
tih mestih. Cepil se nisem. Ce-
pljenje je predrago, sploh, ker 
bi se moral trikrat. Pa še pre-
pričan nisem, če bi cepljenje 
sploh pomagalo. V preteklosti 
tega ni bilo toliko in seveda se 
sprašujem, zakaj se to dogaja.

ANKETA

Bruno Željko, Bojsno: 
Še v Nemčiji sva se z ženo ce-
pila proti klopnemu meningiti-
su, zato naju okužbe ni strah in 
se nič posebej ne zaščitim pro-
ti klopom. Ravno pred kratkim 
sem jih na sebi odkril pet in zdaj 
opazujem, če bi se pojavil ka-
kšen rdeč krogec ali kaj sumlji-
vega. Klopom se je težko pov-
sem izogniti, če se kolikor toliko 
giblješ v naravi ali prelagaš ka-
kšna drva, ga mimogrede dobiš. 

Na Hrvaškem je več ljudi zbolelo zaradi bolezni, ki jih pre-
našajo klopi, pet bolnikov je bilo celo v komi zaradi resne 
oblike klopnega meningitisa. Zanimalo nas je, kako se vi 
zaščitite pred temi nevarnimi insekti med poletnimi spre-
hodi po gozdu ali gobarjenjem?

Klopi	–	majhni,	a	nevarni

Obveščamo vas, 
da je javno podjetje INFRA d.o.o., ki je do sedaj 

poslovalo na Trgu Svobode 9 v Sevnici, 
pričelo s poslovanjem na novem sedežu podjetja 
v Ulici 11. novembra 34 v Leskovcu pri Krškem.

Sodite med tiste, ki so raz-
meroma mladi dobili prilo-
žnost delati v krški tovar-
ni celuloze in papirja, to pa 
je močno obeležilo vašo ka-
snejšo poklicno pot na po-
dročju proizvodnje in pro-
daje papirja ter tiskarstva.
Krška papirnica je, kot naj-
večji proizvajalec v teh pro-
storih, logično generirala 
tudi največ kadrov, tako da 
veliko zaposlenih v Sloveni-
ji v tej dejavnosti izhaja iz 
Krškega. V Krškem sem pri-
čel delati v obdobju, ko je 
pričelo prihajati v državi do 
bistvenih sprememb, poprej 
zaprti trgi so se pričeli odpi-
rati, kar je v danem trenutku 
pomenilo potrebo po pričet-
ku trženja namesto razdelje-
vanja papirja. S to spremem-
bo so se pojavile potrebe po 
novih znanjih, tako da smo 
takrat mladi kadri preko noči 
in veliko prej, kot smo pri-
čakovali, dobili priložnost za 
uveljavitev in razvoj. 

Česa se najraje spominjate 
iz tistih časov?
Bil sem seveda precej mlaj-
ši (smeh). Podjetje je ogro-
mno vlagalo v izobraževanje, 
dobili smo priložnosti za na-
predovanje, kot mlad člo-
vek sem naenkrat pričel ve-
liko potovati po svetu, odšel 
sem na študij v ZDA. To je 
bilo takrat prav neverjetno.

V Krškem sicer več ne diši 
po »kavi«, ukinjena je bila 
celuloza, vendar pa papir-
nica uspešno nadaljuje z 
obratovanjem in kolikor 
vem, z njo dobro sodeluje 
tudi vaša hiša?
Vesel sem, ko gledam, kako 
lepo se razvija krška papir-
nica. Tovarna se je v za-
dnjem obdobju modernizi-
rala, spremenila surovinsko 
osnovo, kar je bilo poveza-
no tudi z neizogibnim zapr-
tjem obrata celuloze, tako 
da danes nastopa kot prvo-
vrsten ponudnik papirjev v 
svojem segmentu. Vipap je 
naš največji dobavitelj ča-
sopisnih in revijalnih papir-
jev, s katerim imamo dolgo-
letno uspešno sodelovanje. 
Na papirnem trgu je priso-
tna globalizacija in koncen-
tracija proizvodenj. Sodelu-
jemo tudi s temi globalnimi 
koncerni, ki so tudi do sto 
krat večji od Vipapa, ven-
dar je krški papir po kvalite-
ti in servisu povsem primer-
ljiv z najboljšimi svetovnimi 
proizvajalci. S krško papirni-
co sodelujemo tudi na podro-
čju razvoja novih papirjev, ki 

Pogovor	z	mag.	Bogdanom	Romihom,	direktorjem	Tiskarskega	središča	družbe	Delo	d.d.

Večina	ljudi	se	ne	zaveda
in	ne	dojame	teh	številk…
KRŠKO - Čez nekaj dni bo pet let, kar je posavski obzornik iz mesečne revije postal časopis štirinajstdnevnik, 
ki je že takrat imel naklado preko 20.000 izvodov, danes pa ta znaša 26.100 izvodov in spada med pomemb-
nejše regionalne tiskane medije. Časopisno obliko smo zasnovali in oblikovali kar v uredništvu v Krškem, že 
od takrat (14. julija 2005) pa posavski časopis tiskajo v Tiskarskem središču družbe Delo d.d. v Ljubljani, in 
sicer na enem najzmogljivejših tiskarskih strojev v Sloveniji. Zadnji dve leti to tiskarno vodi mag. Bogdan Ro-
mih iz Globokega, ki se je kot številni strokovnjaki iz posavja uveljavil v svetu papirja in tiska.

res velika številka. Dnevno na-
mreč natisnemo preko pol mi-
lijona izvodov, za kar porabi-
mo 50 ton papirja, iz našega 
ekspedita pa dnevno odpremi-
mo do enega milijona tiskovin. 
Tiskamo za lastnega založnika 
(Delo d.d.), kakor tudi za osta-
le založnike v Sloveniji. Ob so-
dobni opremi, v katero stalno 
vlagamo, pa so seveda najpo-
membnejši člen visoko moti-
virani in strokovni sodelavci. 

V preteklih letih so naši stro-
kovnjaki vodili po svetu za-
gone tiskarskih rotacij: Guar-
dian – zagon dveh tiskarskih 
rotacij (London, Manche-
ster), Polska Presse (Katowi-
ce), Le Journal de Montreal 
– zagon treh tiskarskih rota-
cij (Montreal) itd. Ravno te 
dni smo prejeli priznanje od 
svetovnega združenja časopi-
snih tiskarjev - IFRA za uvr-
stitev med 50 najboljših ča-
sopisnih tiskarn na svetu za 
obdobje 2010-2012. Tekmo-
vanje je potekalo po strogih 
kriterijih z vzorčenji od janu-
arja do aprila tega leta. 

Že pet let v vaši tiskarni ti-
skate tudi posavski obzornik 
in tako sodelujete s posavsko 
založniško hišo Neviodu-
num. Kaj lahko ob tem majh-
nem jubileju rečete na pod-
lagi svojih izkušenj?
Moram reči, da Posavski ob-
zornik z velikim veseljem in 
redno prebiram. Seveda pa 
imam tudi možnost, da spre-
mljam vaš razvoj. Mislim, da 
ustvarjate in razvijate do-
ber časopis. Ta uspeh se zrca-
li tudi v čisto merljivih poka-
zateljih. Če se ne motim, ste 
imeli po zadnji nacionalni raz-
iskavi branosti 50.000 bralcev. 
To je podatek, ki se ga večina 
niti ne zaveda niti ga ne doja-
me, ampak to je gotovo svo-
jevrsten dosežek, ki pove vse 
o ekipi, ki ustvarja časopis. 

Zanimiva je tudi vaša druga 
dejavnost. Še posebno knji-
žna založniška dejavnost, za 
katero upam, da bo v regiji 
naletela na večjo podporo kot 
doslej, saj je očitno, da zelo 
uspešno pozitivno promovira 
Posavje v Ljubljani in širše po 
Sloveniji. Opazne pa so bile 
tudi druge aktivnosti, kot npr. 
izbor najlepše urejenih vrtov, 
kjer je bila celotna akcija do 
zaključne prireditve na Se-
novem izpeljana zelo profe-
sionalno. Odziv in navdušenje 
udeležencev pa sta bila zame 
prav neverjetna.
 Silvester Mavsar

Bogdan Romih je po Gimnaziji v Brežicah študiral eko-
nomijo v Mariboru, ob delu pa je končal magistrski štu-
dij iz poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulte-
ti v Ljubljani.
Opravil je tudi številna krajša izobraževanja doma in v tuji-
ni (npr. šestmesečno šolanje na Cleveland State University 
v ZDA). Prve delovne izkušnje je pridobil kot komercialist v 
sevniški Lisci, z ne polnimi 28 leti je postal vodja uvoznega 
oddelka, nekaj zatem pa komercialni direktor Tovarne ce-
luloze in papirja Videm Krško d.d. Od takrat je večinoma 
opravljal vodilna dela trženja v podjetjih s področja papir-
ništva (Savapapir, Alpe papir, Radeče papir itd.). V mlado-
sti se je ukvarjal z atletiko, danes pa v prostem času igra 
golf in tenis. Je član uredniškega odbora revije Grafičar.

KNJIGE IZ POSAVJA lAhKO KUPITE TUDI V:
•	 NEVIODUNUm, (hotel City) Trg matije Gubca 3, KršKO
•	 Prodajna	galerija	AMBIENTA,	CKŽ	44,	KršKO
•	 DArIlA DON, Cesta prvih borcev 16, BrEŽICE
•	 Lekarna	pod	Svetim	rokom,	Drožanjska	68,	SEVNICA
•	 Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAročILA:		
tel.	07	49	05	780

marketing@posavje.info
www.neviodunum.si

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

52.000 
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info
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Panonika 
harmonika 
- dobrodošla 
novost in 
osvežitev 
Že pred več kot desetle-
tjem so vse posavske ob-
čine v svojih strateških 
razvojnih dokumen-
tih zapisale, da je turi-
zem velika razvojna per-
spektiva in priložnost 
za našo regijo in prebivalce. V tej hitro razvija-
joči se gospodarski panogi lahko najdejo številni 
Posavci možnost za uresničitev podjetniške zami-
sli oziroma za zaposlitev. V regiji imamo najmanj 
eno močno turistično podjetje, ki trži svojo ponud-
bo po celem svetu, nastajajo pa tudi manjša pod-
jetja in posamezniki, ki želijo na različne načine 
v okviru turistične dejavnosti ponuditi posavsko 
pestro kulinarično in vinsko ponudbo ter obisko-
valcem odkriti naše naravne lepote in pestro kul-
turno, etnološko in zgodovinsko dediščino. O tu-
rizmu pa Posavci potrebujemo še veliko znanja in 
povezovanja med posameznimi velikimi in ma-
limi ponudniki, da pridejo do izraza sinergije in 
novi turistični produkti.

Prav novih, inovativnih in privlačnih turističnih 
produktov  nam v Posavju najbolj manjka. Upam, 
da bo ustanovljena Fakulteta za turizem v Breži-
cah nadgradila znanje s področja turizma, da bo 
odprla obzorja mladim ljudem, ki v turizmu vi-
dijo svojo priložnost in izziv ter pripomogla k no-
vim in novim podjetniškim zamislim in konkre-
tnim projektom. Gotovo je festival PANONIKA 
HARMONIKA dobrodošlo novost, ki ima izjemno 
možnost, da postane velika mednarodna, tradici-
onalna prireditev, ki združuje glasbo in zabavo s 
pestro posavsko kulinarično in vinsko ponudbo. 
Gre za mednarodni festival harmonike, etno glas-
be, vina, kulinarike in smeha in bo potekal zadnji 
vikend avgusta v kompleksu Gaj pri Letališču 
Cerklje ob Krki. Osnovni namen festivala je pou-
dariti pomen harmonike v različnih kulturah pa-
nonske nižine in pri tem vzpodbuditi druženje in 
povezovanje njenih prebivalcev. 

Na festivalu se bo zvrstilo kar 22 glasbenih skupin 
iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in Make-
donije. Skupine bodo izvajale različne glasbene zvr-
sti, od narodno-zabavne do klasične, in prikazale ši-
roko tradicijo igranja harmonike. V treh festivalskih 
dneh bodo ob nastopajočih potekale ustvarjalne de-
lavnice, tekmovanja mladih, predstavitve lokalnih 
vinarjev in kulinaričnih posebnosti, predstavili se 
bodo rokodelci iz Posavja in interesna združenja.

Vodilo dogodka bi lahko strnili v misli: »Brez 
meha ni smeha, brez smeha ni veselja!« Glasbeni-
ki, še posebej harmonikarji, so praviloma veseli, 
odprti in prijazni ljudje, ki jih želja do druženja 
ob zvokih meha osvobaja vseh spon in tegob vsak-
danjega življenja. Prav je, da to vodilo harmoni-
karji prenesejo na poslušalce in vse ljubitelje tega 
tradicionalnega panonskega instrumenta. Ni je 
vasice, kraja, trga, mesta, kjer ne bi zvoki harmo-
nike 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. Obeta se nam 
torej glasbeni in turistični dogodek, kjer bodo šte-
vilni glasbeniki združili mehove na največji har-
monikarski fešti kadarkoli.

Povorka PANONIKE HARMONIKE bo izziv za 
vso Slovenijo, da znova pokaže, kako je majhen 
narod sposoben neverjetnih dosežkov. Naš cilj je, 
da Slovenci dosežemo svetovni rekord po številu 
harmonikarjev, ki so se zbrali na enem mestu, ter 
v povorki zaigrali nekaj najlepših slovenskih viž 
na najbolj prepoznaven slovenski način  - s har-
moniko na prsih, stopajoč ob njenih zvokih v pa-
radi, ki ji ni para.

Upam, da bo festival uspel in da se bo skozi leta 
razvil v prepoznaven mednarodni dogodek v Slove-
niji in ostalih državah v panononskem prostoru in 
stopil v srca in zavest mnogih. Verjamem, da se ga 
bodo udeležili številni glasbeniki in poslušalci ne 
glede na starost in izkoristili priložnost za druženje, 
kulturno ozaveščanje, učenje in spoznavanje. Po-
savje bo s tem pridobilo novo priložnost, da se pred-
stavi in uveljavi v širšem mednarodnem prostoru.

Organizatorju festivala zavodu Euforija želim 
uspešno izvedbo festivala in veliko obiskovalcev.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

SEVNICA - V senci mogočnih stoletnih dreves je v nedeljo 
popoldan v grajskem parku na sevniškem gradu potekal 
srednjeveški grajski dan. Med obiskovalce so se pomešali 
vitezi, grajska gospoda in podložniki. 

Obiskovalci so se lahko udeležiti šole mečevanja, sodelovali 
v delavnici lokostrelstva, v kovnici srednjeveškega denarja, 
se preizkusiti v hoji s hoduljami in v nabadanju prstana, za-

plesali so srednjeveški ples… Mlajši obiskovalci so se odloča-
li za ježo z dvema prijaznima šetlandskima konjema, Lili in 
Loti, ki imata dom pri družini Kozmus-Strnad v Impoljskem 
grabnu pri Zavratcu (tretji konj, Jaka, je ostal na domačiji 
skupaj z Lotijinim žrebičkom). 

Mojster Marjan petač iz Goričan pri Medvodah, strojar kož 
domačih in divjih živali, se je predstavil kot izdelovalec per-
gamenta. »Pergament izdelujem po postopkih, ki se v osno-
vi niso spremenili že tisoč let,« je z veseljem pojasnjeval. 
»Naš pergament je primeren za knjigoveštvo, restavrator-
stvo, kaligrafijo (iluminacije), tiskanje...,« je tekel pogovor 
dalje, v katerega se je vključila tudi priznana kaligrafinja z 
Dvora pri Žužemberku Jolanda Ljubljanska, ki pa tokrat na 
sevniškem gradu svojih spretnosti ni predstavljala, ampak je 
bila samo obiskovalka. 

Zaključek zanimive prireditve, ki je sodila v sklop festivala 
Sevniško grajsko poletje, je zmotil dež, ki je preprečil ogled 
pojedine pri baronu Inocencu Mosconu, enem najbolj znanih 
lastnikov sevniškega gradu. S. R., foto: L. Motore

Srednjeveško	popoldne	v	
grajskem	parku

MOSTEC – 25. in 26. junija ter še 3. julija je Brodarsko tu-
ristično društvo Mostec pripravilo brodarske večere in z 
dogodki obeležilo 125 let mošanskega brodarstva. 

Brodarsko turistično društvo Mostec, ki je z letošnjim letom 
ob 125-letnici delovanja broda ujelo nov zagonski veter v svo-
ja jadra, je v pričetek poletja pripravilo Brodarske večere. 
Na praznični dan so gostili madžarski Pihalni orkester Móri 

Fúvószenei Egyesület, kjer so gosti koncertirali pred vaško 
cerkvijo sv. Boštjana in Fabijana, navdušili prisotne pod lipo 
pri brodu, instrumentov pa niso odložili niti med vožnjo z 
brodom preko Save. Nekaj besed je zbranim namenil predse-
dnik društva Andrej pinterič, za prijazen sprejem pa se jim 
je zahvalil župan madžarskega mesta Mor peter Fenyves. V 
sobotno popoldne pa so v brodarski hišici gostili rojaka aka-
demika profesorja dr. Jožeta Toporišiča, ki je s prisotnimi 
delil spomine na svojo mladost, se spominjal tudi izgnan-
stva, šolanja, beseda pa je nanesla še na njegovo znanstve-
no delo. Prijeten govornik je sovaščane v kar prepolni hišici 
s svojim nastopom več kot navdušil, saj so se njegovim pri-
povedim večkrat prisrčno nasmejali. Brodarski večeri pa so 
svojo letošnjo poletno elipso zaokrožili minulo julijsko so-
boto, ko so se v pozen večerni utrinek razvili pomenki o iz-
gnanstvu. Pogovore je vodila Mojca Kosem, svoje spomine 
na čas izgnanstva pa je med drugim strnila tudi Reza Topo-
rišič, zbrane pa je pozdravil predstavnik domačega društva 
izgnancev Branko poček.  M. Kalčič 

KO Združenja borcev Seno-
vo, ki mu predseduje Ernest 
Breznikar, je tudi letos pri-
pravila prireditev na Jevši, 
kjer so se s spominsko slo-
vesnostjo ob spomeniku pa-
dlim borcem poklonili tistim, 
ki so se žrtvovali za domovi-
no. Tako so se na prvo julij-
sko sobotno dopoldne poleg 
domačih praporščakov slove-
snosti udeležili še številni iz 
posavskih krajev, s svojo pri-
sotnostjo pa so dogodek za-
znamovale številne osebno-
sti iz javnega življenja, med 
njimi krški župan Franc Bo-
govič in predsednik KS Seno-
vo Vlado Grahovac. 

Slavnostni govornik ravna-
telj senovske šolske ustanove 
Vinko Hostar je spregovoril o 
ohranjanju vrednot in dejal, 

Spominska	slovesnost	
borcem	na	bohorski	Jevši
JEVŠA – 3. julija je v organizaciji KO Združenja borcev za vrednote NOB Senovo na bohorski Jevši ob 
spomeniku padlim borcem potekala spominska slovesnost. Slavnostni govornik je bil Vinko Hostar. Kul-
turni program so pripravili člani sekcij DKD Svoboda Senovo.

da so še ena redkih slovenskih 
šol, ki je v imenu obdržala ko-
reninske preteklosti iz časov, 
ko so nam pisali svobodo. 
„Tako je pomembno, da mla-
dim rodovom povemo, kaj se 

je dogajalo v obdobju vojnih 
grozot na našem območju, da 
tudi mladi ohranijo spoštova-
nje do preteklosti,“ je še po-
vedal ter dodal, da so po nje-
govih izkušnjah otrokom vojni 

časi velika neznanka. Senovski 
učenec je v kratki prozi opi-
sal, kako je spraševal dedka 
o vojni, o partizanih in o smr-
ti ter o njegovih odgovorih, ki 
so zadostili otroško vedoželj-
nost. Tudi knjiga Izdajstvo na 
Jevši  opisuje potek dogodkov, 
ki so se odvijali in kako je hra-
bre vse izmučene partizanske 
junake kruta usoda iztrgala s 
tega sveta, saj so jih pokosili 
sovražnikovi rafali. 

V kulturnem programu so na 
slovesnosti sodelovali god-
beniki pihalnega orkestra 
DKD Svoboda Senovo, Žen-
ski pevski zbor Društva upo-
kojencev Senovo, člani reci-
tatorske skupine gledališke 
sekcije DKD Svoboda Senovo 
in učenci OŠ XIV. divizije Se-
novo.   M. Kalčič

Zbrani na spominski slovesnosti na Jevši. Foto: M. Ž.  

125-letnica	mošanskega	
brodarstva	

Prešerno nasmejani obiskovalci na večeru z dr. Jožetom 
Toporišičem. Foto: arhiv društva

V nedeljskem srednjeveškem dnevu v grajskem parku 
sevniškega gradu se je tudi plesalo.

KRŠKO - Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja Krško je v lanskem septem-
bru objavilo ponudbo za  vključitev 
zainteresiranih k 40-urnemu izobra-
ževalnemu tečaju slovenskega zna-
kovnega jezika. Tečaja se je udeleži-
lo osem kandidatk, ki so ga uspešno 
zaključile. Vodila ga je mentorica 
Jožica Kupljenik. Sekretarka dru-
štva Vlasta Moškon je dejala, da so 
se udeleženke naučile osnov znakov-
nega jezika gluhih oseb, to je kre-

tenj, eno in dvoročne abecede ter 
oblikovanja stavkov v znakovnem je-
ziku. Osvojena znanja so tudi teo-
retično uporabile v komunikaciji z 
gluhimi osebami, ki se med seboj 
sporazumevajo s kretnjami. „Skupi-
na je zelo lepo sodelovala tudi pri 
izvedbi posameznih programov dru-
štva in tako tudi preverjala osvojena 
znanja, ki pa ga bodo lahko razvija-
le tudi v prihodnje,“ je še izpostavi-
la Moškonova.  M. K., foto M. Ž. 

Tečaj	slovenskega	znakovnega	jezika	
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Brežice, Škalerjeva: 
odlično zasnovano stanovanje na 
super lokaciji, 59,6 m2, 2ss, l. 1991.
Cena: 75.000 €. 
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Brežice, Bizeljsko: 
Hiša 325 m2, 6.031m2 zemljišča, samo 
za izbrane, l. 2006. Cena: 350.000 €.  

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

VELIKI pODLOG - V Velikem podlogu so se na praznični pe-
tek 25. junija veselili otvoritve obnovljenega športnega 
parka Gmajna, ki bo domačinom bistveno izboljšal pogo-
je za šport in rekreacijo, s tem pa pomembno prispeval h 
kvaliteti življenja v teh krajih. 

Kot je povedal predsednik Športnega društva Veliki Podlog Ro-
bert Lajkovič, so v letih 2007 in 2008 povsem prenovili trav-
nato nogometno igrišče in zgradili igrišče za odbojko na mivki. 
V letu 2009 je sledila obnova glavnega objekta ob igriščih in t. 
i. jurčka, letos so glavnemu objektu dodali še fasado, preno-
vili oder ter postavili igrala za otroke, ki zaključujejo celoto 
športnega parka. Pri skupaj 30 tisoč evrov vredni investiciji je 
13 tisoč evrov prispevala Fundacija za šport, ostalo so dodali 

Krajevna skupnost Veliki Podlog, Občina Krško, donatorji in ŠD 
Veliki Podlog, člani društva pa so pri obnovi sodelovali s števil-
nimi urami prostovoljnega dela. »Upam, da bo športni park res 
služil svojemu namenu in da ga bo koristilo čim večje število 
ljudi, mi pa bomo skrbeli, da bo njegova podoba v prihodnjih 
letih v ponos kraju,« je zaključil Lajkovič, ki je nato skupaj z 
županom občine Krško Francem Bogovičem in s predsednikom 
KS Veliki Podlog Francom Nečemrom prerezal otvoritveni trak. 
Otvoritveni program so prispevali tamkajšnji otroci, povezova-
la ga je Mirjana Marinčič, sledila pa je nogometna tekma med 
mladimi in starimi Podložani. P. Pavlovič

Podložani	obnovili	športni	
park	Gmajna

Svečani trenutek otvoritve športnega parka Gmajna

Na slavnostni seji v kulturnem 
domu, ki je minila brez pred-
stavnika Občine Krško, se je 
predsednik sveta KS Podbo-
čje Darko Kodrič ozrl po iz-
kupičku iztekajočega se štiri-
letnega mandata: „Nikoli se 
ni zgodilo, da ne bi podprli 
napredka, izboljšav, preživeli 
marsikatere ure na delovnih 
akcijah, prispevali za novo 
pridobitev finančnih sredstev 
ali kakorkoli že sodelovali na 
drug način. Tako smo bili v 
preteklih letih priče reali-
zacije kar nekaj večjih in za 
širšo družbo manjših akcij, ki 
pa so bile za posamezno po-
dročje enako pomembne kot 
največji projekti.“ Med za-
ključenimi projekti zagotovo 
velja izpostaviti obnovo Pod-
bočja, ki je postalo eno lep-
ših naselij daleč naokoli, med 
projekti za naslednja leta pa 
dokončanje druge faze kana-
lizacije in čistilne naprave v 
Podbočju ter izgradnje širo-

V	Podbočju	vedno	za	
napredek	in	izboljšave
pODBOČJE - V podbočju so na dan državnosti s slavnostno sejo sveta krajevne skupnosti in družabnim 
srečanjem krajanov, t. i. podboško nočjo, obeležili krajevni praznik, ki ga praznujejo v spomin na vrni-
tev izgnancev po drugi svetovni vojni.

kopasovnih povezav, izgra-
dnjo nove mrliške vežice in 
kanalizacije v vaseh na levem 
bregu Krke. Kodrič je pouda-
ril tudi, da društva v krajevni 
skupnosti skozi leto pripravi-
jo ogromno kulturnih, dru-
žabnih in rekreativnih prire-
ditev.

V nadaljevanju slovesnosti 
so podelili še krajevna pri-
znanja. Za častnega krajana 
so razglasili nekdanjega tre-
nerja košarkarske ekipe Pod-
bočja Janeza Aliča, znak KS 
je dobila aktivistka Združe-
nja borcev Podbočje Anica 
Božič iz Podbočja, priznanje 

KS pa sedanji trener podbo-
ških košarkarjev Franc Roz-
man z Rake, vokalna skupina 
Mavrice in Pevke izpod Bo-
čja. Priznanje mladi up, ki 
se podeljuje na predlog uči-
teljskega zbora OŠ Podbo-
čje, je dobil Matic Zakšek iz 
Hrastka. Turistično društvo 
Podbočje, ki spodbuja ure-
jenost vasi, je letos ocenje-
valo balkone, prvo mesto pa 
sta si prislužila balkona Vi-
ljema Vrhovška iz Šutne in 
Simone Jalovec pavlovič iz 
Velikega Mraševega. Kultur-
ni program prireditve so pri-
pravili v Kulturnem društvu 
Stane Kerin, zapele so tudi 
Mavrice in Koledniki. Sledila 
je še podboška noč na trgu 
pred cerkvijo, na kateri so 
17 novorojenčkom pretekle-
ga leta podelili srebrnike. 
Omeniti velja tudi že enaj-
sto številko krajevnega gla-
sila Kržavski zvon.
 Peter Pavlovič

Posebnost podboškega krajevnega praznovanja je pode-
litev srebrnikov vsem novorojenčkom v preteklem letu.

LIBNA – 24. junija sta Občina Krško in Planinsko društvo Videm 
pri lovskem domu na Libni v počastitev dneva državnosti že po 
tradiciji pripravila proslavo, na kateri so s prižigom kresa sim-
bolno obeležili tudi kresno noč. Zbranim so zaigrali krški godbe-
niki, zapel je tudi brestaniški moški zbor, muzicirali so Sotoško-
vi harmonikarji, ob harmoniki Tonija Sotoška je zapel še Marko 

Železnik. Nekaj besed je spregovorila predsednica društva Irena 
Lekše, slavnostno pa jih je nagovorila podžupanja občine Krško 
Ana Somrak: „Pomena praznika ne določa le zunanji videz pra-
znovanja, njegovo pomembnost določa naša odprtost za spomin 
na čas, na voljo in pogum, ko smo se odločili in se borili za slo-
vensko ljudstvo, za samostojnost, za lastno državo. Zato v prvi 
vrsti ne moremo mimo spoštljivega spomina tistih, ki so v voj-
ni za Slovenijo, leta 1991 za uresničitev sanj številnih rodov, žr-
tvovali svoja življenja. To je bila prelomnica, ki nas toliko bolj 
zavezuje k temu, da naše življenje v skupni državi oblikujemo v 
svet sodelovanja in ne v svet sovraštva, da ga oblikujemo v svet 
blaginje za vse nas.“ Prireditev je povezovala Janja Mirt. Za ve-
selo razpoloženje in urne plesne korake pa so po uradnem delu 
programa igrali Brežiški flosarji.   M. Kalčič

Tradicionalno	kresovali	na	
vrhu	Libne

Na jasi pred cerkvijo svete Marjete je bilo v toplem 
poletnem večeru prijetno, pa tudi ploščad plesišča je 
bila nabito polna.

Na pročelju nosi objekt ime - 
»Naša hiša 470«. Poimenova-
na po najvišji legi na Velikem 
Trnu, ki se nahaja na 470 m 
nadmorske višine, kjer je sti-
čišče štirih vasi: Ardro, Apne-
nik, Veliki in Mali Trn. In na 
tem mestu stoji že iz obdobja 
15. stoletja cerkev sv. Duha, v 
današnji psevdogotski podo-
bi zgrajena leta 1885. Ker so 
bili cerkev in šola v kraju, leta 
1963 pa še zgrajen Prosvetni 
dom, vselej stičišča srečeva-
nja krajanov, generacij, odsev 
življenja v krajevni skupnosti, 
ki šteje okoli 700 prebivalcev.

Današnjo Hišo 470 so po po-
snetku natančnega načrta šole 
na Bučki kot dvorazrednico, ki 
jo je tedaj obiskovalo kar do-
brih 200 otrok, zgradili leta 
1906. Toliko otrok, le da v pe-
tih oddelkih, je imela šola tudi 
v 60-ih letih prejšnjega stole-
tja, ko jo je kot ravnatelj od 
leta 1951 do 1966 vodil Vlado 
Šuster. »V letu, ko je bil dom 
zgrajen (Prosvetni dom - 1963, 
op.p.), je tudi mene življenj-
ska pot pripeljala na Veliki Trn. 
Tukaj sem pridobil prve delov-
ne izkušnje, imel sem prilo-
žnost voditi različne krožke in 
ker je primanjkovalo učiteljev, 
je bilo zato toliko več dela. 
Spoznal sem, da v teh krajih 
živite delovni in prijazni lju-
dje. Učenci? Takšni kot drugod: 
navihani, bistri in pripravljeni 
na sodelovanje, in takšni, ki 
so vračali prijaznost za prija-
znost. Prišla so leta, ko smo 
tudi na Velikem Trnu občutili, 
da slovenska populacija upada. 
Kot je razvidno iz kronike, je 
bilo leta 1965 le nekaj nad sto 
učencev. Število šoloobveznih 
otrok se je torej prepolovilo 
in bilo je samo še vprašanje 
časa, da šola na Velikem Trnu 
postane podružnična. To se je 

Na	Velikem	Trnu	odprli	
Našo	hišo	470
VELIKI TRN - „Naša hiša 470 je hiša vseh, ki se v njej združujejo, srečujejo, povezujejo in svoje delo posve-
čajo svojim krajem oziroma s svojim delom svoj kraj bogatijo in ga sooblikujejo.« Tako so Trnovci opisali na 
otvoritvi 24. junija obnovljen objekt nekdanje šole za potrebe društvenega delovanja na Velikem Trnu. 

zgodilo leta 1970, po dveh le-
tih pa je bila dokončno ukinje-
na,« je med drugim strnil spo-
mine na tedanje čase nekdanji 
profesor Ivan Mirt, ki je števil-
nim zbranim krajanom ob tem 
zaželel, da bi poslej zgradba 
služila za stičišče novih idej in 
dobrih priložnostih za kvalite-
tnejše življenje.

S tem namenom pa se je Obči-
na Krško skupaj s krajani pred 
dvema letoma tudi odločila za 
investicijo v obnovo zgradbe v 
skupni vrednosti 425.477 evrov, 
pri čemer ji je uspelo pridobi-
ti v višini 132.353 evrov evrop-
skih sredstev iz javnega razpi-
sa za obnovo in razvoj vasi v 

okviru programa za razvoj po-
deželja. Kot je ob tem povedal 
skrbnik projekta Matjaž pirc z 
oddelka za urejanje okolja in 
varstvo prostora na Občini Kr-
ško, je projekt za izvedbo iz-
delal Biro PNS Vladimir Rosto-
har, projekt notranje opreme 
arhitekt Ervin Mahne iz pod-
jetja Elite, izvedbo del pa je 
prevzelo podjetje Begrad Čr-
nomelj s podizvajalci. Piko na 
i končni vsebini objekta je do-
dala Alenka Černelič Kro-
šelj z Občine, ki je zasnovala 
tudi muzej v stavbi, za kate-
rega so opremo zbrale in ure-
dile Cvetka Geč ter Majda in 
Mojca pirc. Poleg že omenje-
nega muzeja s prvotnim šol-

skim pohištvom in zbranimi 
starimi predmeti iz različnih 
desetletij, ki se nahaja v pr-
vem nadstropju ob lepo ure-
jeni večnamenski predaval-
nici ter prostoru za lokalne 
zbirke, so v pritličju nekdanje 
šole uredili prostore za delo-
vanje Krajevne skupnosti, raz-
ličnih društev ter za turistično 
promocijo območja, v kleti za 
potrebe Vinogradniškega dru-
štva Veliki Trn vinoteko z labo-
ratorijem, v mansardnem delu 
pa dve stanovanji. Skupna neto 
kvadratura objekta znaša ne-
kaj čez 500 m2 površine.

Našo hišo 470 so z velikim 
simbolnim ključem predali 
namenu,župan občine Krško 
Franc Bogovič, Matjaž Pirc in 
predsednik Sveta KS Veliki Trn 
Franc Lekše, ki je zbranim vo-
ščil tudi za krajevni praznik, 
ki ga obeležujejo od 24. juni-
ja 1991, ko so v kraju kot sim-
bol slovenstva krajani družno 
zasadili lipo. V počastitev pra-
znika so 22. junija na slavno-
stni seji Sveta KS podelili tudi 
priznanja posameznikom in 
družini, ki so v zadnjem letu 
dali največji prispevali. Zahva-
lo KS Veliki Trn so prejeli An-
ton Žarn, Občina Krško (v nje-
nem imenu Franc Bogovič) in 
Matjaž Pirc, priznanje KS pa 
družina pust. 
 Bojana Mavsar

Ob prisotnosti številnih zbranih domačinov in gostov so 
objekt predali namenu (od leve) Franc Bogovič, Matjaž 
Pirc in Franc Lekše.

druga, 

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

format 260 x 285 mm,
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RADEČE - Zadnji vikend v mesecu juniju so se v Radečah 
odvijali tradicionalni Dnevi splavarjenja Radeče 2010. Or-
ganizator, Občina Radeče in JZ KTRC Radeče, je pripra-
vil pester etnološko-kulturni in športno-zabavni program. 

Petkov program se je pričel v popoldanskem času na trgu v Ra-
dečah s svečanim podpisom listine za Zeleni rekord Zemlje in se 
nato nadaljeval s 6. splavarjevim tekom za pokal Dolenjske in Do-
lenjskega lista ter 4. pohodom na Svinjski rt, na radeškem gradu 
pa se je v večernem času začel 3. grajski večer, pod šotorom na 

brežini reke Save pa je potekala zabava s skupino Malibu, v so-
boto pa je zabave željne obiskovalce zabavala Rebeka Dremelj.

Sobotno celodnevno dogajanje so popestrila športna dogajanja - 
tekmovanje v radijsko vodenih čolnih, ribiško tekmovanje, tur-
nir v malem nogometu… Zvečer je potekala osrednja etnološka 
prireditev S pesmijo in plesom slavimo…, točno opolnoči pa je 
nebo razsvetlil še ognjemet. Dnevi splavarjenja v Radečah so se 
zaključili v nedeljo ob 19. uri s parado pihalnih orkestrov in ma-
žoretnih skupin, uro pred tem pa si je bilo mogoče ogledali še 
sprevod oldtimerjev oz. starodobnih vozil.  S. R.

Dnevi	splavarjenja	v	Radečah	

Leta 1957 so sedež slednje-
ga preselili v Brno, z miro-
ljubno razdelitvijo Čehoslo-
vaške v letu 1993 na Češko 
in Slovaško pa je češko vo-
jaško ministrstvo iz sestava 
ustanovilo Vojaški umetniški 
zbor Ondraš, ki deluje danes 
kot edina profesionalna za-
sedba na Češkem. Sestavlja 
jo kar 100, po večini profesi-
onalnih glasbenikov, pevcev 
in plesalcev, ki izvedejo na 
letni ravni kar preko 200 na-
stopov doma in v tujini. Dra-
maturško črpajo podlago za 
koreografije in glasbo iz kul-
turne in etnografske dedi-
ščine, največ Češke in Mo-
ravske, navdih za ljudske 
plese pa povzemajo tudi iz 
slovaškega, madžarskega, 
romunskega in drugih ljud-
skih izročil. Njihova poseb-
nost je, da pogosto združi-
jo žanre v obliki koncertnih 

Češki	folkloristi	v	Krškem
KRŠKO - V sodelovanju Veleposlaništva Češke republike, Občine Krško in družbe Vipap Videm je zadnje-
ga junijskega dne v krškem Kulturnem domu nastopila češka folklorna skupina Vojaški umetniški zbor 
Ondraš. Nastanek tega sega v leto 1954, ko so vojaki, predvsem z območja Slovaške, v kraju Olomouc 
sestavili amaterski plesni ansambel Janosik. 

in gledaliških izvedb in da ob 
tem delujejo tudi na izobra-
ževalnem nivoju, s poudar-
kom na odkrivanju glasbenih 
talentov. 

Vsekakor gre za najboljšo če-
ško zasedbo, katere del, 15 
članski sestav, je v pisanih in 
raznovrstnih narodnih nošah 
z živahnimi, poskočnimi ple-

si, ki zaradi izrazite mimike 
nastopajočih in izvirnih kore-
ografij niso potrebovali pre-
voda, nastopil tudi na krškem 
odru. Žal zaradi prezgodnje 
popoldanske ure, saj so prire-
ditev pripravili že ob 16. uri, 
pred manj številčno publiko, 
kot bi si jo ta imenitni se-
stav vsekakor zaslužil. Sicer 
pa je njihov nastop, ki si ga 
je ogledal tudi veleposlanik R 
Češke v Sloveniji petr Vozni-
ca s soprogo, potekal na dan, 
ko so na Češkem praznovali 
dan češke armade, ki je po-
svečen spominu na 30. junij 
1918, ko je čehoslovaška le-
gija v francoskem mestu Dar-
ney pred odhodom na fron-
to prvič zaprisegla domovini 
pred zastavo. Prav tako se 
na ta dan spominjajo žrtev, 
ki so padle na bojiščih obeh 
svetovnih vojn, tudi na Soški 
fronti. B. Mavsar

Nastop folkloristov si je v družbi župana Bogoviča, 
predsednika uprave Vipap Vidma Oldricha Kettnerja in 
atleta Primoža Kozmusa ogledal tudi češki veleposlanik 
v Sloveniji Petr Voznica s soprogo (drugi z desne).

Čas pelje mimo
Te moje pesmi

RUDi sTopaR
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KRŠKO - Z otvoritvijo letne 
pregledne razstave likovnih 
del v krški Galeriji, ki bo na 
ogled vse do 7. avgusta, so 
člani Društva likovnikov Kr-
ško – OKO 2. julija obeležili 
Štovičkov dan. „Naš praznik 
je danes! praznujemo s spo-
mini, praznujemo z neneh-
nim ustvarjanjem in spogle-
dujemo se s prihodnostjo, v 
katero vgrajujemo svoje ide-
je,“ je dejala na otvoritvi 
predsednica društva Bran-
ka pirc.

Danes v društvu OKO, ki je 
ustvarjalno vpeto v posavski 
prostor že skoraj pol drugo 
desetletje, v risarski, kiparski 
in haiku sekciji, ustanavljajo 
pa še četrto – risarsko sekci-
jo, deluje že kar 70 članov. In 
kar je nadvse spodbudno in 

Enajsti	Štovičkov	dan	
porok delovanju društva tudi 
v prihodnje, je iz leta v leto 
več mladih likovnih ustvarjal-
cev, ki se pridružujejo njiho-
vim vrstam. In kakor je še de-
jala Pirčeva, se po tolikih letih 
izpolnjuje tudi njihova želja 
po društvenih prostorih, ki jih 
bodo imeli tako za ustvarjanje 
kot samo delovanje in druže-
nje v Valvasorjevi hiši. Kjer je 
razstavljenih tudi nekaj pre-
ko 50 del akademskega ki-
parja in medaljerja Vladimir-
ja Štovička, kateremu že od 
leta 1999 krški likovniki preko 
letne pregledne razstave po-
svečajo svoj praznik.

Kakor je v popotnici ob otvo-
ritvi razstave zapisala ume-
tnostna zgodovinarka Alenka 
Černelič Krošelj, društvo svo-
jim članom formalno omogo-

ča, da njihove želje in potrebe 
po ustvarjanju in predstavlja-
nju ne ostanejo skrite očem, 
temveč v društvu kontinuira-
no preko organizacij kolonij, 
delavnic, natečajev in tečajev 
skrbijo tudi za likovno izpopol-
njevanje članov. Pri ustvarja-
nju sodelujejo namreč s števil-
nimi domačimi in gostujočimi 
slikarji in kiparji, ki se zaveda-
jo pomena ljubiteljske kulture 
in njenega razvoja, redno pa 
njihovo delo tako v vlogi men-
torice kot svetovalke spremlja 
tudi Štovičkova hčerka, kipar-
ka Vladka Štoviček.

In tudi ni naključje, da vsako 
leto krški likovniki razstavijo 
svoja dela v Galeriji. Ta je bila 
kot razstavni prostor odprta 
25. junija 1966, prvi razsta-
vljavec v njej pa je bil le dan 

pred svojim 70. rojstnim dne-
vom Vladimir Štoviček. Letos 
razstavljajo: Rafael Andlovic, 
Smiljana Anžiček, Andrej Če-
bular, Zdravko Červ, Nena 
Dular, Simona Dular, Stane 
Fabjančič, Andrej Gerjevič, 
Slavica Jesenko, Marija Kla-
kočar, Tone Klakočar, Janez 
Klavžar, Meta Kuplenik, Da-
nijela Meke, Nevenka Mulej, 
Luka Oštir, Jožica petrišič, 
Branka pirc, Magda praznik, 
Mihaela prevejšek, Milena 
Roštohar, Rudi Stopar, Jože 
Šterk, Stane Udvanc, Marjan-
ca Vežnaver, Željka Vidmar, 
Vesna Zakonjšek, Nevenka 
Nestič Rušković in Franc Če-
šnovar.
Otvoritveni dogodek je pope-
strila nadarjena mlada pia-
nistka Špela Troha.
 Bojana Mavsar

Konec meseca junija so 
krajanke in krajani Vrho-
vega dočakali lepo prido-
bitev na športnem podro-
čju, saj je bila po daljšem 
odlaganju, ki mu je bo-
trovalo predvsem nesta-
novitno vreme, na vr-
hovškem igrišču končno 
le izvedena preplastitev 
igralne površine. Stara površina je bila namreč v izredno sla-
bem stanju in ni več omogočala kvalitetne, neovirane igre. Z 
menjavo asfaltne površine igrišče Vrhovo ponovno izpolnjuje 
osnovne pogoje za igranje ligaških in turnirskih malonogome-
tnih tekem, kar bi po prepričanju investitorja moralo pome-
niti tudi nov zagon za mlado vrhovško malonogometno ekipo, 
ki je v lanskem letu prvič zaigrala v ligaškem tekmovanju. 

Ureditev	igrišča	na	Vrhovem

Obvestilo
Stanovalke in stanovalce objektov v bližini Doma kultura v 
Radečah obveščamo, da se bodo sredi meseca julija pričela 
obnovitvena dela na strešnih površinah Doma kulture. Dela 
bodo predvidoma trajala do sredine avgusta. 
Prosimo za razumevanje. 

Obnovitvena	dela	na	PŠ	
Svibno
V letošnjem letu Podružnična šola Svibno praznuje okrogel 
jubilej, 100-letnico. Šola, ki s svojimi prvimi tremi razredi 
pomeni gonilo razvoja v naši podeželski vasici in je zato za 

razvoj celotne občine izjemnega pomena, bo v novem šol-
skem letu ob razumevanju Občine Radeče pridobila še četr-
ti razred, že pred pričetkom šolskega leta pa bodo na njej 
opravljena večja vzdrževalna dela. V sodelovanju s podje-
tjem Pluton gradnje d. o. o. bo v poletnih mesecih na šoli na-
mreč zamenjana dotrajana fasada, opravljene pa bodo tudi 
manjše investicije v prostore oz. opremo.   

Pričetek	del	na	cesti	
Ključevšek	–	Slak

V okviru letne-
ga programa 
investicijsko-
vzdrževalnih 
del na javnih 
poteh in osta-
lih občinskih 
cestah so bila 
konec meseca 
junija končana 
dela na odseku 
javne poti Log 
pri Vrhovem – 
Goreljška ka-

pela, z začetkom meseca julija pa so se skladno z načrto-
vanim programom že pričela dela tudi na cesti Ključevšek 
– Slak na Svibnem. Na 425 metrov dolgem odseku bodo v pri-
hodnjih tednih izvedena  vsa potrebna dela, vključno z asfal-
tacijo celotnega odseka, projekt pa bo po načrtih že v me-
secu juliju zaključen.

Ureditev	učilnic	OŠ	Radeče
Med investicijsko-
vzdrževalnimi pro-
jekti v poletnih me-
secih velja izpostaviti 
še urejanje večje-
ga števila učilnic in 
kabinetov na Osnov-
ni šoli Marjana Nem-
ca v Radečah. Glede 
na potrebe posame-

zne učilnice oz. kabineta gre v primeru te investicije pred-
vsem za zamenjavo izrabljene opreme, slikopleskarska dela 
in menjavo oken, v primeru manjšega števila učilnic pa tudi 
za brušenje oz. menjavo parketa z ureditvijo talnih površin.

Foto: arhiv KTRC Radeče in M. Šušteršič
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BISTRICA OB SOTLI - V sklopu občinskega praznika so 23. ju-
nija namenu slovesno predali obnovljen kulturni dom. Kot je 
dejal župan Jožef pregrad na otvoritvi, so v večletno inve-
sticijo v kulturni dom vložili okoli 500 tisoč evrov, od tega je 
okoli 60 odstotkov prispevalo kulturno ministrstvo. Največja 
pridobitev je prizidek, v katerem so svoje prostore dobila 

številna društva, s sa-
nacijo strehe so pri-
dobili tudi strelišče in 
galerijski prostor, ob-
novljena je dvorana, 
urejene sanitarije in 
fasada. Skrbnica raz-
pisov na Ministrstvu za 
kulturo Lučka Žlender 
Jukič je na slovesno-
sti, na kateri je zapel 
domači Mešani pevski 
zbor Bistrica ob Sotli, 
z županom prereza-
la trak. Za obiskoval-
ce so v novo prido-
bljenem razstavnem 
prostoru odprli raz-
stavo fresk domačinke 
Irene Romih, ki živi v 
Ljubljani, članice Dru-
štva kmetic Ajda pa 
so v svojih prostorih v 
novo urejeni kuhinji, ki jo uporabljajo od začetka leta, pri-
pravile razstavo ročnih del ter nekaj dobrot, za vse pa so v 
bližnjem gostišču pripravili tudi pogostitev.
 S. Vahtarič

Zlati ščit policije je prejel 
Stanislav povhe; srebrni ščit 
Zlatko Fišer in Viljem Ma-
rinč ter bronaste ščite Ale-
ksander Ban, Borut Blatnik, 
Aleš Brin, Boris Brinovec, 
Aleš Cesar, Gregor Kos, Se-
bastjan Lašič, Srečko Medic, 
Ksenija Romih, Boštjan Rue-
dl, Niko Škoberne, Igor Škul, 
Robert Šošterič, Roman 
Urek in Igor Zupanc. Znak 
policije za 30 let dela v poli-
ciji so prejeli Andrej Bobek, 
Davorin Gačnik in Zaim Seli-
mović. Znak policije za 20 let 
dela v policiji so prejeli Ana 
Drmaž, Zlatko Fišer, San-
di Krušnik, Marija Kupiro-
vič, Bojan Kužnik, Ivan Ro-
žman, Dušan Seršen, Irena 
Šetinc in Janez Vimpolšek.

Po prebrani poslanici general-
nega direktorja policije Jan-
ka Gorška je zbrane nagovo-

Slovesno	ob	dnevu	policije
BREŽICE - Na policijski postaji Brežice so na krajši slovesnosti 23. junija ob dnevu policije, ki si je pred 19 leti 
za svoj dan izbrala 27. junij, in 30-letnici ustanovitve policijske uprave Krško, podelili priznanja in nagrade.

ril predstavnik GPU, poveljnik 
specialne enote policije Mar-
jan Anzelc, ki je spomnil na 
prehojeno pot ob 30. obletnici 
ustanovitve samostojne upra-
ve za notranje zadeve 1. ja-
nuarja 1980. Napovedal je, da 
se bo trend naraščanja zapo-

slovanja na PU Krško ustavil, 
saj se je varovanje schengen-
ske meje ustalilo, pričakuje 
pa se približevanje EU Hrva-
ški in na posavskem področju 
ustanovitev policijske posta-
je za izravnalne ukrepe. Med 
ostalim je poudaril: »Policij-

ski poklic je težak, nepredvi-
dljiv, nevaren, tu smo vedno, 
vse dni v letu in vsak trenu-
tek, zato je prav, da se vsako 
leto zahvalimo tistim, ki so v 
zadnjem obdobju izstopali in 
se pri delu izkazali.«

Na slovesnosti so prehodni po-
kal v tekmovanju za najbolj 
športno enoto izročili Poli-
cijski postaji Brežice, drugo 
mesto je osvojila ekipa PMP 
Obrežje, sledijo PP Krško, PU 
Krško, PMP Dobova, PP Sevni-
ca in PPP Krško. V vseh disci-
plinah je tekmovalo čez 120 
delavcev policije. Nagrajen-
cem in slavljencem sta česti-
tala tudi brežiški župan Ivan 
Molan in podžupanja krške 
občine Ana Nuša Somrak, na-
stopila pa kvartet policijskega 
orkestra in predstavnici glas-
bene šole.
 Suzana Vahtarič 

Dobitniki ščita policije z direktorjem Zbašnikom

Svečano	odprli	kulturni	dom	

Irena Romih, Jožef Pregrad in Lučka Žlender Jukič

Prenovljen kulturni dom

CERKLJE OB KRKI - Pred vhodom 
v vojašnico Cerklje ob Krki je 29. 
junija potekala tradicionalna 
proslava v spomin na dva napa-
da na cerkljansko letališče: na-
pad partizanske Cankarjeve bri-
gade na nemško letališče med 
drugo svetovno vojno in mino-
metni napad Teritorialne obram-
be na letališče JLA med osamo-
svojitveno vojno. Spomine na 
prvi napad, v katerem so parti-
zani uničili pet nemških letal, je 
z nekaj deset udeleženci prosla-
ve podoživel borec Cankarjeve 
brigade Janez Trojer, v imenu 
protagonistov drugega napada, ki je JLA prisilil k umiku vseh le-
tal iz Cerkelj, pa je spregovoril stotnik Vinko Čančer in obžalo-
val, da je edini predstavnik Teritorialne obrambe na slovesno-
sti, opozoril pa je tudi na pomanjkljivo domovinsko zavest, ki se 
kaže z (ne)izobešanjem zastav ob državnih praznikih. K spomin-
skima ploščama na oba napada ob vhodu v vojašnico so predstav-
niki borcev položili vence. 
Udeležence slovesnosti so nagovorili še podpolkovnik Josip Bo-
stič v imenu cerkljanske vojašnice, brežiški župan Ivan Molan 
ter predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Brežice Sta-
ne preskar, zapel je Moški pevski zbor Planina iz Cerkelj ob Krki, 
recitirali pa so Janez Bršec in učenke OŠ Cerklje ob Krki. P. P. 

Obeležili	dva	napada	na	
cerkljansko	vojašnico

Stotnik Vinko Čančer

VELIKE MALENCE - V vaškem domu na Velikih Malencah 
so 25. junija obeležili 40-letnico delovanja Turističnega 
društva in petkov večer obogatili z družabnim srečanjem. 

Predsednik Anton Gramc je na slovesni počastitvi 40-letnice 
društva dejal, da zametki segajo v leto 1970, aktivneje pa so 
pričeli z delom pred šestimi leti. „Društvo je od ustanovitve 
pa do danes zamenjalo tri predsednike, to so bili pred mano 

Rudi Srpčič starejši in Bojan Horvatič. Prvotni namen usta-
novitve društva je bilo druženje vaščanov, kasneje pa je bil 
društvu dodan tudi ekonomski pomen, saj so člani ugotovili, 
da lahko iz tega tudi kaj iztržijo,“ je še povedal Gramc.  Za 
svojo dejavnost prejemajo tudi občinska sredstva, v društvu 
pa je aktivnih nekaj manj kot sto članov. Dogodka se je ude-
ležila tudi brežiška podžupanja Milena Jesenko, ki je priso-
tne prav tako pozdravila in jim čestitala ob jubileju, izroči-
la pa jim je tudi plaketo občine Brežice. 

Dogodek so popestrili še z razvitjem zastave društva ter s pe-
smijo Velike Malence, ki jo je napisala članica društva Cvetka 
Žičkar ter je objavljena v priložnostni zloženki. V letošnjem 
letu pa je luč sveta zagledala tudi internetna stran društva, 
na katero so člani še posebej ponosni, kot so izpostavili ob 
prijetnem druženju, ki so ga pripravili po zaključku uradne-
ga dela.  M. Kalčič

40-letnica	TD	Velike	Malence

BRESTANICA – 23. junija so namenu predali prenovljen 
brestaniški športno rekreacijski center, ki zajema 11.000 
kvadratnih metrov površin, vključno z bazenskim kom-
pleksom. Zbrane so nagovorili krški župan Franc Bogovič, 
predsednik sveta KS Brestanica Miran Pavlič, o bazen-
skih izkušnjah na brestaniškem bazenu pa sta spregovo-
rila športnika Primož Kozmus in Martin Strel, ki sta poleg 
Jaroslava Kovačiča ter Zarje Zidarič Petrovič naredi-
la otvoritvene plavalne zamahe (na fotografiji). Kultur-
ni program so izvedli Boštjan Arh kot Adam Bohorič, se-
novski godbeniki, brestaniški pevci, učenci domače šole 
Adama Bohoriča in plesalke brestaniške plesne skupine. 
Prireditev je povezoval Nenad Moravac. Več na www.po-
savje.info.  M. K.

Brežiška podžupanja Milena Jesenko izroča občinsko 
plaketo.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Dan državnosti so v Kostanjevici 
na Krki že tradicionalno proslavili s poletnim koncertom 
kostanjeviškega pihalnega orkestra, letos na notranjem 
dvorišču Galerije Božidar Jakac. Številni Kostanjevičani 
in Kostanjevičanke niso uživali le ob zvokih domače god-
be, ampak tudi ob glasu Alenke Godec, ki je bila gostja ve-
čera. Slavnostni govornik na osrednji občinski proslavi ob 
dnevu državnosti je bil župan sosednje občine Krško in po-
slanec v DZ Franc Bogovič.  Foto: Matej Jordan

KRIŽAN VRH - Na tradicionalnem, že 9. srečanju ljudskih pev-
cev Pod staro lipo na Križan Vrhu se je zbralo simbolnih 9 sku-
pin, in sicer Pleteršnikovi ljudski pevci Pišece, Pilštanjski go-
spodarji, Ljudski pevci Sromlje, bizeljski ljudski pevci, pevci 
Zipke Kumrovec, Ljudski pevci s Prevorja in domače skupine 

- Sosede, Fantje z vrhov in skupina Nojek. Prijetno nedelj-
sko prepevanje pod krošnjo mogočne lipe na dvorišču prija-
zne domačije Žuraj je bila to ena zadnjih v vrsti prireditev ob 
bistriškem občinskem prazniku. „Vsa leta privablja ljubite-
lje slovenske ljudske pesmi, ki v svoji preprostosti polno za-
živi sredi domače zemlje, daleč od cest in hrupa sodobnosti, 
brez ozvočenja in formalnosti,“ so zapisali. Med srečanjem 
sta bili v neposredni bližini prizorišča odkriti dve skulpturi v 
kamnu. Prva - Ptič - je delo pridnega in nadarjenega Davida 
Žuraja, ki se je prelevil v kiparja ob veteranu Franciju Čer-
nelču; njegova skulptura pa izhaja iz samega imena Križan 
Vrh. Kjer se križajo poti. In se srečujejo domačini, popotni-
ki, prijatelji, zaljubljenci ... in ljudski pevci.
 S. V./ F. Č. 

Pod	staro	lipo	

Zadnjo besedo so imeli »Nojeki«, ki so z inštrumenti 
pritegnili tudi k skupni pesmi Kje so tiste stezice.
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V projektu so v prvi in dru-
gi fazi od septembra lani do 
junija letos izvedli vse začr-
tane aktivnosti. Osnovni na-
men projekta je bila izgradnja 
podporne infrastrukture, ki bo 
omogočila razvoj tega proizvo-
da in tudi trženje, je dejal di-
rektor Franc Češnovar. V tem 
projektu je na spletni strani 
okoli 15 ponudnikov že pred-
stavljenih, od tega je le tre-
tjina pravih mini apartmajskih 
zidanic, skupaj pa bodo vklju-
čili še okoli 18 vinotočev in vi-
nogradniških kmetij, ki imajo 
dovoljenje in obratujejo, po-
tencialnih ponudnikov je oko-
li 70. “Turizem v zidanicah že 
živi, letos pričakujemo zače-
tek na domačem trgu, veliko 
povpraševanje je tudi na tu-
jih trgih, na Nizozemskem, in 
v naslednji sezoni pričakujemo 
tuje goste,“ pravi Češnovar. 
Projekt je ovrednoten na 
92.000 evrov, od tega na raz-
pisu pričakujejo 32 tisoč evrov. 
Sicer imajo zunanjih storitev 
več, za skupaj 38 tisoč evrov, 
vlagajo tudi dodatna sredstva 
in svoje delo celotne projek-
tne ekipe, skupaj s partnerji 
iz KŠTM Sevnica. Z julijem pri-
čakujejo odgovor na nadalje-
vanje razpisa, namenjenega 
predvsem promociji, v sklopu 
tega razmišljajo o postavitvi 
informativnih tabel ob avto-
cesti, na vhodu v Vinorodno 
deželo Posavje z vseh smeri. 
Pričakujejo še tretji projekt, 
prav tako namenjen promoci-
ji, da bi ob večji vključitvi po-

Turizem	v	zidanicah	že	živi
KRŠKO - Na Centru za podjetništvo in turizem Krško zaključujejo aktivnosti v sklopu prijave novega tu-
rističnega projekta Turizem v zidanicah na prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine posavje za nabor 
projektov, upravičenih do nepovratnih sredstev iz razpisov LEADER iz kvote za leto 2009. 

nudnikov nastal vseslovenski 
katalog ponudnikov turizma 
v zidanicah, zdaj krški cen-
ter pomaga uvajanju produk-
ta na Kozjanskem in v Obso-
telju. 
Za turistične ponudnike v ob-
činah Krško in Kostanjevica 
na Krki so 21. junija pripra-
vili brezplačno delavnico na 
temo zelenega turizma oz. 
zelenega ravnanja v turizmu, 
saj Lea-Marija Colarič-Jakše 
pravi, da gre za nove poglede 
in trende v slovenskem pro-
storu, kjer je področje turiz-
ma zelo občutljivo na tovr-
stne spremembe in gibanja. 
Turističnim ponudnikom že-
lijo pokazati trende v svetu, 

jih opozoriti na možne nevar-
nosti v  in-coming turizmu in 
jih usmerili v zeleni turizem, 

trajnostni razvoj in ekološko 
naravnanost. 
 Suzana Vahtarič

Patricija Vučajnk, Franc Češnovar in Lea-Marija 
Colarič-Jakše

PROIZVODNJA – JUNIJ 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JUNIJ 2010

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 21 350 360 400 22 100 2 2

PB 5 KOEL 17,7 350 107,4 400 52,5 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

554.310 11 10

Stari KotLi porabijo preveč goriva
Sodoben razvoj poteka v smeri zmanjševanja izčrpavanja 
virov energije zaradi njihove omejenosti in seveda varstva 
okolja. Slednje lahko dosežemo z varčevanjem energije in 
zmanjševanjem toplotnih izgub. Pozornost, ki jo pri tem 
namenimo ogrevalnemu sistemu, je še vedno premajhna. 
Po statističnih podatkih porabi povprečno slovensko gospo-
dinjstvo kar 72 % celotne količine porabljene energije samo 
za ogrevanje. Že to dejstvo bi moralo biti zadosten razlog za 
investiranje v posodobitev sistema ogrevanja.

V Sloveniji prevladujejo zastareli in večinoma predimenzionirani kotli. V povprečju so starejši od 
20 let. Pogosto slišimo pohvale lastnikov, da njihovi kotli delujejo že več kot 20 ali 30 let. To je 
pohvalno za proizvajalce, toda na žalost ne tudi za lastnike. Takšni kotli zaradi predimenzionira-
nosti porabijo preveč goriva.

S stališča zmanjševanja toplotnih izgub so visoki izkoristki sodobnih plinskih sistemov zelo pripo-
ročljivi. Na ekonomsko učinkovitost prehoda na zemeljski plin vplivata predvsem dva dejavnika, 
in sicer sodobna tehnologija plinskih kotlov in cena uporabe zemeljskega plina. če seštejemo 
od 15 do 30 odstotkov boljši izkoristek sodobne tehnologije plinskih kotlov in v povprečju za 
15 odstotkov nižje cene zemeljskega plina, lahko gospodinjstva na letni ravni prihranijo vsaj 
tretjino denarja, ki bi ga sicer porabilo za ogrevanje.

Kdaj zamenjati kotel? Če je tehnologija zastarela, izkoristek slab, gorivo drago ali če je ogrevalni 
sistem neekonomičen. Začetni investicijski stroški v prenovo ogrevalnega sistema za prehod na 
zemeljski plin so sicer nekoliko večji, vendar se zaradi večje ekonomičnosti obratovanja takšnega 
sistema kmalu povrnejo. Z ustreznim financiranjem lahko k investiciji pristopimo že z minimalni-
mi dodatnimi potrebnimi sredstvi. Med te možnosti sodijo dolgoročne oblike financiranja, ki jih 
ponujajo dobavitelji plinskih kotlov, izvajalci notranje plinske napeljave, banke ter sredstva, ki bi 
jih sicer namenili za nakup zaloge obstoječega goriva.

Uporaba zemeljskega plina ni samo ekonomična in ekološko najbolj sprejemljiva, ampak mnogo 
več. Omogoča nam tudi prihranek prostora (zemeljskega plina ni potrebno skladiščiti), porazdeli-
tev stroškov ogrevanja med letom, raznovrstna uporaba in cenejše vzdrževanje plinskih sistemov. 
Prednosti investiranja v prehod na zemeljski plin in energijsko varčne plinske kotle se pokažejo 
prej, kot si mislimo. 

V svetu in Sloveniji je v zadnjih desetletjih opazna hitra rast uporabe in števila uporabnikov ze-
meljskega plina - energenta prihodnosti. Slednje je posledica njegove razpoložljivosti ter ekolo-
ških, energijskih in ekonomskih prednosti pred ostalimi fosilnimi gorivi. Brezskrbnost in udobje 
sta torej z zemeljskim plinom zagotovljena. 

Zemeljski plin je ‘’in’’

Vlada RS je 1. julija 2010 dala soglasje k pro-
gramu dela in finančnemu načrtu Agencije za 
radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2010.

Razmeroma pozna potrditev Programa dela in fi-
nančnega načrta otežuje potek načrtovanih aktiv-
nosti agencije in povzroča zamik v izplačevanju na-
domestil za omejeno rabo prostora. Za leto 2010 so 
kot glavne naloge ARAO opredeljeni: zagotavljanje 
podpore državnim institucijam in upravi, načrtova-
nje in izgradnja odlagališča nizko- in srednjeradio-
aktivnih odpadkov (NSRAO), načrtovanje ravnanja 
z izrabljenim jedrskim gorivom in visokoradioaktiv-
nimi odpadki  ter zagotovitev pogojev za delova-
nje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpad-
ki malih povzročiteljev. 
V okviru podpore državnim institucijam in upravi 
bo leta 2010 dokončan v letu 2008 začeti zelo zah-
teven projekt priprave nove revizije Programa raz-
gradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov 
(RAO) in izrabljenega jedrskega goriva (IJG). Prva 
revizija Programa je bila po meddržavni pogodbi 
med R Slovenijo  in R Hrvaško o solastništvu NEK 
pripravljena leta 2004, obdobne novelacije Progra-
ma so predvidene vsakih pet let. Poudarek pri iz-
delavi nove revizije  je vključiti nova spoznanja in 
podatke na projektih razgradnje in ravnanja z RAO 
in IJG, predlagati bolj točno oceno stroškov ter iz 
tega izhajajočih prispevkov v slovenskem in hrva-
škem skladu za razgradnjo NEK. 
Najobsežnejši projekt ARAO tudi v letu 2010 ostaja 
načrtovanje odlagališča  nizko- in srednjeradioak-
tivnih odpadkov (NSRAO). Aktivnosti bodo usmerje-
ne v odkup potrebnih zemljišč, na katerih so nato 
predvidene dodatne terenske raziskave; v pripravi 
je projektna dokumentacija za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja ter investicijska dokumentacija. 
Z nadgradnjo in razvojem varnostnih analiz bodo 
preverjene rešitve iz idejnega projekta ter poda-

ne usmeritve za nadaljnje projektiranje s stališča 
jedrske in sevalne varnosti. Začete bodo aktivno-
sti v zvezi s presojo vplivov na okolje. Predvideno 
je tudi nadaljevanje del v zvezi s karakterizaci-
jo odpadkov in merili sprejemljivosti za odlaga-
nje odpadkov. 
V okviru izvajanja procesa javne službe malih pov-
zročiteljev je med pomembnimi cilji za 2010 ure-
ditev souporabe prostorov objekta vroče celice In-
stituta Jožef Stefan. To je pomembno tudi zato, 
da lahko ARAO skladno z načrti začne obdelavo in 
pripravo tekočih odpadkov, evidentiranih med iz-
vedbo projekta »Izboljšanje ravnanja z instituci-
onalnimi radioaktivnimi odpadki v Sloveniji« in ki 
se nahajajo na lokacijah povzročiteljev. V okviru 
bilateralnega sodelovanja med Belgijo in Sloveni-
jo bo potekal projekt, ki obravnava radiološke la-
stnosti in  količine posameznih vrst radioaktivnih 
odpadkov ter podaja pregled ravnanja z radioak-
tivnimi odpadki, ki nastajajo pri medicinski upora-
bi virov v Sloveniji.
Postopek izbora lokacije za odlagališče NSRAO v 
občinah Brežice in Krško je vključeval intenzivno 
komunikacijo z lokalno javnostjo. Glede na potrdi-
tev lokacije za odlagališče NSRAO decembra 2009 
bo komuniciranje z lokalno javnostjo v 2010 prila-
gojeno naslednjim fazam projekta s poudarkom  na 
informiranju okoliškega prebivalstva o poteku pri-
prav na gradnjo odlagališča. 
Za izvedbo programa bo v letu 2010 potrebnih 11, 
925 mio €, pri čemer bo državni proračun prispe-
val 1,471mio €, Sklad za financiranje razgradnje 
NEK 10,318 mio €, 129.000 € bo zagotovljenih iz 
plačil malih povzročiteljev radioaktivnih odpad-
kov (medicina, raziskovalna dejavnost in industri-
ja), 7.000 €  pa bo 
pridobljenih tudi 
iz sredstev EU oz. 
drugih virov. 

Vlada	je	potrdila	program	
dela	ARAO	za	leto	2010

KRŠKO - Robert Rožman je na novinarski konferenci poja-
snil razloge, zakaj je odstopil z mesta ravnatelja Srednje 
poklicne in strokovne šole Krško, ob tem pa spregovoril tudi 
o številnih nepravilnostih in zakulisnih igrah v Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica, v okviru katerega deluje omenjena šola. 

Kot pravi Rožman, ki je ravna-
teljsko funkcijo opravljal od 
leta 2005 (do izteka mandata 
mu je ostalo še eno leto), so v 
tem obdobju znatno izboljša-
li uspeh dijakov na zaključnih 
izpitih, uvedli dodatno učno 
pomoč za dijake, bistveno iz-
boljšali tehnično opremljenost 
učilnic, za kar je sam zbral pre-
ko 500 tisoč evrov donatorskih 
sredstev, uvedli obiske osnov-
nošolcev na šoli, izboljšali so-
delovanje s posavskim gospo-
darstvom, zlasti z energetiko, 
zgradili sončno elektrarno, oblikovali modul Temeljna znanja 
iz jedrske tehnike, za katerega so dobili priznanje za inovativ-
nost posavske gospodarske zbornice, začeli z vajami v simula-
torju nuklearke... „V štirih letih smo postali najboljša elektro 
šola v Sloveniji, na letošnjem državnem tekmovanju smo po-
brali vsa prva mesta,« je poudaril Rožman.

Kljub temu pa naj bi bili nekateri odnosi znotraj šole vse prej 
kot zgledni. „Vseskozi sem čutil, da bolj kot človek dela, več 
ima polen pod nogami,« pravi Rožman in prst usmerja pred-
vsem na direktorja šolskega centra Ernesta Simončiča. Njuna 
nesoglasja naj bi se začela z imenovanjem Rožmanove pomoč-
nice, ki pa, kot pravi Rožman, ni nikoli stopila v njegovo pisar-
no, ampak je vseskozi delala s Simončičem, spreminjala njegov 
urnik, imela predavanja v NEK med rednim delovnim časom in 
celo brez njegove vednosti podpisovala spričevala, pred krat-
kim naj bi celo izginilo eno od spričeval, za kar naj bi poskuša-
li krivdo naprtiti Rožmanu, ki pa je »zanko«, kot se je izrazil, 
še pravi čas spregledal.

»Delati v takšnih razmerah je nemogoče, zato sem v torek 
(29.6.) prosil za razrešitev z mesta ravnatelja,« je povedal Ro-
žman, ki pa ostaja na šoli kot učitelj. »Učiteljski zbor je enkra-
ten, vendar mi v tem trenutku ni preostalo nič drugega. Šola 
je sodobna, dobra, vendar bo s takim vodstvom 100-odstotno 
propadla,« je ob koncu svojega čustvenega nastopa pred novi-
narji še dejal Robert Rožman. P. P.

Robert	Rožman	o	razlogih,	
zakaj	ni	več	ravnatelj	SŠ	Krško

Robert Rožman
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»Brežice	-	moje	mesto«,
18.	-	20.06.2010

Tretji vikend v juniju je Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
organiziral tradicionalno prireditev »Brežice-moje mesto«. Prire-
ditev je v treh dneh obiskalo okoli 2.500 ljudi. Petkov program se 
je začel ob 18. uri z nastopi osnovnih in srednjih šol Občine Breži-
ce. V večernem delu sta na odru blesteli skupini Exequtifz in Dan 
D. V soboto smo morali zaradi vremenskih razmer odpovedati ve-
černi del programa, in sicer so morali svoj nastop predčasno za-
ključiti člani skupine Soulfood Inc., nastop Nuše Derenda pa je 
na žalost popolnoma odpadel. Nuša pa je vseeno stopila na oder, 
ko nam je pomagala izžrebati nagrajence nagradne igre. Sobotno 
dnevno dogajanje je bilo zelo pestro. Program se je začel s pod-

pisom častne listine, ki sta jo podpisala župan občine Brežice Ivan 
Molan in ultramaratonec Radovan Skubic, ki se z 90 dnevnim ko-
lesarjenjem po Sloveniji poteguje za zeleni rekord Zemlje. Sledila 
je tekma na plezalnem stolpu, nastopi otroških folklornih skupin, 
Gasilskega pihalnega orkestra Loče z mažoretkami ter predstavitev 
društev občine Brežice in vinogradniških društev z degustacijo vin. 

Tako v petek, kot tudi v soboto so bila na CPB postavljena napi-
hljiva igrala za otroke. V nedeljo smo v sodelovanju z agencijo Ad 
Astra prireditev zaključili s predstavo »Fotr«. Predstava Lada Bi-
zovičarja je potrdila kvaliteto teksta in interpretacije in je bila 
izjemno dobro obiskana. Ravno tako pa je bil v nedeljo v Brežicah 
start 4. etape kolesarske dirke po Sloveniji. Z izvedenim progra-
mom smo zelo zadovoljni in žal nam je, da smo morali del sobo-
tnega programa zaradi vremenskih razmer odpovedati.

Od srca se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so podprli leto-
šnjo prireditev. Prireditev so omogočili: Hypo Group Alpe Adria, 
Zmas Si d.o.o., Artisk, Kovis, Radanovič Brežice, Avtohiša Kol-
manič & Co. PE Brežice, Terme Čatež d.d., Elektronik, ZIP, Ti-
skovine in šport Vale, Agencija Arao, GEN energija d.o.o, Studio 
D, Radio Veseljak, Radio 1, Zavarovalnica Triglav d.d. in Vzaje-
mna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

Prireditev smo uspešno zaključili in se že veselimo naslednje-
ga leta!

VSTOpNA TOČKA VEM

Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovi-
tev podjetja, seznanimo vas s postopki, ki jih je potreb-
no opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustre-
zne šifre dejavnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z 
možnostjo dostopa do virov financiranja in do finančnih 
sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registraci-
je, doregistracije in spremembe podatkov za samostoj-
ne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko 
spletne aplikacije e-VEM.

MSp – MOJ SpLETNI pRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na sple-
tnem naslovu www.zpt-brezice.si, si zagotovite najbolj 
sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, 
državnem in evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZpISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o 
možnostih kandidiranja in pridobitve sredstev s tega na-
slova.

BREZpLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne de-
lavnice z aktualnimi temami.

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

Prepričajte se sami! 

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680, Fax: 07/ 49 90 681, 
E-mail: info@zpt-brezice.si

Ministrstvo za javno upravo

V najnovejši Stoparjevi pe-
sniški zbirki z naslovom 
»Te moje pesmi – čas pe-
lje mimo« je zbranih 90 pe-
smi, razdeljenih v tri cikle. 
V mnogih pesmih je osre-
dnji motiv usodna naveza-
nost na naravo in v nekate-
rih skoraj panteističen odnos 
do reke Save, ob kateri je 
avtor rasel. Pesniška zbirka 
ima tudi prolog, v katerem je 
objavljena tudi pesem o iz-
gnanstvu Stoparjevega deda 

Alojza. Spremno besedo je 
napisal urednik posavske za-
ložbe Neviodunum Silvester 
Mavsar, ki se je pred triintri-
desetimi leti tudi sam pred-
stavil z recitalom svojih pe-
smi v Sevnici. Mavsarjeve 
pesmi je takrat bral danes 
že pokojni dramski igralec iz 

Novo	zbirko	Rudija	Stoparja	
predstavili	tudi	v	Sevnici
SEVNICA - V prijetno urejenem okroglem stolpu grajske dvorane Alberta Felicijana na Gradu Sevnica je 
1. julija zvečer potekala predstavitev pesmi iz nove, že pete pesniške zbirke besednega umetnika, ki-
parja, grafika in slikarja Rudija Stoparja iz Sevnice. 

Krškega Slavko Cerjak, Sto-
parjeve pesmi pa je tokrat 
interpretiral Cerjakov sošo-
lec z Akademije za gledali-
šče, priznani dramski igralec 
Zvone Hribar. Njegovi inter-
pretaciji je sevniški umetnik, 
rojen pred 71. leti v Bošta-
nju, namenil posebno po-
hvalo: »Moja pesniška zbir-
ka je dobila vrednost, ko je 
dobila še glas, zvok. Temu je 
dal svoj prispevek Zvone. Ko 
sem poslušal pesmi, sem mi-

slil, da jih je napisal nekdo 
drug!« Pesniško zbirko boga-
tijo grafike mlade posavske 
ilustratorke Urške Jekler.
Vsebinsko bogat literarni ve-
čer je dopolnila z igranjem 
na citre in klavir mlada glas-
benica iz Brežic Ester Naj-
ger, Rudi Stopar pa je ob 

zaključku prireditve podaril 
Roku petančiču dva doku-
menta, ki govorita o sevni-
škem grbu, o Savi kot sta-
roslovanski reki Ipusa in o 

Sevničanki Mariji Hočevar, 
ki je bila štiri leta velika lju-
bezen hrvaškega pesnika in 
pisatelja Avgusta Šenoe.  
 S.R., foto: L. Motore

Dramski igralec Zvone Hribar in avtor Rudi Stopar.

Publika je prisluhnila igranju Ester Najger. 

Ponudbo izvirnih del posavske založbe je obogatila 
Stoparjeva zbirka.

SEVNICA - V grajskem parku sevniškega gradu se je zadnji 
ponedeljek v juniju  odvijala zdravilna zvočna gong kopel. 
Vodil jo je Vladimir Janc.

»Planetarni gongi so izdelani in uglašeni na frekvence vrte-
nja planetov našega sončnega sistema. Zvok gonga nas na-
polni z gostimi nadtoni, ki si sledijo v zaporedju zlatega reza 
in zaobjame celoto naših potreb tistega trenutka. Zvočne 
gong kopeli sproščajo strahove in travme, ki smo jih prido-

bili v preteklosti, čistijo podzavest, osvobajajo in globoko 
sproščajo na vseh nivojih ter pomlajujejo. Zvok gonga nas 
popelje v stanje, v katerem nas zdravi lastna zavest. Omo-
goča nam doživeti svoje Bitje onkraj kriterijev časa, prosto-
ra in materije,« je bil zapis na vabilu, ki je privabil števil-
ne obiskovalce. Ti so se pred začetkom udobno nasmetili na 
podlogah, ki so jih prinesli s seboj, in se nato prepustili uri-
co dolgi zvočni gong kopeli. Na nekatere je blagodejna ko-
pel delovala tako pomirjajoče in sproščujoče, da so tudi za-
spali. Vsi obiskovalci in obiskovalke pa so se strinjali, da je 
bila to posebna izkušnja, posebno doživetje.
 S. R., foto: R. Petančič

Zdravilna	zvočna	gong	kopel

Zvočna gong kopel v grajskem parku 

Članice študijskega krožka Ekološko vrtnarjenje z Ljud-
ske univerze Krško smo 21. junija v popoldanskem času 
obiskale ekološko kmetijo Černelič v Dečnih selah pri Ar-
tičah. Cilj obiska je bil, da v živo vidimo rezultate ekolo-
škega kmetovanja. To nam je tudi uspelo.

Gospod Zvone nas je prijazno sprejel in nas kljub deževne-
mu vremenu popeljal po svoji kmetiji. Ves čas nam je raz-
lagal, kako dela, da je pridelek kvaliteten in kakšna načela 
veljajo v eko kmetijstvu. Njegova kmetija je odličen primer, 
kako je možno v današnjem času preživeti z ekološkim kme-
tovanjem. Gospod Zvone nas je lepo presenetil in dokazal, 
da je  s pozitivnim pristopom mogoče preseči marsikatero 
oviro ter da ni nemogočih stvari.

Za zaščito lahko uporablja samo naravna gnojila, saj ne  upo-
rablja nobenih  kemičnih pripravkov, škropiv. Sam doma nare-
di veliko eko škropiv: kot so koprivov čaj, preslica, baldrijan 
ipd. Nekatere organske pripravke tudi kupi. Ti so na osnovi 
morskih alg. Da se znebi odvečnih škodljivcev tudi koloba-
ri. To pomeni, da na njivi vsako leto menjava posevke. Ve-
činoma prideluje zelenjavo v rastlinjakih. Zemljo namaka z 
živo vodo in gnoji s kompostom. Prideluje skoraj vse vrste 
pridelkov, tudi žito – piro, nekaj krompirja, veliko paprike in 
paradižnika, česen, čebulo, bučke, jajčevce, korenček, pa 
jagode, maline, robide, češnje in še kaj. Povedal nam je, 
da živali redi na prostem. Ima več najetih kmetij in travni-
kov, na katerih se pasejo številne krave. Pozimi so v pokri-
tem hlevu brez zidov. Zdi se, da se krave zelo dobro počuti-
jo, saj so na prostosti več kot osem mesecev. Same skrbijo 
tudi za svoje potomce. Veterinar je pri njih le redko na obi-
sku. Pri delu mu pomagajo člani njegove družine in občasno 
še nekaj drugih ljudi. 

Večino svojih pridelkov proda na ekološki tržnici v Ljubljani. 
Razočaran je, ker je v Posavju ekološka osveščenost ljudi še 
zelo majhna. Prepričan je, da bi lahko veliko ljudi samih pri-
delalo dovolj ekološke hrane za svoje potrebe tudi brez upo-
rabe zdravju škodljivih kemičnih škropiv. 

Njegovo kmetovanje nas je navdušilo. Sicer pa sam pravi, 
da to ni nič novega, saj so tako gospodarili že naši predni-
ki. Gospod Černelič  »živi z roko v roki z naravo« in to mu 
lepo uspeva.  Zahvaljujemo se mu za vse koristne nasvete, 
ki smo jih dobili ob tem obisku in mu želimo še veliko uspe-
ha pri ekološkem kmetovanju.
 Monika Novšak

Študijski	krožek	na	eko	
kmetiji	Zvoneta	Černeliča	

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
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BRESTANICA - 24. junija v večernih urah je rekordno 
število obiskovalcev uživalo na že 11. festivalu za 
mlade Šrot na prenovljenem bazenu Brestanica. 
Ob nastopu skupin Šankrock, Bon Jovi cover band, 
Marshmallow in Wild Strings je plesalo in pelo 1200 
zabave željnih Posavcev. Vir: KPŠ

STUDENEC - V organizaciji Območne izpostave JSKD Sevnica, 
Kulturnega društva Studenec, pGD Studenec in Aktiva žena 
Studenec je zadnjo soboto v juniju pri Gostišču Janc na Stu-
dencu potekalo že 30. srečanje harmonikarjev, ki je veljalo 
za polfinalni izbor za tekmovanje »Zlata harmonika Ljubečne 
2010«. Vse nastope, več kot tridesetih tekmovalcev, je oce-
njeval strokovni spremljevalec Zmago Štih.

Najmlajši med tekmovalci je bil devetletni Gašper pečarič iz Me-
tlike, najstarejši pa 72-letni Milan praznik iz Spodnjega Rudni-
ka pri Ljubljani. Absolutni zmagovalec po mnenju strokovnega 
ocenjevalca je postal 12-letni Mitja Bukovec z Rake, občinstvo 
pa je s svojim nastopom najbolj očarala 11-letna domačinka z 
Arta pri Studencu Anja pavkovič. Priznanja najboljšim sta po-
delila župan Srečko Ocvirk in predsednica KD Studenec Andre-
ja Janc. Polfinalni srečanji za Zlato harmoniko Ljubečne bosta 
še 25. julija v Ilirski Bistrici in 9. avgusta v Bodoncih. Finale sre-
čanja harmonikarjev bo potekalo 27. in 28. avgusta v Ljubečni.
Jubilejno, 30. srečanje harmonikarjev na Studencu sta z nasto-
pom popestrila mažoretna skupina sevniškega društva Trg in Bu-
čenski ramplači, za prijetno nadaljevanje sobotnega večera pa 
je poskrbel NZA Tonija Verderberja.  S. Radi

RAKA - po dobrodošlem nočnem rosenju dežja so v sobo-
tnem jutru, 26. junija, Račani zavihali rokave in se s ko-
sami podali na travnato pobočje Cavsarja ob in za tam-
kajšnjim domom gasilcev. prireditev so na Raki združili s 
praznovanjem dneva državnosti.

V domačem Turističnem dru-
štvu Lovrenc Raka so namreč 
organizirali tradicional-
no prireditev Na pragu po-
letja, v sklopu te pa ročno 
košnjo Cavsarja, v nadalje-
vanju dneva pa še dve tek-
movanji, in sicer v praženju 
krompirja z avtohtono raško 
čebulo in harmonikarjev v 
različnih starostnih katego-
rijah. Kose je vihtelo 34 ko-
scev, med njimi tudi župan 
Franc Bogovič, za njimi pa 
je na hrib pohitelo tudi de-
vet grabljic v starih delovnih 
oblačilih. Po kmečkem »fru-

štku« in košnji je sledilo še raztepanje redi z lesenimi grablja-
mi, obračanje in grabljenje sena in ročno nalaganje na lojtrnik 
s konjsko vprego. Na tekmovanju praženega krompirja sta se 
po mnenju komisije najbolj izkazala predstavnik raškega čebe-
larskega društva Jože Zupančič z Roziko Kržan, 2. mesto sta 
osvojila člana Društva vinogradnikov Raka Jože Vidovič in Ka-
tarina Novak, 3. mesto pa Fanika Metelko in Silva Kralj, tek-
movalki Društva upokojencev Raka. 

Na že drugo leto zapored organiziranem tekmovanju harmoni-
karjev za pokal Turističnega društva Lovrenc pa so v posame-
znih kategorijah zmagali naslednji tekmovalci: Mitja Bukovec 
iz Podulc pri Raki v starostni kategoriji do 12 let, ki je bil pro-
glašen tudi za absolutnega zmagovalca; v isti kategoriji je 2. 
mesto osvojila Karin Bartolj iz Karteljevega pri Novem mestu in 
3. mesto Jan Kozjek iz Hrastovega Dola pri Šentvidu pri Stični; 
v kategoriji od 13 do 25 let je zmagal Denis petan iz Gorenje-
ga Mraševa pri Novem mestu, drugi je bil David Dvoršak z Mr-
zle Planine pri Blanci in tretji Tilen Tomše z Rake; v kategori-
ji nad 25 let je 1. mesto osvojil Ivan Srpčič iz Cerkelj ob Krki, 
drugo Jože Žulič iz Globočic pri Kostanjevici in tretje Alojzij 
Lekše iz Kalce-Naklega pri Podbočju. B. Mavsar

Pa še bi lahko naštevali, kajti 
tako je bilo 26. rožnika, leta 
gospodovega 2010, na tra-
dicionalnem Petrovem sej-
mu v Brestanici. Ko se je po 
starem brestaniškem trgu 
v vznožju gradu sprehodi-

la grajska gospoda s sprem-
stvom, trški sodnik s pisar-
jem, stražmojstri, ki so med 
tržani in tržankami red de-
lali. Celo lokostrelci z ene-
ga nekdaj najpomembnej-
ših gradov na Kranjskem so 
prišli, s Turjaka pri Velikih 
Laščah, v bližini katerih, v 
Raščici, se je leta 1508 pod-
ložnikoma turjaških gospo-
dov Primož Trubar rodil. A 
brestaniška zgodba sega še 
76 let pred Trubarjevo roj-
stvo in slabega pol tisočle-
tja, 578 let pred današnji 
čas, v leto 1432, ko so bile 
tedanjemu Rajhenburgu po-
deljene trške pravice, z nji-

PODSREDA, BRESTANICA - 26. junija so v Kozjanskem parku že 
četrto leto zapored organizirali pohod po Emini romarski poti. 
Vsako leto prehodijo drug del te 700 km dolge romarske poti 
in tako so letošnjo traso začeli na gradu Podsreda. Okoli 75 po-

hodnikov se je podalo na 18 km dolg pohod. Pot jih je peljala 
po stranskih poteh skozi vasi Križe, Sp. Šapola, Ravne pri Zdo-
lah in nato ob potoku Brestanica mimo Stolovnika do Brestani-
ce. Po štirih urah prijetne hoje so zaključili Emin pohod z mašo 
v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici, najvztrajnejši pa so 
pot nadaljevali še skozi stari brestaniški trg do gradu Rajhen-
burg. Vse pohodnike je nato avtobus odpeljal do izhodiščne toč-
ke na gradu Podsreda, kjer so se tudi okrepčali s toplo malico.

Petrova	sejemska	sobota	na	
rajhenburškem	trgu
BRESTANICA - Rajhenburški trg je bil poln štantov, ponujalo in kupovalo se je lahko vse, kar se za sejem 
spodobi. poskrbljeno je bilo za žejne in lačne, radovedne in vedoželjne, pa tudi tiste, ki imajo radi pe-
sem, ples in dobro voljo. prišli so stari in mladi, pa srednjih let, v plenice zaviti in celo tisti, ki se še v 
trebuhu nosijo. pa suhega in močnejšega stasa, pa tisti od blizu in daleč...

mi pa dovoljenje za pripra-
vo štirih kramarsko-živinskih 
sejmov na leto, med kateri-
mi je bil Petrov sejem najve-
čji. Le da so ga sedaj na trgu, 
s katerimi je nekdaj upra-
vljal sodnik s pravicami niž-

jega sodstva, pripravili člani 
brestaniškega turističnega in 
kulturnega društva. In to že 
deveto leto zapored!

V tisti čas sodi tudi pranger, 
kamniti steber, ki je bil ča-
stni znak trških sodnih pra-
vic, hkrati pa kamen, kamor 
so ob sejemskih dnevih smeli 
privezati tiste, ki so se prekr-
šili zoper takratne postave, 
da so jih zbrani podložniki 
sramotili in zasmehovali. In 
letos si je to sramoto prislu-
žil trški mesar, ki je goljufal 
pri vagi, mesarstvo pa rdeča 
nit prireditve, saj so hkrati 
nastopajoči obudili stare me-

sarske izraze in predstavili 
jedilnik za gosposko pojedi-
no. Tako sta grajska kuharja 
po navodilih rajhenburškega 
gospoda v kotlu skuhala „aj-
moht po ogrski šegi“, ki ga 
je bila zatem deležna ne le 

gospoda, temveč tudi zbra-
ni sejmarji. Pa tudi mali in 
veliki župan, Miran pavlič in 
Franc Bogovič, ki sta poz-
dravila in nagovorila zbrane 
krajane brestaniške srenje in 
one iz drugih srenj. Da pa je 

bil sejemski dan še bolj ži-
vahen so poleg domačih na-
stopajočih amaterskih gle-
dališčnikov poskrbeli Blanški 
vinogradniki, Folklorna sku-
pina DKD Svoboda Senovo, 
Ivana Zupančič kot klepeta-

va Pišečka Mica, ljudski pev-
ci Bučenski ramplači, plesni 
skupini KD Svoboda Bresta-
nica in mlada pevka Klavdi-
ja ob klaviaturski spremlja-
vi Domna.
 Bojana Mavsar

Brestaniško staro trško jedro so zapolnili domačini in 
obiskovalci. 

Rajhenburški gospod s kuharjema ajmohta po ogrski 
šegi.

Na	pragu	poletja	na	Raki	kosili,	
kuhali	in	raztegovali	meh

Letos je kose po Cavsarju 
vihtelo 34 koscev, grabilo pa 
devet grabljic (Foto: Simona 
Turk)

4.	tradicionalni	pohod	po	
Emini	romarski	poti

Zaključek pohoda pred baziliko Lurške Matere Božje v 
Brestanici

30.	srečanje	harmonikarjev	na	
Studencu

Mitja Bukovec z Rake je postal absolutni zmagovalec na 
30. srečanju harmonikarjev na Studencu.

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

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

KAJA DRAKLSER 
ACROPOLIS QUARTET

s turško pevko SANEM KALFA
koncert iz Jazz – etno cikla 

petek, 9.7., ob 20. uri, 
velika dvorana KDK

zasedba: 
Kaja Draksler - klavir, 

George Dumitriu - kitara, 
Goran Krmac - tuba, 

Kristijan Krajnčan - bobni

BRESTANICA - Prireditve v počastitev krajevnega in občinskega 
praznika so v Brestanici zaokrožili 12. junija s plesnim večerom 
plesnih skupin Svobode Brestanica in malimi plesalci iz vrtca Bre-
stanica. V režiji Marjance Bromše je bil večer pripravljen kot 
radijska top lestvica plesnih skupin Brestanice. Radijska napo-
vedovalca Anže in Žiga Kump sta poslušalcem – gledalcem zani-
mivo predstavila plesalce in glasbo petnajstih plesov na lestvici. 
Poleg vrtičkarjev so plesale Svobodine skupine Bibe, Street kids, 

Emanitu in M.A.S. Plesne koreografije so pripravile mentorice Su-
zana Arenšek, Maja Bromše in Anja Krajnc, kot začetnici sta se 
s koreografijo predstavili Sara Železnik in Mateja Abram, naj-
mlajše vrtičkarje pa je pripravila Vida Umek. Za sceno je po-
skrbel Guni Fabjančič, za ozvočenje Aleš Kozole, za svetlobne 
efekte pa Drago Butkovič. Večeru so nadeli ime »Dancing feet« 
in res je bila pester, prikupen in živahen preplet plesočih nog, 
ritmov, glasbe in zanimivih sestavov gibov. Plesalci so navdušili 
gledalce v polni dvorani Doma Svobode in jim na najlepši možni 
način predstavili rezultate svojih vaj med letom. 

Top	plesna	lestvica	v	
Brestanici
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BREŽICE – Župan Ivan Molan je 23. junija v Mestni hiši pripra-
vil sprejem za članice Vokalne skupine Solzice Glasbene šole 
Brežice, ki so s svojim izvrstnim petjem letos osvojile že tri 
zlate plakete  - eno v Sloveniji in dve na mednarodnem tek-
movanju. Zbirki zlatih plaket se je tako pridružila še plake-
ta občine Brežice, ki jo župan podeljuje za izredne dosežke 
posameznikom in društvom v občini. 

Vokalna skupina Solzice deluje pod okriljem Glasbene šole 
Brežice ter pod vodstvom zborovodkinje Marjetke podgor-
šek Horžen. Repertoar pesmi, ki jih pojejo, je pester – po-
jejo tako klasične kot ljudske in zabavne pesmi, njihova hi-
mna - vedno jo boste slišali na koncertih Solzic - je ljudska 
Šel sem na goro visoko, s katero se je pravzaprav začela uspe-
šna pot zbora. Solzice so letos osvojile zlato plaketo na 21. 
tekmovanju pevskih zborov Naša pesem v Mariboru in dve 
zlati plaketi v kategorijah (klasične pesmi in ljudske pesmi) 
na mednarodnem tekmovanju »Lipanjski zvuki«, v Petrinji, 
v sosednji republiki Hrvaški. 
Župan Ivan Molan je čestital članicam zbora, ki s pesmijo 
promovirajo tako občino Brežice kot Posavje, saj prihaja-
jo iz različnih posavskih krajev. Sprejema za Solzice sta se 
udeležili tudi obe brežiški podžupanji in ravnatelj Glasbe-
ne šole Brežice. 

Skupščina Republike Slovenije 
je 25. junija 1991 na podlagi 
soglasnega predloga vseh par-
lamentarnih strank in poslan-
skih skupin sprejela Temeljno 
ustavno listino o samostojno-
sti in neodvisnosti Republike 
Slovenije. Svečana razglasitev 
državne neodvisnosti je bila 
dan pozneje na največjem 
ljudskem shodu v Sloveniji, na 
Trgu republike v Ljubljani. Sa-
mostojno pot Slovenije je na-
meravala preprečiti jugoslo-
vanska vlada z vojno akcijo 
Jugoslovanske armade, ki je 
v noči razglasitve začela zase-
dati mejne prehode Sloveni-
je in pričela se je desetdnev-
na vojna za neodvisnost. Za 
svobodno Slovenijo so bili po-
trebni stoletni upi in napori, 
vsaj od Trubarjevih časov da-
lje pa imamo za to tudi pisna 
pričevanja. Od kmečkih pun-
tov pa vse do razdružitvenih 
krčev in poniževanj nam na 

BISTRICA OB SOTLI - Vse učence, ki so letos na OŠ Bistrica ob 
Sotli zapustili šolske klopi, je na sprejem v občinsko hišo po-
vabil župan Jožef pregrad. Na srce jim je položil, da je vsa 
leta šolanja spremljal njihovo delo in se veselil dobrih re-

zultatov, ki so jih dosegali. Zaželel jim je, da bodo pri dose-
ganju ciljev tudi v prihodnje uspešni. Izredno generacijo je 
pohvalil tudi razrednik Ivan Hriberšek, ki je poudaril, da so 
učenci zares dosegali nadpovprečne rezultate in da so gene-
racija, ki se je bodo na šoli s ponosom spominjali. Za prija-
zen sprejem sta se županu zahvalili učenki Sara Stadler in 
Lucija Debelak, vsi skupaj pa so se poslovili v želji, da se še 
večkrat srečajo in s skupnimi močmi pripomorejo tudi k lep-
šemu jutri krajev, kjer živijo.  Z. I.

Domovini	za	rojstni	dan
BREŽICE – Občina Brežice in Društvo zbirateljev »Verigar« sta 24. junija v atriju Upravne enote Brežice 
pripravila prireditev, posvečeno in poimenovano »Domovini za rojstni dan«.

trnovi poti do osamosvojitve 
ni bilo nič podarjeno.

Bili so to dogodki, ki si jih ni-
smo želeli niti zaslužili, ime-
ti lastno državo pa je velika 
odgovornost, v občini Bre-
žice smo zagotovili, da smo 
v marsičem zaželjeni par-
tnerji, kajti članstvo v sku-

pnosti evropskih narodov ni 
neko samoumevno zagoto-
vilo – so pomembnejši pou-
darki iz slavnostnega govora 
župana Ivana Molana. 60-le-
tno delovanje društva zbira-
teljev »Verigar« je predstavil 
predsednik Darko Bukovin-
ski, s poudarkom, da zbira-
telji opozarjajo na vrednote 

naše domovine in občine. V ta 
namen so postavili na ogled 
znamke z motivi iz zgodovine 
Slovencev in fotografije spo-
mladanskega cvetja avtorjev 
Vekoslava Krahulca, Konra-
da Kajtne in Ivana Tomšeta.

Sicer pa so se pod praznič-
no vzdušje z veliko začetnico 
podpisali Simfonični orkester 
Glasbene šole (GŠ) Brežice z 
dirigentom Miranom pete-
lincem, Godalni orkester GŠ 
Brežice z dirigentko Andrejo 
Haber, solistki Andreja Barič 
Kerin in Mihaela Komočar, 
pianistka pierina Cavaliere 
Mršić, recitatorji Metka Kro-
šl, Darko Ferlan in Žan Ko-
privnik, scenaristka Milena 
Jesenko ter povezovalka Ja-
nja Rostohar z mislimi, naj 
bo dan državnosti dan dobrih 
želja za prihodnost naše dr-
žave in nas vseh.
 Natja Jenko Sunčič

Zbrani v atriju brežiškega upravnega centra

Sprejem	devetošolcev	v	
občinski	hiši

Župan je devetošolcem zaželel veliko uspeha tudi v 
prihodnje in da bi nekoč tudi oni kreirali razvoj občine 
(foto: Z. I.).

Solzicam	občinska	plaketa	

Solzice na sprejemu pri županu Molanu

RADEČE - Prosvetno društvo Vrhovo je na predvečer praznika 
v Domu kulture Radeče pripravilo osrednjo občinsko prosla-
vo ob dnevu državnosti. Odprla jo je slavnostna govornica, 
direktorica občinske uprave Občine Radeče Brigita Stopar, 
ki je poudarila, da mora narod kljub vsem težavam, ki jih je 
prebrodila naša mlada država, držati skupaj. Le v slogi in s 
sodelovanjem je mogoče graditi lepšo prihodnost. 

Med gosti v dvorani tudi letos niso manjkali najboljši učenci 
devetošolci, ki so osnovno šolo zaključili s povprečno oceno 
4,5 in več. Tako kot je navada že nekaj let, je enajstim de-
kletom in fantom župan Občine Radeče Matjaž Han podelil 
praktične knjižne nagrade in jim v nagovoru zaželel uspešno 
pot tudi naprej ter jim na srce položil misel, da naj nikdar 
ne pozabijo na Radeče, ne glede na to, kam jih bo v življe-
nju peljala pot. 
Uradnemu delu je sledila sproščujoča igra, aktualno poli-
tično obarvana komedija, nastala po knjižni predlogi Vinka 
Möderndorferja – Štirje letni časi. Igralci mladinske skupi-
ne PD Vrhovo z mlado režiserko Urško Klajn so s komičnimi 
liki, sceno, kostumi in prepričljivo igro pričarali na odru pri-
stno poslansko družino z vsemi križi in težavami, ki jih kljub 
na zunaj urejenemu in poštenemu življenju pestijo ob uved-
bi komisije, ki preverja premoženje državnih funkcionarjev. 
Vse najboljše odličnjakom, vse najboljše naši Sloveniji in 
lepe počitnice vsem.  Občina Radeče

Podelitev	knjižnih	nagrad	
odličnjakom

Župan Matjaž Han z odličnjaki devetošolci OŠ Radeče 
(foto: I. G.)

SEVNICA - V atriju sevniškega gradu se je 27. junija odvijal 
tradicionalni koncert Godbe Sevnica v počastitev dneva dr-
žavnosti, hkrati pa je bila premierno predstavljena tudi pe-
sem pozdrav Sevnici. 

Uvodni pozdravni nagovor je imel župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo Janez pajer. Le-ta je v svojem jedrnatem 
govoru orisal našo polpreteklo zgodovino in opozoril na vredno-
te, ki počasi izginjajo iz našega vsakdana. Menil je tudi, da bi 
se moralo o osamosvojitveni vojni več pisati in govoriti. Pouda-
ril je še pomen državotvornosti, ki je skupaj z jezikom, edin-
stvenim v svetu, uspela ohraniti slovenski narod. 

V kulturnem programu je s krajšim recitalom pesmi sodobnega 
slovenskega pesnika in dramatika Ive Svetina nastopil doma-
čin, amaterski dramski igralec Grega Močivnik, premierno pa 
je bila predstavljena tudi pesem o Sevnici. Besedilo je napisa-
la domačinka Vlasta Bon, uglasbil ga je Boris pokorn, aranž-
ma za pihalni orkester je pripravil Jaka pucihar. Na slovesnosti 
v počastitev dneva državnosti so pesem Pozdrav Sevnici zape-
li ob glasbeni spremljavi Godbe Sevnica Boris pokorn, Rajko 
Zidovnik in članici boštanjskih Coronk, Nataša Kreže in Ro-
mana pokorn.
 S. Radi, foto: L. Motore

Praznični	koncert	in	premiera	
pesmi	Pozdrav	Sevnici	

V atriju sevniškega gradu je zadnjo nedeljo v juniju 
potekal tradicionalni koncert Godbe Sevnica.

KRŠKO, NEW YORK - Martina 
Hudorovič je uspešna mlada 
režiserka, ki že peto leto sne-
ma dokumentarne filme, za ka-
tere je prejela tudi več nagrad 
na filmskih festivalih v Varšavi, 
Rigi, Skopju, Ljubljani... Pred 
kratkim je bila gostja ugledne-
ga festivala Human Rights Wat-
ch Film Festival v New Yorku, 
kjer so v okviru programa Youth 
Producing Change prikazali njen 
že večkrat nagrajeni kratki do-
kumentarni film Babica. V fil-
mu, ki ga je posnela v okviru 
Luksuz produkcije DZMP z men-
torsko pomočjo Dženi Rosto-
har, prikaže, kako babica med 
peko kruha vnukinji pripoveduje o življenju Romov nekoč in da-
nes. Martina se tudi sicer v svojih filmih osredotoča na teme, 
s katerimi skuša zmanjševati predsodke in stereotipe o Romih, 
njihovo življenje in kulturo pa predstaviti tudi z druge strani. V 
New Yorku je v okviru festivala sodelovala v pogovorih in pred-
stavitvah za predstavnike medijev ter goste festivala. 

KRMELJ - V kulturnem domu v Krmelju je 24. maja z gleda-
liško predstavo Zbudi se, Katka navdušila uigrana ekipa gle-
dališčnikov Šentjakobskega gledališča Ljubljana, katerega 
član je tudi Krmeljčan Damjan Kolovrat. V komediji Zbu-
di se, Katka je odigral vlogo televizijskega snemalca Toma.

Za odlično predstavo, ob kateri so se obiskovalci in obisko-
valke zabavali in veliko smejali, so bili vsi nastopajoči nagra-
jeni z gromkim aplavzom že po posameznih prizorih in nato 
še ob samem zaključku. S. R.

Krmeljčan	zaigral	v	komediji	
Zbudi	se,	Katka

Uigrana ekipa gledališčnikov Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana s Krmeljčanom Damjanom Kolovratom

Hudorovičeva	v	New	Yorku

Stroške pošiljanja krije založba!

07 49 05 780
marketing@posavje.info

Martina Hudorovič
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Pr re eob a z i m !

»PREOBRAZI ME« z Vanjo
Na prijeten junijski petek smo zopet razveseljevali. Pravzaprav se je vse začelo s simpatičnim 
pismom mamice treh otrok iz okolice Podbočja, ki se je na poziv Posavskega obzornika za sodelo-
vanje v akciji »Preobrazi me« odzvala z veliko želje po sveži spremembi. Štiriintridesetletna Vanja 
Moškon je med drugim zapisala: »Najstarejši bo letos star 5 let, drugi sin je star 2 leti in pol in 
naša najmlajša je stara 2 meseca. Zaradi primanjkovanja časa v skrbi za otroke in gospodinjskih 
del, sem kar nekako pozabila nase, a ko se pogledam v ogledalo, se zavem, da sem potrebna 
sprememb...« 
Za spremembo ni nikoli prepozno in nikoli ne pride v napačnem trenutku. Čeprav je kar nekaj 
časa minilo od Vanjine prijave do izvedene akcije, ji je nov videz v enem dnevu polepšal poletje. 
Vanja, ki je trenutno na porodniški s svojo najmlajšo hčerkico, je pojasnila, da se želi polepšati 
predvsem zaradi svojih domačih: »Resnično si želim preobrazbe in dobrih nasvetov, da bi bila 
čedna za svoje tri otroke in za svojega partnerja. Saj tudi polno zaposlene mamice lahko dobro 
izgledamo, kajne?«
Ekipa tokratne »Preobrazi me« je z Vanjo, ki v prostem času rada hodi na izlete, fotografira in 
piše pesmi, postopoma odkrivala in na koncu jasno dokazala, da so prave spremembe takšne, ki 
naš videz kar najbolj približajo naši osebnosti. Poglejmo korak za korakom, kako so se odrezali 
naši strokovnjaki tokrat.

prej

Rde  a je bila barva jagod ... in Vanjinih nohtov! 
Za prijeten uvod v prelep dan je poskrbela Teja Šalamon iz Lepotnega studia Adam 
& Eva. Vanja se je najprej prepustila manikuri. Začeli sta z oblikovanjem nohtov in pi-
ljenjem s kristalno pilico. »Noht je potrebno skrbno zapreti, to vpliva hkrati na zdravje 
in dolgotrajnost nanosa barve,« je dejala Teja. Z naslednjo pilico sta noht zgladili in 
očistili, nanesli serum, ki nahrani nohte in jih spodbuja k rasti. Po poliranju nohtov, da 
so ti dobili svoj naravni lesk, je sledil piling rok, ob katerem je vse zadišalo po kokosu, 
nato pa je bila na vrsti izbira barve laka. Ko smo Vanjo povprašali po najljubši barvi, je 
odgovor skoraj zapela: »Rdeča!« In odločitev za lak je bila le še stvar odtenkov. Vanja, 

ki vsake toliko časa nekaj metrov v bližini domače hiše naredi kar s skirojem, je skrbno poslušala 
Tejine nasvete. Sledila je nega obraza: čiščenje s posebnim mlekom, osvežilna maska iz alg in mor-
ske trave, piling iz sadnih kislin, osvežilni tonik in nežna masaža obraza. »Hm... z dvema beseda-
ma - osvežujoče in pomirjujoče,« je svoje občutke opisala Vanja. Vsi skupaj smo se posladkali še z 
jagodami, ki jih je Teja zjutraj nabrala na domačem vrtu in se odpeljali novim spremembam naproti.

Tajski nasmeh je Vanjo navdušil
Siam, sicer staro ime za Kraljevino Tajsko, v 
tajskem jeziku pomeni »nasmeh«. In takšno 
ime nosi tudi tajski masažni salon v Krškem, 
kjer starodavna znanja in veščine, podprte s 
sodobnimi dognanji spretno uporablja vodja in 
maserka salona, Wanpen Ruchada Dirnbek. 
V prostoru salona, kjer so nas obdali naravni 
materiali in nežna svetloba, nam je Wanpen 
pojasnila, kaj lahko Vanja pričakuje. Med pripovedovanjem smo 
radovedno pokazali na sosednji prostor, kjer naj bi potekala 
masaža, a ni bilo videti masažne mize: »Res je, masaža s tajsko
jogo se izvaja na tleh. Tehniko masiranja bi lahko opisali kot 
gnetenje, raztezanje, uporabljam krožne in vzdolžne gibe, vzvo-
de, uporablja se teža celotnega telesa.« Wanpen, po rodu Tajka, 
ki že skoraj desetletje živi v Sloveniji, se je Vanji posvetila tudi 
z masažo z aromatičnimi olji. Novinarska ekipa je z zanimanjem 
čakala, da se Vanja vrne in poroča o novi izkušnji. »Sploh ne 
morem verjeti, koliko napetosti je bilo v mojih mišicah. Tajska 
masaža je nekaj povsem posebnega, počutiš se razgibanega in 
naenkrat globlje zadihaš.« Vanja je bila opazno spočita, zato 
smo se vsi prisotni strinjali, da je tajska masaža nekaj, kar si 
človek mora podariti. Wanpen smo se najlepše zahvalili in zavili 
v bližnji frizerski salon, kjer nas je čakal velik izziv, glede na to, 
da se je Vanja pred kratkim že postrigla.



13posavski obzornik - leto XIV, številka 14, četrtek, 8. 7. 2010 pREOBRAZI ME

Kot v slikarskem ateljeju
Barviti odtenki, zanimive oblike in ustvarjalne ženske, 
ki so hitele sem in tja, vse skupaj je spominjalo na 
moderni slikarski atelje. »Dobrodošli v frizerskem 
Ateljeju B!«, je ob prihodu nasmejano pozdravila 
Bojana Černoga, lastnica in vodja salona. Bojana 
je v nekaj trenutkih pravilno ocenila Vanjin značaj:  
»Pozitivna, odprta, radovedna, živahna, takšna je Vanja
in frizura mora ustrezati tem njenim značilnostim,« 

je pojasnila Bojana in Vanji predlagala svojo zamisel o izbiri barve in 
oblike. Ker se je Vanja pred kratkim postrigla, nas je vse zanimalo, kaj 
bo uspelo Bojani izvabiti iz že tako kratkih las. Po Vanjinem odločnem 
prikimavanju, smo jasno videli, da je Vanja Bojani popolnoma zaupala 
in da je ta natanko prebrala njene želje. Čas je hitro mineval, Bojana 
pa je opisovala narejeno: »Vanjo sem barvala z Lorealovo barvo INOA, 
ki z aloja vero in glino las zaščiti in hkrati neguje, večji bo tudi lesk.« 
Atelje B, ki stavi na sledenje trendom, stalno izobraževanje v tujini in 
uporabo kvalitetnih proizvodov, v Krškem svoje stranke razveseljuje 
že 9 let. »Takole, takšna je barva, malo višnje, zlati rdečkasti prameni, 
nežno prelivanje za poletni videz,« je slavnostno oznanila Bojana, ko 
se je pripravljala na striženje. Nekaj potez škarij, malo šviganja sem in 
tja in kakšen je bil rezultat? Ocenite sami! Lahko vam zaupamo, da je 
bila Vanja navdušena, prav tako celotna ekipa, ki se ji je zdelo, da se 
je Vanja v eni uri bistveno pomladila. In tako je bila Vanja pripravljena, 
da njen poletni sproščeni videz poudari še Dolores s svojim ličenjem.

Topel sprejem v Prodajalni obutve Žilnik 
Presenečenje za presenečenjem! Ko je Vanja že mislila, da 
bomo zavili proti Podbočju, smo postali še v Brežicah. Iz 
Prodajalne obutve Žilnik se je širila vesela glasba, opazi-
li smo torto in posebne dekoracije. Prijazno nas je sprejela 
poslovodja prodajalne Alenka Lesinšek in nam zaupala, da 
s takim simboličnim praznovanjem ravno obeležujejo novo 
obletnico odprtja prodajalne v Brežicah. Nato je nasmejana 
povabila k sebi našo Vanjo, ki je bila prijetno vznemirjena, in 

ji zaupala, da ji namenjajo posebno presenečenje: »Vanja, razglejte se po naši 
prodajalni, v tokratni »Preobrazi me« mi poskrbimo, da bo vaš korak kar se da 
udoben. Izberite si svoj par!« Vanja ni mogla verjeti svojim ušesom! Alenka ji 
je nato prijazno pomagala pri izbiri, svetovala glede modelov, materialov in 
priložnosti, za katere bi lahko kak čevelj obuli. Alenka nam je med ogledom 
približala vizijo, ki jo v svojih prodajalnah uresničujejo v podjetju Žilnik d.o.o.: 
»Najpomembnejše lastnosti so tiste, ki so zelo pomembne tudi za stranko: 
čevelj mora biti kar se da udoben, moden in prijazen za nogo, izdelan iz naj-
kvalitetnejših materialov, brez toksičnih lepil in barvil.« Vanja je izbrala črne 
sandale, ki so se ji zdeli primerni za vse priložnosti, od vsakodnevnih spreho-
dov z otroki do bolj slavnostnih trenutkov. »Hvala, hvala, res vam vsem hva-
la!« je veselo dejala Vanja, posladkali smo se še s torto in naš dan prijetnih 
sprememb je bil zdaj res pri koncu.

Kaj vse smo že po eli?
Vse, ki bi radi videli več fotografij opisane 
preobrazbe, vabimo, da si jih ogledate v fo-
toreportaži na www.mojeposavje.info. Vanji se 
najlepše zahvaljujemo za sodelovanje, mi pa 
bomo z našo akcijo nadaljevali in vse prijavlje-
ne pravočasno obvestili o dnevu, ko jih bomo 
razveselili. 
Za vse informacije o akciji smo dosegljivi na 
preobrazi-me@posavje.info ter 040 634 783.
Priprava gradiva za objavo: Maruša Mavsar, 
Dolores Osek, Sabina Našič, Simon Uršič, 
Zala Breznikar, Nika Rupar in Blaž Rekič; 
oblikovanje strani: Nathalie Letullier.

Nežno, zapeljivo, elegantno li  enje 
Dolores Osek je Vanji predstavila kar nekaj 
prednosti pravilnega ličenja. Vsaj nekaj veščin 
profesionalnega ličenja lahko spretno upora-
bimo ženske v vsakodnevnih situacijah. Po-
leti moramo predvsem paziti na obstojnost in 
utrje vanje podlage, da se nam ličila ne stopijo 
v poletni pripeki. Dolores je kot vedno najprej 
poskrbela za prikrivanje pomanjkljivosti kože, 
mozoljčkov in podočnjakov, nato pa je pričela s 
senčenjem očesnih vek. Odločila se je, da Vanji 
naredi nežni t.i. 'smokey eyes'. Zadimljen videz 
oči je že kar nekaj časa med najbolj priljublje-
nimi, da poudarimo zapeljivost oči pa moramo 
uporabiti dva ali tri med seboj sorodne odtenke 
senčila. Vanjine veke so bile poudarjene še s si-
jočo podlago. »Vanja ima lepe, izrazite ustnice, 
tako da jih bomo s šminko 
brez dvoma še poudarili,« je 
pojasnila Dolores. Vanjino li-
čenje je bilo prilagojeno raz-
gibani, nesimetrični mlado-
stni frizuri. Vanjin zadovoljni 
komentar je povedal vse in še 
več: »Uau! Preprosto uau!«. 

Presene enje v Apolonu
Vanja je bila prijetno vznemirjena ob 
misli, kaj bodo na spremembe rekli 
partner in otroci. Ker sta z možem 
bila na prvem zmenku v Pivnici Apo-
lon v Krškem, je bila Vanja navdu-
šena nad našim presenečenjem – v 
tej krški restavraciji so namreč po-
skrbeli, da se bo cela družina lahko 
posladkala s palačinkami. 

»Ta dan mi bo ostal v 
čudovitem spominu,« 

je pred slovesom dejala 
Vanja. Naslednje jutro 

pa je lepo presenečenje 
čakalo ekipo akcije 

»Preobrazi me«.
Vanja, ki zelo rada piše 
pesmi, nam je spesnila 

nekaj verzov. Prebrali jih 
boste lahko v naslednji 

številki.

Spomini na ta lep dan bodo ostali potem
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IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Pihalni orkester Kapele je 
eden redkih orkestrov, ki ne-
pretrgoma deluje 160 let, 
jubilej pa zaokrožuje v letu 
2010. Obletnica je priložnost, 
da se razišče preteklost in se 
izvede obsežnejši raziskoval-
ni projekt, kar je bila ambi-
cija vodstva društva, saj je 
POK pomemben sooblikova-
lec življenja v Kapelah, v ob-
čini Brežice, v regiji Posavje 
in Republiki Sloveniji.

Vse to je pogojevalo, da so 
uresničili projekt z bogatimi 
pričevanji, raziskovanji in fo-
tografskim gradivom, kar je 
zbrano v zborniku oziroma 
knjigi, težki 1,71 kilograma. 
Projekt je preko projektne-
ga razpisa podprlo Ministrstvo 
za kulturo RS; s podporo Ob-
čine Brežice in KS Kapele pa 
ga je izvedel Valvasorjev raz-

160	let	Pihalnega	orkestra	
KApELE – Kulturno društvo pihalni orkester Kapele (pOK) je 25. junija s predstavitvijo knjige »Od va-
ške godbe do pihalnega orkestra« ter v nadaljevanju s slavnostnim koncertom pripravilo praznovanje 
ob svojem častitljivem jubileju. Sobotni dan, 26. junija, pa je obeležilo z maratonom godb iz Slovenije, 
Madžarske, Hrvaške, Italije in Kube.

iskovalni center Krško v sode-
lovanju s POK in Zgodovinskim 
arhivom Celje, so podatki ure-
dnice Alenke Černelič Kro-
šelj. Kot je še dejala, je nad 
nastajanjem knjige bedela 
mentorica dr. Ivanka počkar 

in nenazadnje – POK je vpisan 
v register kulturne dediščine.

Knjigo so vsebinsko oblikovali: 
župan Ivan Molan, predsednik 
POK-a Ivan Urek, dirigent 
Franci Arh, Alenka Černelič 

Krošelj, mag. Inja Smerdel, 
Mihaela požar, Anita Rad-
kovič, Ivanka počkar, ki je 
k sodelovanju povabila štu-
dentki OEiKA Katarino Gun-
de in Ano Vlaisavljević, Jure 
Urek in Andrej Cizl, izjemna 
informatorka je bila Ana Vo-
grinc, prevode povzetkov pa 
je opravila Sonja Verbančič.

Valvasorjev raziskovalni cen-
ter je opravil pomembno vlo-
go, z glasbeniki in vodstvom 
POK-a so uresničili svoje sa-
nje, eno leto za nastajanje 
tako obsežnega zbornika ni 
dolga doba, so sklenjene mi-
sli urednice Černelič Kro-
šljeve, s priporočilom, naj 
morebitnega prikradenega 
»škrata« bralci in ocenjevalci  
sprejmejo kot nepovabljene-
ga gosta.
 Natja Jenko Sunčič

Kapelska goda je praznovala 160 let neprekinjenega 
delovanja.

Tako je v letošnjo sezono 
Aninih 2. julija zaoral ledino 
Kvartet rogov, ki ga sestavlja-
jo Jasna Komar iz Trsta, Mir-
ko Marić iz Sremske Mitrovi-
ce, Jože Rošer iz Slovenj 
Gradca ter Krčan Klemen 
Glas. Študentje ljubljanske 
Akademije za glasbo, va-
rovanci enega najvidnejših 
slovenskih rogistov Boštja-
na Lipovška, igrajo skupaj v 
kvartetni zasedbi šele od za-
četka letošnjega leta, torej le 
dobrega pol leta, vendar pa 
so preko ljubezni do tega in-
strumenta in glasbe, nedvo-
mno pa tudi nadarjenosti, do 
sedaj nanizali že vrsto kon-
certov doma in v tujini, ob 
tem pa osvojili  vrsto nagrad 
in priznanj na tekmovanjih. 
Med drugim tudi prvo nagrado 
in zlato plaketo na letošnjem 
Tekmovanju mladih glasbeni-
kov Slovenije (TEMSING), kjer 

Kvartet	rogov	odprl	sezono	
LESKOVEC pRI KRŠKEM - pa je spet leto naokoli! Na to nas vsakič znova spomnijo tudi tradicionalne pri-
reditve, med katere sodijo tudi Anini glasbeni večeri, ki jih, že osmo leto zapored, po štiri v poletni se-
zoni, pripravljata v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem tamkajšnje Kulturno društvo in Župnijski urad. 

so prejeli posebno priznanje 
žirije za najboljšo izvedbo 
slovenske skladbe v kategori-
ji Komorne skupine s trobili in 
prejeli več posebnih nagrad: 
Društvo slovenskih skladate-
ljev (DSS) jih je nagradilo s 
kompletom izbora tiskanih 
edicij DSS in z zgoščenko po 
izboru, Zveza glasbene mladi-

ne Slovenije v obliki koncer-
tne turneje v ciklu GM Oder 
v sezoni 2010/11, Narodni 
dom Maribor pa jim je pode-
lil koncertni nastop v okviru 
Salona glasbenih umetnikov 
Lent 2010, kjer so nastopi-
li 6. julija. Sicer člani kvar-
teta sodelujejo tudi s Simfo-
ničnim orkestrom Slovenske 

filharmonije, Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenije, Or-
kestrom slovenske policije in 
tudi z drugimi orkestri ter ko-
mornimi sestavi v Sloveniji in 
tujini.

22-letni domačin Klemen Glas 
je glasbeno pot začel v Glas-
beni šoli Krško pri prof. Dragu 
Gradišku in glasbeno izobra-
ževanje nadaljeval najprej na 
Srednji glasbeni šoli v Vele-
nju, zatem pa na Srednji glas-
beni in baletni šoli Ljubljana 
pri prof. Boštjanu Lipovšku, 
pri katerem študira rog tudi 
na glasbeni akademiji (tre-
nutno obiskuje 4. letnik). Po-
leg že omenjenega igranja v 
zgoraj navedenih orkestrih je 
Klemen tudi član Pihalnega 
kvinteta Kwindtet (v lanskem 
letu nagrajenci TEMSING) in 
Pihalnega orkestra Videm. 
 Bojana Mavsar

Kvartet rogov med nastopom; tretji z leve Klemen Glas.

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.

S PAKETOM GT LINE PRIHRANITE
2.500 EUR SAMO DO 31. JULIJA!

Zlatomašnik Alfonz Grojzdek
Krški župnik prelat Alfonz 
Grojzdek je 29. junija obhajal 
zlatomašni jubilej v župnijski 
cerkvi, prvo julijsko nedeljo 
pa je bila posebna slovesnost 
še v Cerkljah ob Krki (zlato-
mašnik med mašnim obredom, 
foto: G. S). Pred 50 leti je prav 
v cerkljanski cerkvi začel svojo 
duhovniško pot, ki mu je pri-
nesla precej bridkih, a tudi le-
pih življenjskih preizkušenj. Kristusovo svobodo je ponesel 
med svoje vernike v Sodražici, Zagorju ob Savi, v Škofji Loki, 
Šmartnem pri Kranju, Križah, sedaj pa svojo duhovniško služ-
bo opravlja v Krškem. Pri nedeljski slovesnosti so sodelova-
li tudi drugi duhovniki, ki so bili kakor koli povezani z zla-
tomašnikom. Pridigal je Dragan Adam, sledila je še zahvala 
zlatomašnikovih rojakov in sovaščanov iz Župeče vasi. Sle-
dnji so ponosni, da imajo poleg znamenitega škofa Stanisla-
va Leniča v svoji sredi tudi človeka, ki si je s svojim duhov-
ništvom zaslužil veliko spoštovanje.  R. R.

Srebrna maša Jožeta Vehovarja
Jože Vehovar je župnik in dekan Dekanije Ljutomer, 27. ju-
nija pa je v svoji rojstni bistriški župniji Sv. Petra pod Svetimi 
gorami praznoval srebrno mašo. V imenu župljanov sta srebr-
nomašnika pozdravila sošolca Vesna Božiček in Ivan Lapuh. 
Sedanji župnik Damjan Kejžar je blagoslovil nov plašč z žu-
pnijskim grbom - dar jubilantu. Na koru so prepevali župnij-
ski zbori, srebrnomašnik pa se je v nagovoru spominjal pre-
hojene duhovniške poti. Na slovesnosti so bili zbrani mama 
Ana in brat Miran z družino, ob koncu je slavljenca nagovori-
li tudi bistriški župan Jože pregrad, ki mu je izročil spomin-
sko darilo. Po maši pa se je pred cerkvijo nadaljevalo prije-
tno druženje z verniki.  Vir: Župnija Sv. Petra

Na izlet presenečenja
Predzadnjo junijsko soboto so otroci videmske župnije, ki so 
redno obiskovali šmarnice, bili marljivi ministranti, ali so se 
kakorkoli v minevajočem veroučnem letu prizadevali nadgra-
diti svoje versko udejstvovanje, krenili na izlet preseneče-
nja. Pod vodstvom župnika Mitje Markoviča in diakona Ur-
bana Lesjaka so jim vse lepo ob odhodu zaželeli tudi starši, 
pot pa jih je vodila na mariborski konec. Videmski veroukarji 

(na fotografiji pred videmsko župnijsko cerkvijo) so si ogle-
dali zanimivosti Pohorja, mariborsko semenišče,  bili navdu-
šeni nad stadionom Ljudski vrt ter še nekaterimi zanimivost-
mi štajerske prestolnice.

Oratorijski – Pazi, čas!
Po zaključenem veroučnem letu pripravljajo po številnih po-
savskih župnijah večdnevno srečanje za mlade, ki ga pozna-
mo pod imenom Oratorij. Letos poteka pod geslom Pazi, čas!. 
Pred nekaj leti so oratorij uvedli tudi v župnijah Bizeljsko in 
Kapele, ki ju upravlja župnik Vlado Leskovar. V Kapelah, kjer 
se oratorijskih aktivnosti udeležuje 44 otrok iz Kapel, Bre-
žic in Artič, zanje pa skrbi 15 animatorjev, ga bodo zaključi-
li v nedeljo. Animatorji po besedah vodje oratorija Roka Čer-
neliča vsak dan pripravijo dramsko igrico po oratorijski knjigi, 
skupine se izmenjujejo v različnih delavnicah, razgibavajo pa 
se tudi z različnimi igrami. Med drugim pripravljajo pohod na 
Šentvid ter piknik na Griču, jutri pa bodo prespali celo v šoto-
rih. Na Bizeljskem se je oratorija od 27. do 30. junija udeleži-
lo 20 otrok, zanje pa je skrbelo 10 animatorjev. Za dobro voljo 

prvega dne je poskrbel čarodej (na fotografiji), lepo vreme in 
vročina sta bila idealna za vodne igre, ki so jih prav tako upri-
zarjali. Oratorij so zaključili z izletom v Olimje, kjer so se pri 
patrih udeležili svete maše, nato pa se z vlakcem odpeljali še 
na Jelenov greben, kjer so se posladkali v čokoladnici. (več o 
oratorijih na www.posavje.info)   S. V.
 Rubriko ureja Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info



posavski obzornik - leto XIV, številka 14, četrtek, 8. 7. 2010 15IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Župan občine Ver-
žej, občinski sve-
tniki in zaposleni 
na tamkajšnji ob-
činski upravi so 
obiskali Sevnico. 
Občina Veržej je 
samostojna obči-
na, ki šteje 1400 
prebivalcev in jo 
sestavljajo vasi 
Veržej, Banovci in 
Bunčani. Njena po-
vršina je 12 km2, 
posebno skrb pa 
občani posvečajo 
ekologiji. Na sev-

niškem gradu jih je sprejel župan Srečko Ocvirk, kjer jim je 
predstavil občino Sevnico, projekte v občini ter postopke iz-
gradnje hidroelektrarn, katere so si v nadaljevanju tudi ogle-
dali na terenu.

je odseki, ki skupaj predstavljajo investicijski projekt Obči-
ne Sevnica s sofinanciranjem Službe Vlade RS za lokalno in 
samoupravno politiko »Ureditev prometne infrastrukture v 
občini Sevnica« pred dokončanjem. V tem tednu je bil tako 
asfaltiran še zadnji, spodnji odsek dolžine 400 metrov pod 
Lončarjevim Dolom. Trenutno potekajo zaključna ureditve-
na dela, ki naj bi bila po zagotovilih izvajalca CGP d. d. iz 
Novega mesta in podizvajalca Gradnje d. o. o. iz Boštanja, 
dokončana do konca junija.

Ureditve	cest	v	občini	Sevnica
Na ureditvi druge etape regionalne ceste skozi Sevnico je iz-
vajalec del, Kostak d. d. iz Krškega, prekril vozišče na novem 
rondoju in odseku Kvedrove ceste pod Sparom z osnovno as-
faltno prevleko. Ureditvena dela, ki nas bodo po posameznih 
pododsekih spremljala še skoraj celo letošnje leto, se nada-
ljujejo z ureditvami hodnika za pešce in kolesarje, preure-
ditvami številnih komunalnih vodov ter razširitvijo odseka iz-
vajanja del proti Ajdovcu. 

Zadovoljni so lahko tudi uporabniki lokalne ceste za Lon-
čarjev Dol in naprej proti Podvrhu ter Zabukovju, saj so tri-

Vozišče na novem rondoju in odseku Kvedrove ceste 
pod Sparom z novo asfaltno prevleko. 

 Fotografije: arhiv Občine Sevnica

Lokalna cesta za Lončarjev Dol in naprej proti Podvrhu 
ter Zabukovju.

Ultramaratonski	kolesar	
Radovan	Skubic	se	je	ustavil	
tudi	v	Sevnici
Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij se je 1. juni-
ja odpravil na 25.000 kilometrov dolgo pot, ki bo vsega sku-
paj trajala 90 dni. Na svoji poti vsak dan prekolesari 290 ki-
lometrov, njegov namen pa je opozoriti na pomen ohranjanja 

planeta Zemlja ter ozaveščati ljudi o stanju našega planeta. 
Start in cilj je vsak dan v Termah Snovik v Tuhinjski dolini. 
Iz zelenega objema Kamniških planin se Hilarij vsakodnevno 
odpravlja na 290 kilometrov dolgo pot s kolesom. Dan pred 
državnim praznikom se je ustavil tudi v Sevnici, kjer je v 
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica skupaj z županom Sreč-
kom Ocvirkom podpisal listino, s katero se Občina obvezu-
je, da bo skrbela za ohranjanje naravnega okolja, podpirala 
trajnostni razvoj in učinkovito ter odgovorno ravnala s sku-
pnimi viri. Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic se je 1. 
junija odpravil na 25.000 km dolgo pot.

Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic in župan 
Srečko Ocvirk sta podpisala listino. foto: Drago Slukan Valvasorjeva	konjenica	na	

sevniškem	gradu
Slavna Valvasorjeva konjenica je bila ustanovljena leta 1993, 
v počastitev 300 letnice smrti slavnega slovenskega polihi-
storja, člana angleške Kraljevske družbe in prvega jezdeca 
kranjske dežele, barona Janeza Vajkarda Valvasorja. Namen 
konjenice je že od vsega začetka udejanjanje misli in idej 
slavnega barona. Člani, konjeniki so sprejeli svoj Kodeks o 
konjeniški etiki. Po njem se ravnajo in obnašajo tudi v od-
nosu do konj, ki so njihovi prijatelji in pomočniki. Med šest-
desetimi člani je kar devetindvajset vitezov oziroma častnih 
članic Valvasorjevega viteškega reda, ki so si naziv pridobili z 
dejavnostjo. Osrednji dogodek ali dejavnost društva je vsa-
koletno Popotovanje z Valvasorjevo konjenico. Minuli konec 
tedna je Valvasorjeva konjenica prispela tudi sevniški grad, 
kjer jih je sprejel sevniški župan Srečko Ocvirk. Župan je od 
konjenice prejel Valvasorjevo listino, katero podeljujejo žu-
panom vseh občin, skozi katere jezdijo.

Pot	prijateljstva	od	Vukovarja	
do	Ljubljane
Tradicionalna kolesarska Pot prijateljstva se je odvijala tudi 
letos. Pot se organizira v počastitev dneva državnosti dveh 
sosednjih in prijateljskih držav, Republike Slovenije in Re-
publike Hrvaške. Pot, katero je organizirala Zveza hrvaških 
društev v Sloveniji, se je pričela 24. junija v mestu Vukovar. 
Na svoji poti so se udeleženci srečevali z župani in drugimi 
najvišjimi predstavniki mest in občin Vukovar, Osijek, Naši-
ce, Slatina, Virovitica, Đurđevac, Bjelovar, Vrbovec, Zagreb, 
Sveta Nedelja, Trebnje, Grosuplje in Ljubljana. Minuli konec 
tedna je karavana kolesarjev prispela tudi v Sevnico, kjer 
jih je pred občinsko zgradbo pričakal župan Srečko Ocvirk. 

90	Let	Jožefe	Udovč	iz	
Boštanja

Visok jubilej je praznovala Jožefa Udovč, in sicer 90 let. Na 
njenem domu, v Boštanju, jo je obiskal in ji ob tej priložno-
sti čestital župan Srečko Ocvirk. 

Jožefa Udovč s svojo družino in županom Srečkom 
Ocvirk.

Tehnični	pregled	izgradnje	
1.	faze	vrtca	Ciciban	Sevnica
Podjetje Slemenšek d.o.o. je zaključilo z deli izgradnje prve 
faze Vrtca Ciciban Sevnica, Občina Sevnica pa je po izved-
bi pridobila manjkajočo dokumentacijo ter na Upravno eno-
to Sevnica vložila zahtevo za tehnični pregled. Komisija za 
tehnični pregled je ugotovila, da so opravljena dela za sam 
objekt v skladu s projektno dokumentacijo in izdanimi do-
voljenji, brez bistvenih odstopanj ter ustrezajo veljavnim 

tehničnim normativom in standardom. Našla je manjše po-
manjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti v roku 30 dni. V 
navedenem roku bo Upravna enota Sevnica izdala uporab-
no dovoljenje in takrat bo potekala tudi selitev otrok v novi 
vrtec. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja se bo pri-
čela rušitev preostalega dela objekta in gradnja II. faze. Po-
godbeni rok za dokončanje objekta je 6 mesecev od uvedbe 
v delo za 2. fazo izgradnje.

Novi del Vrtca Ciciban Sevnica je moderno opremljen.

Podpisana	je	pogodba	za	
prvo	fazo	ureditvenih	del	za	
izgradnjo	pločnikov	v	Tržišču
Podpisana je bila gradbena pogodba za prvo fazo ureditvenih 
del za izgradnjo pločnikov v Tržišču. Dela zajemajo izgradnjo 
300 metrov hodnika za pešce od pošte v Tržišču do Petrola, 
vključno s prometno ureditvijo križišča na regionalni cesti in 
javne razsvetljave. Izvajalec del, ki je bil kot najugodnej-
ši izbran na osnovi javnega razpisa, je podjetje AGM Nemec 
d. o. o. iz Laškega. Dela se bodo predvidoma začela v tem 
mesecu in naj bi bila dokončana do konca septembra letos. 
Skupna pogodbena vrednost del znaša približno 60.000 EUR.

Hidravlična	izboljšava	
vodovodnega	sistema
Idejni projekti hidravlične izboljšave vodovodnega sistema 
so v vseh večjih občinah zaključeni ali v fazi zaključevanja, 
pričenja pa se zbiranje služnostnih pogodb. V občini Radeče 
je potrebno rešiti težave z lastnikom zemljišča ob črpališčih, 
sicer je nadaljevanje projekta ogroženo. Ravno tako mora 
sprejeti odločitev Kostanjevica na Krki, ki se mora oprede-
liti do možnih variant nadaljevanja projekta, čiščenje pitne 
vode oziroma zagotovitev novega vodnega vira. Idejni pro-
jekti so zaključeni za občini Brežice in Krško, za Sevnico pa 
je v zadnji fazi izdelave. V končni izdelavi je obvezna doku-
mentacijo, ki je potrebna pri prijavi vloge, in sicer študija 
izvedljivosti, povzetki tehnične dokumentacije, medobčin-
ska pogodba in pridobljene služnosti. Na zadnjem skupnem 
sestanku v Krškem je bilo dogovorjeno, da Regionalna razvoj-
na agencija Posavje za občini Brežice in Krško pripravi osnu-
tek razpisne dokumentacije za pripravo pridobitve gradbe-
nega dovoljenja in projektno nalogo. Za Občino Sevnica ni 
potrebno pripraviti osnutka, ker bo to za njih opravila Ko-
munala Sevnica. 

Javna	razgrnitev	OPPN	
poslovna	cona	Blanca
V času od ponedeljka, 28. junija, pa vse do srede, 11. avgu-
sta 2010, bo v prostorih Oddelka za okolje in prostor Obči-
ne Sevnica in v prostorih Krajevne skupnosti Blanca potekala 
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Poslovna cona Blanca in okoljskega 
poročila. V času javne razgrnitve bo v četrtek, 22. julija, ob 
17.00 uri, v dvorani Kulturnega doma na Blanci potekala javna 
obravnava, na kateri bosta zainteresirani javnosti podrobne-
je predstavljena dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo. Na-
men javne razgrnitve, katere rok je podaljšan na 45 dni je, 
da Občina v skladu z veljavno zakonodajo v postopku pripra-
ve prostorskega akta javnosti omogoči seznanitev z njegovim 
dopolnjenim osnutkom. V času javne razgrnitve in obravnave 
lahko dajo zainteresirani organi, organizacije in posamezniki 
pripombe in predloge na predstavljeno gradivo v pisni obliki 
ali ustno na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in 
predlogov na mestih razgrnitve. Prejete pripombe in predlo-
ge mora Občina po končani javni razgrnitvi in obravnavi pro-
učiti ter do njih zavzeti stališča, ki jih potrdi Občinski svet. 
Zavzeta stališča bodo javno objavljena na krajevno običajen 
način in v svetovnem spletu. V nadaljevanju mora izdelovalec 
OPPN na podlagi sprejetih stališč izdelati predlog prostorske-
ga akta, ki ga posreduje nosilcem urejanja prostora da izda-
jo svoja mnenja k predlogu in mnenje o sprejemljivosti vpli-
vov njegove izvedbe na okolje. Po prejemu pozitivnih mnenj 
prostorski akt z odlokom sprejme občinski svet.

Obisk	iz	občine	Veržej

Slavko Petovar, župan občine Veržej 
in sevniški župan Srečko Ocvirk.
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Občina Brežice, kot pripravljavec prostorskega akta, obve-
šča javnost, da bo v skladu z določili Zakona o prostorskem 
načrtovanju, javno razgrnila dopolnjen osnutek sprememb 
in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje 
občine Brežice (PUP).

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev 
za posege v prostor na območju občine Brežice se nana-
šajo:
• na popravke ureditvenih pogojev, ki služijo izboljšanju me-

ril in pogojev za načrtovanje posameznih objektov in ure-
ditev, 

• določitev podrobnejših meril in pogojev za posamezne 
enote urejanja prostora, ki so del ki so del Sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnje-
nega leta 1994, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za ob-
dobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za 
potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarske-
ga sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt-po-
slovne in proizvodne dejavnosti; dopolnjen v letu 2009 

Tabela: Ureditvene enote, ki so predmet sprememb 
planskega akta v letu 2009

Šifra Ime

B2-21S/73-SK kmetija

B2-21S/73-CD kmetijska trgovina

145-SK stanovanjske površine s spre-
mljajočimi dejavnostmi

169-BT gradnja apartmajskih objektov

B4-31SN/185-SS obrtna delavnica

356-SK turistična kmetija

B1-19S/360-SK objekti za potrebe kmetije

B2-32S/406-IG poslovno skladiščni objekt

407-BT gradnja apartmajskih objektov

B1-08S/587-SK turistična kmetija

B3-53t/630-BT apartmajsko naselje

B2-23S/684-SS obrtna delavnica

712-SK kmečki turizem

B2-27S/713-SS gradnja skladiščno-proizvodnih 
prostorov; 

B5-16P4/732-IG proizvodno skladiščni objekti

B3-30S/766-SK turistična kmetija

B3-11S/771-SS organizirana gradnja stano-
vanjskih hiš

790-SK turistična kmetija

846-SK turistična kmetija

846-ZS turistična kmetija

B3-14S/872-SS obrtna delavnica

B2-26S/873-IG upravni pisarniški ter skladišč-
ni prostori

B1-17S/877-IK gradnja skladiščnih prostorov

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in do-
polnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje obči-
ne Brežice (PUP) poteka od 2. julija do vključno 12. av-
gusta 2010. 

Javna razgrnitev poteka v prostorih:
• Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 
 
Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo v prostorih Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice – velika sejna soba v pritličju dne 
29. julij 2010 ob 17. uri, vodil jo bo Oddelek za prostor-
sko načrtovanje in razvoj Občine Brežice ob prisotnosti iz-
delovalca prostorskega akta.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
Predloge in pripombe v zvezi dopolnjenim osnutkom sprememb 
in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje ob-
čine Brežice (PUP) bo možno vpisati v knjigo pripomb, ki bo 
na mestih javne razgrnitve ali jih posredovati pisno na naslov 
Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Pripombe je možno posredovati do zaključka javne razgrnitve, 
to je do vključno 12. avgusta 2010.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje 
in razvoj, objavlja

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih 

pogojev za območje občine Brežice (pUp)

V poročilu o izvedeni preso-
ji je Slovenski inštitut za ka-
kovost in meroslovje zapisal: 
«Občina je v letu 2009 uspe-
šno izpolnjevala svoje poslan-
stvo, saj je izpolnila večino za-
stavljenih ciljev, pomemben 
kazalec dobrega gospodarje-
nja in uspešnosti občine pa 
je tudi pozitivni izid oz. pre-
sežek proračuna v letu 2009. 
Razvojna naravnanost občine 
se kaže tudi v vsako leto viš-
jem deležu sredstev proraču-
na namenjenim za investicije, 
tako bo v letu 2010 investicij-
ski del v višini kar 19 mio evrov 
bistveno presegel tekočega. Fi-
nančno zdravost občine izka-
zuje tudi nizka stopnja nje-
ne zadolženosti ter struktura 
prihodkov proračuna, saj je le 
42 % prihodkov iz naslova za-
gotovljenih prihodkov in 58 % 
prihodkov na podlagi dobre-
ga dela občinske uprave. Ob-
čina je uspešna tudi pri prido-
bivanju sredstev iz kohezijskih 
skladov in sredstev za regional-
ni razvoj, tako ji uspe pokriva-
ti cca 50 % vrednosti investicij. 
Pomemben kazalec učinkovito-
sti dela občinske uprave je tudi 
njena odzivnost na pobude in 

Na dan obletnice, ko je v bojih za samostojno Slovenijo žr-
tvoval svoje življenje Jernej Molan, je v Rigoncah potekala 
komemoracija v njegov spomin. Župan občine Brežice Ivan 
Molan je v priložnostnem nagovoru dejal, da nas padli za 
Slovenijo zavezujejo k izpolnitvi obljub, danih na tisti junij-
ski večer pred devetnajstimi leti – s skupnimi močmi omo-
gočiti vsem človeka vredno življenje v svobodni domovini.
 
Slovesnost se je pričela s himno, ki jo je zaigral sekstet Pi-
halne godbe Loče. Delegacija občine Brežice v sestavi sve-
tnikov občinskega sveta - Tatjane Močan, Janka Kržana in 
Franca Goriška je položila venec k spomeniku, sledil je go-

vor župana Ivana Molana. V govoru je župan izpostavil lju-
bezen do domovine, ki je vodila dejanja borcev v letu 1991. 
Župan je dejal, da »19 let kasneje, po izpeljavi političnih, 
gospodarskih in socialnih reform ter umeščanju Slovenije v 
mednarodno življenje, je mogoče reči, da sta bila odloči-
tev za samostojno državo in boj zanjo upravičena.« Spomi-
nu na Jerneja Molana so se poklonili tudi nekdanji soborci s 
poveljnikom Zvonetom Maroltom. Svojci so prižgali svečo v 
spomin, vsi navzoči pa so posvetili svoje misli soborcu, pri-
jatelju, tovarišu, sosedu Jerneju, ki je leta 1991 v obrambi 
domovine žrtvoval svoje življenje.

Scenarij komemoracije je delo podžupanje Milene Jesenko – 
s pesmimi in recitacijami so spomin na padlega borca obudili 
Mešani pevski zbor Franc Bogovič Dobova pod vodstvom zboro-
vodkinje Andreje Barič Kerič, Mladinski zbor Zvezdice z zbo-
rovodjo Aljažem Božičem ter recitatorji Vesna Kržan, Dar-
ko Ferlan, Žan Koprivnik in Blaž Blažinč, učenec OŠ Dobova.  

Uspešno	opravljena	presoja	
za	ISO	certifikat
V začetku meseca junija je znotraj občinske uprave Občine Brežice potekala zunanja redna preso-
ja sistema vodenja kakovosti za leto 2009. Občina Brežice je v preteklem letu pridobila standard ISO 
9001:2008 s katerim je dolžna vsako leto skozi zunanjo presojo preveriti in potrditi izpolnjevanje zah-
tev standarda. Občina Brežice ima tudi prenovljeno spletno stran (www.brezice.si), kjer si občani poleg 
informacij o delovanju občinske uprave lahko ogledajo tudi posnetke sej občinskega sveta, posnetke z 
različnih prireditev številnih društev in tako vsakodnevno spremljajo dogajanje v brežiški občini. 

želje občanov, saj ji je lani po 
skrajšanem postopku uspelo 
končati spremembo prostor-
skih aktov, kar je odprlo nove 
možnosti za izvedbo investicij 
in individualno gradnjo.«

Nadalje poročilo navaja, da se 
rezultati odražajo tudi v povi-
šanem zadovoljstvu občanov, 
ki so delo občinske uprave v 
2009 v osebni anketi ocenili z 
visoko oceno 4,8. Dodatno je 
Občina vzpostavila možnost 

ocenjevanja občanov posame-
znih tem preko spletnega por-
tala. Tega je pred kratkim po-

sodobila z novo podobo in mu 
dodala posnetke sej občinske-
ga sveta. Med presojo sistema 
vodenja kakovosti ni bilo ugo-
tovljenih nobenih neskladnosti 
z zahtevami standarda. Obliko-
vana so bila priporočila, ki tudi 
v prihodnje usmerjajo Občino 
k sledenju načela nenehnih iz-
boljšav kot temeljnega za ISO 
certifikat. 

Presojevalec je v zaključku po-
ročila zapisal, da Občina Bre-
žice izvaja, vzdržuje in razvi-
ja sistem vodenja kakovosti 
ustrezno zahtevam standarda 
ISO 9001:2008. Na Občini do-
dajamo, da bomo z nadgraje-
vanjem doseženega standarda 
še naprej sledili cilju zagoto-
viti svojim prebivalcem visoko 
kakovost bivanja.  

Komemoracija	v	Rigoncah

Občina Brežice je vsem knji-
žnicam osnovnih šol v obči-
ni podarila slikanice Pepi in 
njegovo gnezdo, ki je letos 
prejela zlato nalepko z no-
minacijo za najboljšo eko-
loško slikanico v Sloveniji. 
Zgodba o štrku, ki si naredi 
gnezdo iz odpadkov, je na-
menjena otrokom med 2. 
in 10. letom starosti in po-
maga staršem ter učiteljem 
pri vzgoji otrok za ekološko 
zavest. Izdajatelj slikanice 
vsako leto del sredstev do 
prodaje nameni za nakup 
materialov, s katerim po-
magajo pri obnovi štorklji-
nih gnezd, da ogrožene bele štorklje lahko skrbijo za svo-
je mladiče.

Ekološko slikanico je izdal Zavod VISTA Murska Sobota – Pepi 
in njegovo gnezdo je prva knjiga za otroke z ekološko vsebi-
no, tiskana je na ekološkem papirju s FCS certifikati. Zavod 
vodi misel, da smo vsi odgovorni za onesnaževanje okolja, 
ki vedno bolj ruši ekološko ravnotežje našega planeta. Vse 
pomembneje postaja, o čem in kako se pogovarjamo z otro-
ci. V procesu odraščanja moramo odrasli z dobrim vzgledom 
pokazati, kakšne so posledice prekomernega onesnaževanja 
in kako lahko omilimo onesnaževanje planeta Zemlja. Bese-
dilo za slikanico je prispevala Aleksandra pinterič, ilustra-
cije pa učenci 1. razredov OŠ l Murska Sobota. Občina Bre-
žice je že v preteklosti podpirala projekte z ekološko noto, 
enako namerava tudi v prihodnje, saj se zaveda pomena či-
stega okolja ter zgodnjega ekološkega osveščanja.  

Del sredstev od prodaje slikanice namenjen za pomoč be-
lim štorkljam.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
obvešča občanke in občane občine Brežice ter interesne 
organizacije, ki so kot društva in združenja registrirana in 
delujejo na območju Okrožnega sodišča v Krškem, da je na 
spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si, objavljen 
poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. 
Rok za oddajo izpolnjenega obrazca izjave kandidata za 
sodnika porotnika je 10. avgust 2010. 

Osnovnim	šolam	podarili	
ekološko	slikanico		

Prenovljena spletna stran občine Brežice: www.brezice.si
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Občina Krško objavlja 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	obnove	
starega	mestnega	jedra	Krško	
in	trga	Brestanica	za	leto	2010.	

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne do-
kumentacije za funkcionalno obnovo stavb v starem me-
stnem jedru Krško in trgu Brestanica in sofinanciranje iz-
vedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne 
izrabe in izgleda. 

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu mora-
jo prispeti najkasneje do ponedeljka 4. oktobra 2010 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 KRŠKO.

Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt obnove 
individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postav-
ki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, kon-
to 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebni-
kom, je 70.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. Rok za črpanje odobrenih sred-
stev je 31. 12. 2010.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev so objavlje-
ni na spletni strani www.krsko.si, kjer je na voljo tudi 
razpisna dokumentacija, ki jo lahko zainteresirani dvi-
gnejo v času uradnih ur na Občini Krško.  Dodatne infor-
macije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kuko-
vičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.
si, v času uradnih ur.
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OBVESTILO
Na Občino Krško je pri-
spelo poročilo o kvalite-
ti pitnih voda iz lokalnih 
- vaških vodovodov, ki so 
v upravljanju krajevnih 
skupnosti oziroma sku-
pin občanov v občini Kr-
ško – prvi pregled v letu 
2010

Celotno poročilo Zavo-
da za zdravstveno var-
stvo Novo mesto je obja-
vljeno na spletnih straneh 
Občine Krško www.krsko.
si. Priloge s podatki o ana-
lizah za posamezen vodo-
vod oziroma izvir so na 
razpolago na Oddelku za 
urejanje prostora in var-
stvo okolja Občine Krško.

Povzetek poročila bomo 
objavili tudi v naslednji 
številki Posavskega obzor-
nika, 22. julija 2010.

 Občina Krško

po sklepu o načinu porabe dela nadomestila zaradi ome-
jene rabe prostora, ki so ga občinski svetniki Občine Kr-
ško sprejeli konec maja, so na ponedeljkovi seji sprejeli 
tudi akte, ki zakonsko določajo porabo sredstev iz NORp-a. 

S septembrom 2010 bomo priča veliko ugodnostim, ki bodo 
dvignile kvaliteto življenja prebivalcev na območju občine 
Krško. 

Ugodnosti za mlade družine:

1. povečanje pomoči ob rojstvu otroka iz 200€ na 300€ - 
za otroke, rojene po 1. septembru 2010.

2. Z novim šolski letom 2010/11 se dodatno sofinancira vrt-
ce v višini 50 % plačila staršev za vse otroke iz občine 
Krško.

3. Občina bo z novim šolskim letom financirala celotno vi-
šino stroškov, ki bi bremenili starše za letno in zimsko 
šolo v naravi.

4. plačilo letovanja otrok z medicinsko indikacijo, ki jih 
na letovanje napoti Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

5. Brezplačno 11 dnevno letovanje ene generacije otrok, 
vključenih v osnovne šole iz Občine Krško.

pomoč za starostnike:

1. Cena storitev pomoči na domu za uporabnika se bo s 
septembrom 2010 dodatno znižala za 20 %. Občina bo po 
novem financirala 70 % storitev pomoči na domu.

Enkratni ukrepi v letu 2010:

1. povečanje sofinanciranja individualnih hišnih kanali-
zacijskih priključkov in malih čistilnih naprav v višini 
100.000,00 €.

2. Sofinanciranje Galerije Božidar Jakac v višini 30.000,00 €.
3. Sofinanciranje univerzitetnega programa na fakulteti za 

energetiko v višini 200.000,00 €.

Plavanje ima v občini Kr-
ško dolgo tradicijo, saj je 
bil 50-metrski plavalni bazen 
zgrajen že leta 1953. Z ogre-
vano vodo in dodatnimi povr-
šinami za rekreacijo je pri-
vabljal kopalce iz občine in 
širše okolice. Več kot 50 let 
je zagotavljal pogoje za vad-
bo plavalcev, ki so se v okvi-
ru Plavalnega kluba Celulozar 
Krško usmerili v tekmovalno 
plavanje. Z ustavitvijo proi-
zvodnje celuloze se je prene-
hala tudi dobava tople vode 
v bazen in s tem so bili po-
goji za delovanje Plavalne-
ga kluba Celulozar Krško ne-
ustrezni. 

Občina Krško je takoj zače-
la zbirati predloge in pobude, 
kako rešiti nastali problem 
bazena Krško. V letu 2006 je 
občinski svet Občine Krško 
sprejel sklep o izboru loka-
cije za gradnjo novega baze-
na v Krškem na območju med 
reko Savo in pokopališčem, 
južno od tenis igrišč pri sta-
dionu Matije Gubca v Krškem. 

Direktorat za okolje na Mini-
strstvu za okolje in prostor 
je v letu 2007 sprejel odloči-
tev, da se umestitev bazena 
na predvideni lokaciji obrav-
nava v postopku izdelave DLN 
(državni lokacijski načrt) za 
HE Brežice. Kljub nasprotova-
nju Občine Krško je odločitev 
MOP-a ostala nespremenje-
na. Izdelava DLN za HE Breži-
ce bi morala biti zaključena 

Glede na novo oblikovane od-
delke za šolsko leto 2010/2011 
se spreminja tudi cena progra-
mov vrtcev, saj ima vrsta od-
delkov in število otrok v od-
delkih bistveni vpliv na ceno. 
Velik vpliv ima tudi izobrazbe-
na struktura in starost kadra. 
Izhodišča za izračun plač, ma-
terialnih stroškov in ceno ži-
vil so bila za vse vrtce enaka.

Cene dnevnih programov (6-9 
ur) predšolske vzgoje v vrt-
cih Občine Krško bodo od 1. 
9. 2010 dalje znašle:

Svetniki	potrdili	novo	
lokacijo	krškega	bazena
Na 41. redni seji, 5. julija 2010, so svetniki OS Občine Krško sprejeli sklep, da bo nov krški bazen stal 
na območju nekdanjega bazena pri tovarni Vipap. Z odkupom dela zemljišč se bo kompleks razširil in 
nudil dovolj prostora za območje bazena. Rešitve za umestitev bazena v prostor, oblikovanje ter uredi-
tev okolice, se bodo pridobile z javnim natečajem.

do 30. junija 2008, sedaj pa 
je predviden rok izdelave do 
konca leta 2010. Posledično 
so se zavlekle tudi aktivnosti 
za izgradnjo novega bazena. 
Zaradi omejenega postopka 

je Občina Krško začela iskati 
nove rešitve. Najbolj primer-
na se jim je zdela popolna re-
konstrukcija obstoječega ba-
zena pri tovarni Vipap. Prvo 
predvideno območje pri sta-

dionu pa se bo še vedno ohra-
nilo kot področje opredeljeno 
za šport in rekreacijo in bo v 
prihodnosti lahko služilo dru-
gim projektom.

Junija 2009 je Občina Krško 
od podjetja Vodplan Ljublja-
na odkupila zemljišče, na ka-
terem stoji nekdanji bazen 
pri tovarni Vipap. Občina Kr-
ško je takrat prvič postala 
lastnica bazenskega kom-
pleksa. S ponedeljkovim skle-
pom občinskega sveta pa so 
svetniki dokončno potrdili, da 
bo nova lokacija za gradnjo 
novega pokritega bazena v 
Krškem na območju nekda-
njega bazena pri tovarni Vi-
pap.

Občina se v tem trenutku s 
podjetjem Vipap dogovar-
ja tudi o odkupu dodatne 
površine v neposredni bliži-
ni bazena (kot kaže slika). 
Z odkupom novega dela, bi 
tako povečali bazenski kom-
pleks in nudili dovolj prosto-
ra za območje bazena in po-
leg tega umestili še kakšen 
dodaten program. Površina 
bazenskega kompleksa bi se 
tako iz 6.524 m2 povečala na 
14.640 m2.

Za novo lokacijo se bodo 
kmalu začeli tudi postopki 
prostorskega umeščanja. Iz-
vedel se bo javni natečaj z 
rešitvami za umestitev baze-
na v prostor, njegovo obliko-
vanje ter ureditev okolice. 

Obstoječi bazenski kompleks
Dodatne površine

Skupaj z novimi površinami bo bazenski kompleks 
obsegal 14.640 m2.

Z	novim	šolskim	letom	vrtec	
za	starše	polovico	cenejši
Svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na ponedeljkovi redni seji spreje-
li nove cene programov v vrtcih v Občini Krško. Novost je tudi dodatno 50 % sofi-
nanciranje s strani Občine Krško iz sredstev nadomestil za omejeno rabo (NORp). 

V povprečju se poviša cena 
jaslic za 3,06 %, kombinira-
nih oddelkov za 9,74 %, od-
delkov otrok 3-6 let za 2,99 % 
ter razvojnega oddelka za 
0,38 %.

Končno plačilo staršev se 
oblikuje glede na premože-
nje družine in bruto mesečni 
dohodek na družinskega čla-
na v primerjavi s povprečno 
bruto plačo zaposlenega v 
RS, enako kot prejšnja leta.

Z začetkom novega šolskega 

leta bo Občina Krško začela 
še dodatno sofinancirati stro-
ške predšolske vzgoje. Plači-
lo staršev za vse predšolske 
otroke občine Krško se bo do-
datno znižalo za 50 % (sofi-
nanciranje je dodatno in ne 
izniči že obstoječega občin-
skega sofinanciranja vrtcev 
na plačilne razrede). Doda-
tno znižanje v višini 50 % se 
bo sofinanciralo iz sredstev, 
katera Občina Krško prido-
biva z nadomestilom zaradi 
omejene rabe prostora. 

Vrtec
Starostna 

skupina 1-3 
let 

Starostna 
skupina 

3-4 let in 
kombinirani 

oddelek 

Starostna 
skupina 3-6 

let 

Razvojni 
oddelek

1. Brestanica 514,38 - 337,37 -

2. Koprivnica 588,62 - 433,03 -

3. Krško 515,30 428,26 378,05 865,49

4. Leskovec 543,98 491,89 374,79 -

5. Podbočje 541,24 570,03 374,41 -

6. Raka 508,24 362,50 341,43 -

7. Senovo 487,66 362,21 316,33 -

Sprejeli	akte,	ki	urejajo	rabo	
nadomestil	za	omejeno	rabo	
prostora	(NORP)
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naše druženje v tem kotičku naj bi bilo tudi poučno, zato bomo z re-
dnimi prispevki osvojili nekatere osnovne strokovne izraze in tako nad-
gradili svoje znanje o hortikulturi. Tokrat je pred vami kratek prispevek 
o neparazitskih boleznih, v katerem je preprost pregled dejavnikov, ki 
lahko še kako vplivajo na zdravje naših rastlin. O vsakem od teh de-
javnikov je dostopno kar nekaj literature, ki jo lahko kupimo ali si jo 
izposodimo, o določenih stvareh, npr. o ukrepanju po toči, pa se odlo-
čamo tudi na podlagi zdravega razuma. Tako že naravno vemo, da mo-
ramo po toči polomljene dele rastlin čimprej odstraniti in da moramo 
biti pozorni na vsake nadaljnje spremembe na prizadetih rastlinah in 
plodovih, zaradi večjih in manjših ran bodo le-te namreč kaj hitro tarča 
raznovrstnih bolezni in škodljivcev. Strokovna literatura nas usmerja, 
da naj po toči rastline škropimo z vitaminskimi kompleksi, poslužimo se 
lahko tudi škropiva iz njivske preslice, pridelovalci, ki želijo ostati čim 
bližje naravi, pa naj bi za krepljenje rastlin posegali tudi po pripravkih 
iz sojinega lecitina. 

Nadaljujemo tudi z zbiranjem prijav za izbor najlepšega vrta in balko-
na naših krajev. Prejšnjič nismo posebej poudarili, da nam poleg izpolnjene 
prijavnice pošljite še vsaj dve fotografiji vašega okrasnega vrta ali balkona, 
zato vse tiste, ki ste nam prijavnice poslali brez fotografij prosimo, da nam 
pošljete še fotografije, dodajte samo osnovne podatke, da bomo vedeli, h ka-
teri prijavnici dodati fotografije. Domiselnosti in ustvarjalnosti vam očitno 
tudi letos ne manjka, prijazno vabilo, da nam tudi vi pokažete svoje cvetoče 
sadove vztrajnosti in predanosti, pa seveda velja še naprej. Opogumite se, 
poslikajte svoje cvetice in nam skupaj s prijavnico vse skupaj pošljite na ele-
ktronski naslov redakcija@posavje.info ali na poštni naslov:

»Za najlepši vrt in balkon Posavja«
Posavski obzornik

Trg Matije Gubca 3
8270 Krško.

Prijazen pozdrav vsem, ki veste, da šepetanje rastlinam dejansko poma-
ga, in da Posavci znamo pričarati marsikaj lepega.

 Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja,

Neparazitske bolezni rastlin v vrtu
Če želimo strokovno in ustrezno vršiti var-
stvo rastlin v našem vrtu je to mogoče le, če 
so povzročitelji poškodb pravilno določeni. 

Rastline so lahko prizadete z živimi in ne-
živimi dejavniki! Na občutljivost oz. do-
vzetnost rastlin pa lahko vplivajo dedne 
zasnove, vplivi okolja, agresivnost povzro-
čiteljev itd.

Med žive ali parazitske povzročitelje po-
škodb sodijo največkrat mikroorganizmi, 
kot so glive, bakterije viruse. To so skupine 
parazitov, ki na naših rastlinah povzroča-
jo najrazličnejše bolezni, kot na primer 
škrlup na jablanah, breskovo kodravost, 
paradižnikovo plesen in še in še bi lahko 
naštevali. 

Živalski povzročitelji poškodb kot na pri-
mer pršice, polži, žuželke… pa povzročajo 
poškodbe predvsem z objedanjem in sesa-
njem. Med žive povzročitelje poškodb spa-
dajo tudi škodljive rastline oz. širokolistni 
in ozkolistni pleveli!

FIZIOPATIJE

Poleg živih dejavnikov, ki povzročajo po-
škodbe na rastlinah pa govorimo tudi o 
neživih vzrokih obolenj na rastlinah oz. 
fi ziopatijah. Fiziopatije so bolezni in po-
škodbe na rastlinah, ki so nastale zaradi ne-
ugodnih vremenskih dejavnikov, ne ustreznih 
talnih razmer ali različnih industrijskih ali 
drugih emisij. Naštejmo nekaj neugodnih 

vremenskih razmer, ki pov-
zročajo fi ziopatije:

• Nižje temperature sla-
bijo rast zelenih ra-
stlin, saj se pri nižjih 
temperaturah zniža ra-
ven matabolnih reakcij. 
Temperature pod nič 
stopinj celzija ubije-
jo rastlino, saj se med 
celicami tvori led. Sla-
na povzroča nekroze v 
listnem tkivu. 

• Prekomerno visoke temperature pov-
zročajo ožige listov oz. opekline plo-
dov. 

• Pomanjkanje svetlobe se na rastli-
ni kaže kot bledenje zelenih delov 
rastlin, slabša olesenitev, plodovi so 
manjši, pospešena je rast v višino.

• Toča lahko popolnoma uniči naše ra-
stline.

• Fiziopatije nastanejo tudi zaradi po-
manjkanja ali preobilice hranil v tleh.
Npr. rastline, ki jim primanjkuje dušika 
so zakrnele, njihovi listi so svetlo zeleni 
ali rumeni, rastline intenzivno obliku-
jejo koreninski sistem, rastlina kmalu 
zaključi z rastjo.

• Pomanjkanje kalija se kaže v rumene-
nju robov listov in odmrtju prehodno po-
rumenelega tkiva. Če je v tleh premalo 
kalcija se kaže v zakrnelosti rastlin, listi 
se lahko kodrajo in pojavijo se nekroze.

• Pomanjkanje vode pri rastlinah povzro-
ča klorozo oz. bledico, venenje listja, 
pri lesnatih rastlinah pa predčasno od-

padanje listja in plodov. Prav tako pa 
v zasičenih tleh z vodo rastline začno 
rumeneti, listje odpada in poganjki pro-
padajo od vršičkov navzdol in korenine 
rastlin gnijejo.

Fiziopatije se ne prenašajo, nekatere je 
mogoče ozdraviti, potem ko odpravimo 
dejavnik, ki je obolenje povzročil. V števil-
nih primerih pa ti dejavniki šele ustvarijo 
razmere, ki omogočajo okužbo ali napad 
rastlin. Pomembno je, da fi ziopatije spo-
znamo in se izognemo nepotrebni uporabi 
kemičnih ukrepov.

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 3

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):

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

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

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

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

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

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

 Anja Žužej Gobec
 Šola za hortikulturo
 in vizualne umetnosti Celje

Poškodbe toče (Sodin M.,2008)

Poškodbe toče (Sodin M.,2008)

NE POZABITE PRILOŽITI FOTOGRAFIJ!
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CELOVEC - Na zelo dobro organiziranem štiridnevnem medna-
rodnem nogometnem turnirju v sklopu Svetovnih iger mladih, 
ki je potekal v Celovcu (sodelovalo je več kot 4000 udele-
žencev iz 22 držav), je NK Krško nastopilo z dvema ekipama, 
in sicer z U12a in U12b. Mladi nogometaši NK Krško, skupina 
U12a, so s suvereno igro in ob dobrem vodenju trenerja Mir-

sada Mujakića navdušili slovenske navijače ter osvojili zma-
go na turnirju. V polfinalu so z 1:0 premagali močno ekipo 
iz Litve, v finalni tekmi pa z enakim rezultatom še ekipo iz 
Nemčije. Ekipa U12b pod vodstvom trenerja Marka Vlašiča 
je ostala brez uvrstitve v četrtfinale in zasedla končno 11. 
mesto, kar pa je zelo velik uspeh za mlade nogometaše, ki 
so v vseh tekmah pokazali izredno borbenost proti leto sta-
rejšim nasprotnikom. S. R.

SEVNICA – Sevniška ekipa v futsalu si je v minuli sezoni izbori-
la obstanek v prvi slovenski ligi. Trener Ivan Kneževič se po-
slavlja, ob Savi stavijo na mlade upe. Z izkupičkom in obstan-
kom je zadovoljen tudi glavni operativec kluba Matej Zakšek: 
»Začetek sezone ni bil po naših željah, slabo smo začeli, a 
smo na koncu le uspeli narediti vse, da smo si zagotovili ob-
stanek, kar je bil tudi osnovni cilj. Veseli in ponosni pa smo 
zaradi uspeha naše selekcije U21, ki je zasedla odlično drugo 
mesto v državnem prvenstvu tekmovanja mladih U21 dnev-
nik Ekipa. Želeli bi si, da bi ekipa ostala bolj ali manj nespre-
menjena. Morda bi dodali še enega ali dva kvalitetna igralca, 
za večje nakupe pa ni sredstev. Po drugi strani pa si želimo, 
da bi konkretno priložnost dobili igralci iz našega mladinske-
ga pogona.« Zakšek je še dodal, da bo kmalu znano tudi ime 
novega trenerja. Po zadnjih informacijah naj bi bil temu me-
stu najbljižje Mitja Jontez, ki je bil leta 2006 državni prvak 
z ekipo GIP MTO Beton iz Zagorja.  D. Perko

RADEČE - AK Radeče je 25. junija organiziral 6. Splavarjev 
tek, ki je štel za pokal Dolenjskega lista 2010. Na odlično or-
ganiziranem teku so nastopili tekači iz Dolenjske, Celja in 
Ljubljane. Na glavnem teku na 7,5 km je nastopilo 110 te-

kačev in tekačic. Pri moških je zmagal Robert Lendaro iz AK 
Sevnica, pri ženskah pa njegova klubska kolegica Sara Karlo-
všek. Tudi domačini so nastopili dobro: Vinko Štempihar je 
osvojil skupno 10. mesto in zmagal v svoji kategoriji, Mar-
ta Gričar je bila pri ženskah 5. in zmagala v svoji kategori-
ji, nastopili pa so še Darko pepelnak, Stanko Renko, Boris 
Ribarič in Nataša pepelnak. Skupno so Radečani na doma-
čem teku dosegli pet zmag. Vseh nastopajočih na 6. Spla-
varjev teku je bilo 177, prireditev je odlično povezoval pa-
vle Drobne iz Sevnice.

Krčani	slavili	v	Celovcu

Igralci NK Krško s trenerjem Mirsadom Mujakićem 
(skupina U12a)

Sevničani	zadovoljni	s	sezono

Šesti	Splavarjev	tek	v	Radečah

Prve tri pri ženskah: 1. Sara Karlovšek - AK Sevnica, 
2. Mateja Šuštaršič - AK Portovald, 3. Vesna Hedžet - 
Semiški brkači

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

OREHOVO - Na dan državnosti je Zveza športnih društev Sev-
nica, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica, na Ore-
hovem na nasipu ob HE Boštanj izvedla športno rekreativni 
projekt »Gibanje za zdravo življenje«. Udeleženci projekta so 
se preizkusili v teku in hoji. Moški so tekli na 2400 m, ženske 
pa na 1600 m (Cooperjev test). Sledila je še hoja na 2000 m. 
Vsak udeleženec je dobil informacijo o telesni pripravljenosti 
in rezultatu krvnega tlaka po obremenitvi. Podobni preventiv-
ni projekt s ciljem ohranjanja telesne pripravljenosti in zdra-
vega načina življenja bosta Zveza športnih društev Sevnica in 
Zdravstveni dom Sevnica izvedla ponovno v mesecu oktobru.

Gibanje	za	zdravo	življenje

KRŠKO, ZAGREB - 10 članov Plesnega kluba Lukec Krško se je 
26. in 27. junija udeležilo evropskega prvenstva v stepu za 
vse starostne kategorije, ki je potekalo v Zagrebu. Največ 
uspeha so imeli pri članih solo, kjer je Luka Vodlan uspešno 
ubranil naslov evropskega prvaka. V koreografiji Sebastija-
na Vodlana in na glasbo iz filma Maska je navdušil gledalce 

in sodnike, ki so mu dodelili sama prva mesta. Matic Draku-
lič se je moral zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom. Sama 
prva mesta sta dobila tudi Sebastijan in Luka Vodlan v kate-
goriji članskih parov, kjer sta navdušila s koreografijo Jadra-
na Živkoviča Vodlan brother’s bar. Med mladinci solo je Ama-
dej Jankovič osvojil odlično 5. mesto, med pionirkami je 
bila mlada in zelo perspektivna plesalka Sara Jurkas Omer-
zo sedma, ki je skupaj s Klemnom pajičem med mladinski-
mi pari osvojila 14. mesto, mesto pred njima pa sta osvoji-
li Teja Volčanjk in Brina Lukež. V produkciji sta v slovenski 
ekipi poleg naštetih naših tekmovalcev sodelovali še Sabi-
na Štajner in Anja Gerjevič. Slovenska ekipa je zmagala.
Več na www.posavje.info.

Luka	zmagal	solo	in	v	paru	s	
Sebastijanom

Brata Vodlan med nastopom

BREŽICE, FINSKA - Z zadnjim projektnim sestankom v mestu Hu-
ittinen na Finskem smo končali dveletni projekt, ki ga je financi-
rala EU. Iz naše šole so se sestanka udeležili koordinatorica Ele-
na Mlakar, ravnatelj Martin Šoško in knjižničarka Deja Avsec. 
V dveh letih smo se dodobra spoznali s problematiko globalnega 

segrevanja, skušali vplivati na boljšo osveščenost in iskali rešitve 
tako na osebni ravni kot na ravni šole. V projekt je bilo vključe-
nih šest šol: dve iz Nemčije in po ena iz Velike Britanije, Danske 
in Finske ter naša šola, ki je projekt pripravila in koordinirala.

Glavni cilj je bil zmanjšanje porabe električne energije na vsaki 
od sodelujočih šol za 5 %. Mi smo cilj dosegli s pomočjo organi-
zacije tekmovanja med prvimi letniki, in sicer od oktobra 2009 
do maja 2010. V dveh letih je bilo v projekt vključeno 45 dija-
kov naše šole, v tujino pa jih je potovalo devet. Dijaki so izbolj-
šali jezikovno zanje, socialne veščine, izboljšali so razumevanje 
drugih kultur, dobili nove prijatelje in postali bolj samozavestni. 
V dveh letih je bilo v projekt vključenih dvanajst učiteljev naše 
šole. Prednosti, ki jih izpostavljajo sodelujoči učitelji, so pred-
vsem: izmenjava pedagoškega 
pristopa, izboljšanje jezikovne-
ga znanja, premagovanje stere-
otipov in nova prijateljstva.

 Koordinatorica  
 Elena Mlakar

KRŠKO, BOHOR - Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je 
letos organizirala že 4. tabor za nadarjene učence. To-
krat se je odvijal na Bohorju pod naslovom »Šumijo goz-
dovi Bohorja« na temo 2. svetovne vojne in vojne za Slo-
venijo 1991. leta.

Štiriintrideset učencev od 6. do 9. razreda je spoznavalo in obli-
kovalo pozitiven odnos do tistih dni in dogodkov. Začutili so spo-
štovanje do ljudi, ki so se znali boriti za svobodo, za samostoj-
nost, za Slovenijo kot državo, v kateri danes živimo. 
Program so izvajali in vodili strokovni delavci šole in zunanji 
mentorji. Z veseljem je sodelovalo tudi Združenje borcev za 

vrednote NOB Krško ter Planinsko društvo Bohor Senovo. Učenci 
so prisluhnili ljudem, ki so živeli in aktivno delovali v tem času 
– Marinki preskar, aktivistki v času NOB, in Jožetu Habincu, iz-
seljenemu v času druge svetovne vojne. Zanimivo je bilo preda-
vanje dr. Tomaža Teropšiča iz Posavskega muzeja Brežice, ki je 
na preprost način razložil pomen in načine upora zoper tujce, ki 
so skušali zasesti naše kraje. 

Ogledali so si partizansko bolnico in tiskarno, kjer je Tone petro-
vič opisal učencem delovanje in pomen obeh. Obiskali so spomin-
sko obeležje v Zajeselih  pri Župančevih, družini, ki je aktivno 
delovala v času 2. svetovne vojne in v letu 1991, ko se je Slove-
nija osamosvojila, o čemer je spregovoril Ernest Breznikar. Spo-
znali so delovanje radijskih zvez, ki so bile in so še vedno lahko 
pomembno sredstvo obveščanja v nujnih primerih. Pod mentor-
stvom Janeza Kuslja so se preizkusili tudi učenci.

V različnih delavnicah so spoznali in se naučili nekatere pesmi iz 
obdobja 2. svetovne vojne, brali so poezijo, ki je nastala v tem 
obdobju, risali  po predlogah Božidarja Jakca na temo vojne, za-
igrali prizor iz življenja partizanske družine, vse skupaj pa  doku-
mentirali s fotografijo. Seveda pa je bilo tudi nekaj časa name-
njenega druženju, zabavi in medsebojnemu spoznavanju. Tabor 
so zaključili v nedeljo dopoldne z zaključno prireditvijo, kjer so 
učenci drug drugemu, staršem in naključnim obiskovalcem koče 
na Bohorju predstavili, kaj so ustvarili in kaj so se naučili v dveh 
dneh.  Koordinatorka Marta Kožar

Tabor	za	nadarjene	učence

Udeleženci tabora

»Think	For	the	Future«	
2008	-	2010	uspešno	zaključen

Z zaključnega sestanka na Finskem

KRŠKO – Na zadnjo junijsko soboto je AMD Krško na stadio-
nu Matije Gubca gostilo eno od polfinalnih dirk svetovnega 
mladinskega prvenstva v speedwayu do 21 let. Hkrati je bila 
to tudi najviše rangirana speedway dirka v Sloveniji v leto-
šnjem letu. Kakšnih 2000 gledalcev je spremljalo zanimive 
boje mladih speedway voznikov, izmed katerih bodo nekate-

ri v nekaj letih verjetno vozili tudi v Grand Prix-u. V zaključ-
ni del je napredovalo sedem voznikov in ena rezerva. Zma-
gal je Latvijec Bogdanovs, pred Dancem Haugaardom, lani 
tretjim mladincem sveta, in mladim, komaj šestnajstletnim 
Rusom Tarasenkom. Svojega dne ni imel eden od favoritov 
in lanski vice svetovni prvak Hrvat Jurica pavlic, ki pa se je 
s sedmim mestom le uvrstil  v finale. Voznik domačega dru-
štva Matija Duh si verjetno želi dirko čim prej pozabiti, saj 
je končal na zadnjem mestu brez osvojenih točk. Dirka je 
potekala v znamenju zanimivih bojev, vsi tekmovalci po vr-
sti so hvalili organizatorja in pripravo steze. Več o sami dirki 
in komentarjih akterjev  si lahko ogledate na portalu www.
posavje.info v rubriki oziroma oddaji »SPEEDWAY MAGAZIN«. 
 M. P. Foto: Jože Lesjak

Polfinale	mladinskega	SP	
dobil	Latvijec	
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Pot v x, Lunanai, Samo edini, Domine, Plastika, 
Male roke so le nekatere izmed mnogih skladb, 
brez katerih si slovenske glasbe ne da več pred-
stavljati. Siddharta je ime skupine, ki se zna po-
istovetiti s poslušalci svoje glasbe, vedno znova 
iščejo sveže glasbene izraze, ostajajoč zvesti kva-
litetnemu rocku. V osnovi petčlanska zasedba, ki 
se ob različnih sodelovanjih tudi razširi, združuje 
v ljubezni do glasbe tomija Megliča, janija Ha-
ceta, primoža benka, boštjana Megliča in toma-
ža okrogliča-rousa. Fantje se po petnajstih letih 
ustvarjanja lahko pohvalijo z zvestim občinstvom 
različnih generacij in navsezadnje s številnimi pri-
znanji, ki potrjujejo popularnost prepoznavnega 
Siddhartinega zvoka in zanimivih besedil.

V petek, 9. junija, Siddharta prihaja v Posavje, na 
vroče prizorišče poletne riviere Term Čatež. Ob 

tej priložnosti smo fantom zastavili nekaj krat-
kih vprašanj...

posavski obzornik: Kakšni so spomini na nasto-
pe v posavju?
Že kar nekaj časa nismo bili v Posavju, zato je prav, 
da skupaj ustvarimo nove spomine. 
posavski obzornik: Kako bi opisali tipičnega po-
slušalca vaše glasbe? To je lahko vsak, ki ga za-
nima kakovostna glasba, ki ni narejena ‘na prvo 
žogo’, ljubitelj rocka, dobrih besedil in energič-
nega pristopa, da ne omenimo ljubiteljev dobrih 
živih nastopov…
posavski obzornik: glede na to, da je vaša tur-
neja v polnem zamahu in veliko nastopate, kdaj 
boste odšli na zaslužene počitnice? Tu in tam si 
ukrademo nekaj dni med tednom, ‘velike’ poči-
tnice pa pridejo med 7. in 20.avgustom.
posavski obzornik: Kakšen koncert si lahko obe-
tamo v petek na poletni rivieri v termah čatež? 
Poleten, energičen, glasen, dober,… smo v vrhun-
ski formi, pridite in se prepričajte!

Najlepša hvala Siddharti za odgovore! Se vidi-
mo na koncertu!

Da smo z obema nogama stopili v čas po-
čitnic in dopustov, je bilo čutiti tudi ob to-
kratnem dežurstvu za vaše klice, saj jih je 
bilo malce manj, kot smo se jih navadili za-
dnje čase. Bralka Dimičeva s Sejmiške uli-
ce v Leskovcu pri Krškem oz. na Gmajni 
je ogorčena, ker na njihovi glavni ulici ni 
nobene omejitve hitrosti, čeprav je včasih 
že bila hitrost omejena na 40 km/h. „Vozi 
se prehitro, kot na avtocesti, a vendar so 
tu otroci, živali...“, se je hudovala bralka, 
v strahu tudi vedno, kadar se z dvorišča 
vključuje v promet na glavno ulico. 

Na Občini Krško bodo preverili, če je znak na 
Sejmiški ulici dejansko stal. Zapisali so, da če 
bo ugotovljeno, da je bil iz kakršnih koli ra-
zlogov odstranjen, ga bodo postavili na novo.

Bralko Novakovo iz Krškega zanima, kdo 
je odgovoren za popravilo cest, kdo izbi-
ra izvajalce del, kdo jih nadzoruje... Meni 
namreč, da so popravila in obnove marsi-
kje izvedena slabo, tako da med vožnjo po 
teh cestah „dobiš pretres možganov“, kot 
se je izrazila. Posebej je izpostavila cesto 
od Velike vasi proti Rimšu in cesto v Stari 
vasi v smeri Brežic.

Z Občine Krško so odgovorili, da je izvaja-
lec projekta v Veliki vasi bilo podjetje Pri-
morje, d.d., nadzornik pa podjetje Region, 
d.o.o. Cesta v Stari vasi je državna. Njen 
izvajalec je bilo podjetje CGP, d.d., nadzor 
pa je izvajal predstavnik DRSC-ja.

Klic bralca Hribarja s prilip je bil pravza-
prav namenjen kar našemu uredništvu, saj 
ga je zmotil članek, objavljen v 7. števil-
ki Posavskega obzornika z dne 1.4.2010 z 
naslovom „AMD Brežice: Ne bomo odneha-
li!“ Bralec pravi, da jih je članek kot sose-
de motokros steze na Prilipah prizadel in 
da bi radi povedali še svojo plat zgodbe, 
saj so zaradi steze, predvsem zaradi hrupa, 
ki ga povzročajo motorji, veliko pretrpeli. 

Avtor omenjenega članka in odgovorni ure-
dnik Posavskega obzornika Silvester Ma-
vsar odgovarja, da je Hribarjevim na pri-
pombe glede članka odgovoril že 16. aprila, 
ko je navedel, da je članek nastal samo na 
podlagi spremljanja skupščine AMD Breži-
ce in ne na podlagi posebne uredniške od-
ločitve, da bi obravnavali navedeno proble-
matiko, ki je sicer znana iz drugih medijev. 
Bralcu je urednik povedal, da ima možnost, 
da zahteva objavo popravka, če smatra, da 
so bile v članku objavljene netočnosti, kar 
pa je treba zahtevati na podlagi Zakona o 
medijih. Zahteva za popravek mora biti po-
dana pisno in s podpisom avtorja.

Janez iz Krškega pa je opozoril, da v sta-
ri lekarni v Krškem domuje kar nekaj usta-
nov in organizacij, vendar pa se v nobeni 
niso spomnili, da bi ob dnevu državnosti iz-
obesili zastavo...
 Peter Pavlovič

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

v ponedeljek, 12. julija, 
od 19. do 21. ure,

ko vas na telefonski številki 
07 49 05 782 

pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavske-
ga obzornika. 

Pa še opozorilo: rubrika ni namenjena po-
litičnemu obračunavanju in osebnim žali-
tvam, zato vsebine tovrstnih klicev ne bomo 
objavljali.
 Uredništvo

POKLIČITE	UREDNIŠTVO

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

že od 15. decembra 1997

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

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

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

Tega ne zagotavlja noben drug medij v regiji!

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

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

zanesljivost, kot jo imajo mediji z razdeljevanjem 

po različnih lokalih in distribucijskih stojalih, saj 

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

Posavski obzornik kljub temu, da je brezplačen, ni 

oglasnik, pač pa tiskani medij z informativno vsebino, 

ki ga ljudje zaradi pestre in zanimive vsebine vzamejo 

v roke tudi večkrat, mnogim pa je sploh edini tiskani 

vir informacij o (lokalnih) dogodkih. 

Dejansko naklado Posavskega obzornika in 

njegovo distribucijo je možno preveriti tako v 

tiskarni kot na Pošti Slovenije kot pri prebivalcih 

Posavja osebno, česar pa ni mogoče trditi za vse 

druge tiskane medije v Posavju…

Vaš oglas ali drugo sporočilo, objavljeno v 

Posavskem obzorniku, ne bo romalo naravnost v 

koš za smeti ali kontejner, kar se zelo pogosto zgodi 

z re klamnimi letaki in oglasniki.

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

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

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

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

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

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

enega zadnjih povsem do mačih medijev.
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Prehitra	vožnja	na	leskovški	Gmajni,	slabo	obnovljene	ceste,	
motokros	na	Prilipah,	(ne)izobešanje	zastave	na	javni	stavbi
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POROČILI
SO SE

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

• Ana Gramc, Krško – dečka,
• Albina Sotošek, Dovško – 

deklico,
• Urška Škaler, Veliki Obrež 

– dečka,
• Špela Čerpič Varlec, 

Podgorje pri Pišecah – 
dečka,

• Mateja prah, Šutna – 
dečka, 

• Melanie podgoršek, 
Brežice – deklico,

• Danica Drobnič, Brežice – 
deklico,

• Simona Agrež Franko, 
Bukošek – dečka,

• Alenka paskvale, Dolsko – 
dečka,

1. nagrada: protibolečinska delna masaža – 30 min
2. nagrada: masaža lasišča – 20 min
3. nagrada: oblikovanje obrvi

Geslo prejšnje, 13/2010 številke: 

JAMA NAD IZVIROM STUDENE

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

1. nagrada: Franci Žičkar, Leskovec pri Krškem
2. nagrada: Ana-Marija Verovšek – Vuk, Raka 
3. nagrada: Darja Deželak, Ljubljana

Kozmetična hiša LEpOTA NARAVE, 
Sovretova 41 a, Krško

Geslo križanke pošljite do četrtka, 15.7.2010, 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

• Gregor Kunšek, Zabukovje 
nad Sevnico in Sabina 
Žibert, Brestanica, 

• Jože pacek, Gornje 
Pijavško in Olga Jordan, 
Cerov Log,

• Damjan Ljubi in Cvetka 
Hrovat, oba z Vrha pri 
Ljubnem,

• Simon Kirar, Zavinek 
in Damjana Jakše, 
Orehovica,

• Aleksander Furar, 
Šentjernej in Anita 
Črtalič, Gorenja 
Brezovica,

• Jure Dolinar, Novo mesto 
in Vesna Goršin, Križe,

• Damijan Ganc in Vesna 
Grivc, Lončarjev Dol,

• Žiga Čakš, Šmarje pri 
Jelšah in Ada Zupančič, 
Novo mesto,

• Gorazd Lapuh in Tamara 
Fakin, oba iz Brežic,

• Tomaž Brinjevec, Gorenja 
vas in Mojca Seručnik, 
Trbovlje,

• Robert Rihter in Maša 
Fric, oba iz Krškega,

• Damjan Unetič, Slinovce 
in Mateja Dvojmoč, 
Koprivnik. 

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

Razmišljate o izobraževanju?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 162 

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

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

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

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

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

Skozi vaš objektiv

Bralec Janez iz Krškega nas je opozoril na nevarno toč-
ko v prometu: že tako ozek pločnik pred krškim mostom, 
ki služi tudi kot kolesarska steza, je še dodatno zožen 
zaradi stebra javne razsvetljave, poleg tega pa se rav-
no na tistem mestu poseda asfalt. Bralec pravi, da je 
na lastne oči videl, kako se je kolesarka, ki je šla mimo 
te nevarne točke raje peš, spotaknila in padla po strmi 
brežini proti spodnji cesti ob Savi. Ne le, da bi bilo po-
trebno pokrpati asfalt, tudi ograja zaradi strme brežine 
ne bi bila napačna!

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.
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naNaj bo vaš dopust še  

bolj brezskrben! 
Shranite svoje 
dragocenosti in 
pomembne listine v  
NLB Sefe, ki so vam na  
voljo v nekaterih   
NLB Poslovalnicah.

V času od 21. 6. do 
31. 8. 2010 je cena 
najema kar 50% 
ugodnejša*.

* Popust velja le za najem novega sefa  
   za eno leto.

www.nlb.si/sefi

• Metka Moškon, Dobrova – 
deklico,

• Silvestra per, Križe – 
deklico,

• Mateja Koren, Stolovnik – 
deklico,

• Maksina Kovačič, 
Dobruška vas – deklico,

• Valerija Hruševar, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Alenka Sršen, Bušeča vas 
– deklico,

• Gordana Kovačič, Spodnji 
Stari Grad – deklico,

• Damjana Vintar, Vrh pri 
Boštanju – deklico,

• Monika Olovec, 
Kostanjevica – deklico,

• Daria Gorupić Juranić, 
Rogaška Slatina – deklico,

• Tanja Volčanjšek, Kapele 
– deklico,

• Sanja Hudorovič, 
Šentjernej – deklico,

• Elvira Hamzaj, Krško – 
dečka,

• Marija Trupi, Zagorje – 
dečka,

• Katja Redenšek, Ribniki – 
deklico,

• petra Knez Zorko, Krško – 
dečka,

• Lidija Bratkovič, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Simona Kozmus, Presladol 
– deklico,

• Merrushe Bajrami, Krško 
– dečka,

• Klavdija Tomažin, Orešje 
nad Sevnico – dečka.

ČESTITAMO!

prispevki:
redakcija@posavje.info

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

NEpREMIČNINE

prodam vinograd v Gazicah, 
vodovod na parceli, možnost 
gradnje. Tel.: 051 305 520

prodam travnik v Velikem 
Podlogu, velikosti 3.597 m2. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 439 175

prodam 2-sobno stanovanje 
v Radečah; velikost 57 m2, 
3.nadstropje, opremljeno. 
Cena 950 €/m2. 
Tel.: 031 319 546

V bližini Sevnice prodam 
manjšo kmetijo z gospodar-
skim poslopjem ali parcelo 
za vikend. Tel.: 070 876 058

V Zabukovju nad Sevnico pro-
dam starejšo hišo: 2 etaži po 
210 m2, z garažo 12 x 10 m, 
z 2400 m2 zazidljivim zemlji-
ščem, elektrika, voda. Cena 
26.500 €. Tel.: 070 876 032

prodam starejše 3-sobno 
stanovanje z vsemi priključ-
ki v Sevnici. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 545 006

Ugodno prodam stanovanje, 
43 m2, v centru Senovega. 
Tel.: 031 524 010

Rovišče pri Studencu, opre-
mljen bivalni vikend, 6x7 m 
s kletjo, 360 trsov, cca. 45 
arov gozda, možna menjava 
za novejše stanovanje v blo-
ku. Tel.: 031 516 715

V Ljubljani, Einspielerjeva 
ul., oddam dve enopostelj-
ni sobi v 4. nadstropju. 
Tel.: 031 320 900

Na mirni lokaciji oddam v 
najem enosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 041 745 960

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

Apartma Pag - Stara Novalja, 
10 metrov od morja, lastna 
plaža, veliko sence, primer-
no za mlade družine - ugo-
dno oddam. 
Tel.: 041 628 529

Kupim majhno njivo, 4 are, 
okolica Čel, Arnovo selo, 
Zdole, za 1 €/m2, tudi manj-
šo, za ročno obdelavo in vr-
tičkarstvo ter prodam vino, 
mešano belo in žametno čr-
nino ter slike in akvarele. 
Tel.: 07 49 77 003

V najem oddam opremljeno 
stanovanjsko hišo. Je na lepi 
podeželski lokaciji v občini 
Brežice. Tel.: 031 391 372

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Ugodno prodam Clio Sto-
ria Sport 1,2 - 16V, 5 vrat, 
l. 2006, 40.000 km, metalna 
modra barva, prvi lastnik. 
Tel.: 041 746 779

prodam Volvo 460 GLE, pre-
voženih 107.000 km, l. 1994, 
ohranjen, neregistriran. 
Cena 800 €. Tel.: 030 911 534

prodam odlično ohranjeno 
Škodo Fabio Elegance, svetlo 
zelene barve, 68.000 km, l. 
2000, z vso opremo. 
Tel.: 031 272 460 

prodam Škodo Felicija LXI, 
reg. do junija 2011, okolica 
Tržišča pri Sevnici. Cena 650 
€. Tel.: 051 779 135

prodam Škodo Roomster 1,4, 
l. 2007, prevoženih 12.000 
km, 1. lastnik, garažirano, 
servisna knjiga, svetlo mo-
dre barve, ohranjeno. 
Tel.: 041 543 828

prodam Mercedes Benz 24, 
118 kilovatov, 160 KM, l. 
1991, prevoženih 221.500 
km, drugi lastnik. 
Tel.: 031 242 377

prodam kombi Merce-
des Sprinter 311, 2,2 CDi, 
l. 2001, odlično ohranjen, 
cena 5.600 €, možna menja-
va. Tel.: 041 246 204

prodam mašino z menjalni-
kom od Lancia Dedra. Je v 
zelo dobrem stanju. 
Tel.: 031 479 932

prodam VW Polo 45, l. 
1996, 2. lastnik, prevoženih 
150.000 km, metalik temno 
zelena, dobro ohranjen, 5 
vrat, cena 1.250 €. 
Tel.: 041 911 824

prodam Ford Escort 1,3, le-
tnik 1995, prevoženih 125.000 
km, reg. do 10/2010, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 040 745 261

Alu kolesni obroči z letnimi 
gumami 165/65 x 13 za Clio 
- prodam. Tel.: 070 304 094

Čoln - jadrnica 3 m - nepo-
topljiva, z vso opremo, pro-
dam za 2.300 €. Ima akumu-
latorski motor. Primeren za 
jezera, ribištvo itd. 
Tel.: 040 508 784 

prodam ohranjen moped To-
mos M 14, l. 1987, masivno 
smrekovo vrtno mizo 200x80 
cm in dve klopi. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 516 833

Kupim moped Tomos. 
Tel.: 051 818 219

Kupim (prtljažnik) oz. preč-
ke za Renault Clio 1,2, l. 
1997. Tel.: 041 739 042

KMETIJSTVO, LES

prodam varnostni lok za Zetor 
25, 35 in 47. Tel.: 041 675 518

prodam traktor IMT 533 De 
Lux. Registriran z varnostnim 
lokom, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 932 842

Traktor Deutz 25 KS, l. 1959, 
v brezhibnem in delujočem 
stanju - prodam. 
Tel.: 041 940 398 

Starejši traktor Ferguson - 
David Brown, z motorjem 
od Golfa II, zamenjano olje 
v menjalniku in motorju, zo-
bati jermen - 1.500 €. Možna 
menjava. Tel.: 051 779 135

prodam srednje težak gumi 
voz s pripadajočimi naprava-
mi; lestev za krmo ali koru-
zo. Tel.: 041 826 462

prodam kosilnico BCS 127, 
Acme motor, bencin - petro-
lej, z obnovljenim grebenom 
in enofazni kovinski cirkular 
na kolesih - ugodno. 
Tel.: 041 552 915 

prodam motokultivator BCS 
720, z zemeljsko frezo 60 cm, 
malo rabljeno (okoli 19 ur), za 
1.650 €. Tel.: 041 552 915

Za 50 € prodam samohodno 
kosilnico Stiga Combi S 45. 
Tel.: 070 701 249

prodam le dvakrat rabljen 
enofazni šrotar - luščilec koru-
ze. Ugodno. Tel.: 031 386 357

prodam šrotar, mlin za koru-
zo, dobro ohranjen. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 777 311

prodam šrotar brez motorja, 
jarkar za konjsko opremo z 
vilicami za izkop krompirja, 
komat za konja. 
Tel.: 041 971 638

prodam šrotar za mletje 
in ruženje koruze, 2 x sito. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 883 140

prodam 4,5 m3 suhih jelševih 
desk. Tel.: 051 670 887 

prodam električno škropilni-
co (60 m cevi) in nahrbtno 
Stihl v okvari. Možna menja-
va. Tel.: 07 81 64 011

prodam še delujočo nahrb-
tno škropilnico Panonija, 
strižno koso z grebenom za 
Hondo F-400 in 2 gorilca za 
centralno peč, brezhibna, 
cena za kom 20 €. 
Tel.: 031 391 372

prodam starejšo nahrbtno 
škropilnico Turbina; menjam 
za mlin za sadje, ali kupim. 
Tel.: 07 49 56 473

prodam po zelo nizki ceni 
deske 2,5 cm in bukova drva. 
Tel.: 07 81 84 403

prodam suha mešana drva. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 356 762

Ugodno prodam les za drvar-
nico ali vrtno lopo. 
Tel.: 07 49 69 474

prodam drva, metrska, me-
šana, nekaj metrsko hlodovi-
no, delno kalana (hrast, ga-
ber, bukev). 10 m - 430 €; 
Tržišče. Tel.: 040 637 453 

prodam seno v kockah in si-
lažne bale, lucerne. 
Tel.: 07 49 74 048

prodam koruzo v zrnju, je-
čmen, silažne bale in teh-
tnico Libela na skalo 200 kg. 
Tel.: 041 581 488

prodam naravno sušeno koru-
zo v zrnju. Tel.: 07 45 23 333

prodam ajdo, primerno za 
setev, naravno sušeno kr-
mno koruzo ter molzni stroj 
za krave ali koze. 
Tel.: 031 845 064 

prodam - ob žetvi bo za pro-
dajo ržena slama, balirana v 
kocke in svež fižol za ruženje 
po 20. juliju. 
Tel.: 041 738 338

Kupim motorno žago. Tel.: 
07 81 43 077 

prodam slamo, žita na njivi 
po žetvi, večjo količino, brez 
plevela, baliranje po dogo-
voru, kocke ali okrogle bale. 
Tel.: 040 796 830

prodam pšenično slamo iz 
njive in koruzo. 
Tel.: 051 869 010

prodam ječmen, koruzo, 
pšenico in prašiče. 
Tel.: 031 782 487

prodam koruzo (0,15 €), je-
čmen (0,18 €), ajdo za setev 
(0,80 €), frankinjo, cviček in 
prašiča, težkega cca. 150 kg 
in sprejemam naročila za sla-
mo. Tel.: 031 834 173

Oves, 500 kg, prodam. Cena 
0,20 €; okolica Brežic.
 Tel.: 031 319 080

prodam 110 betonskih vi-
nogradniških stebrov; 3 € za 
steber. Tel.: 031 820 773

ŽIVALI

prodam poni žrebička ali 
menjam za mrvo v kockah. 
Tel.: 031 876 668

prodam par ponijev, vajena 
vožnje in paše z ovcami ter 
osli ter osla in oslico. 
Tel.: 041 683 261

prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, in tele, sta-
ro 5,5 let. Cena 800 € ali po 
dogovoru. Tel.: 040 575 154

Po izbiri prodam pašne kra-
ve simentalke, s teleti - 120 
kg, in telico ČB - LM, brejo 7 
mesecev, težko 650 kg. 
Tel.: 031 211 565 

prodam teličko simentalko, 
staro 3 tedne, in kravo si-
mentalko, brejo 9 mesecev. 
Tel.: 031 486 076

prodam tri krave sivke po te-
letu, dobre molznice, A kon-
trola. Tel.: 051 305 520

prodam teličko limusin, sta-
ro 14 dni. Tel.: 031 312 613

prodam telico LS, brejo 6 
mesecev, pašno in mlečno. 
Tel.: 07 81 84 198 

prodam bikca, težkega 170 kg, 
sive pasme. Tel.: 041 744 821

prodam bikca sivca ali limu-
sin, 140 kg. Tel.: 07 81 89 190

prodam dva bikca simental-
ca, stara 4 in 7 tednov, gara-
žna vrata ter okenske police, 
ali menjam za vino. 
Tel.: 031 302 355 

prodam odojke, prašiče, 
težke 120 - 140 kg in narav-
no sušeno koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

prodam dva odojka. Tel.: 
031 563 503

prodam prašiče, težke 80 do 
120 kg, odojke, težke 25 kg, 
ter suho mesnate izdelke. 
Tel.: 051 895 099

prodam odojke, cena po do-
govoru. Tel.: 041 580 983 

Prašiča, 120 kg, za zakol ali 
nadaljnjo rejo prodam. 
Tel.: 031 466 504

prodam prašiča, težkega 
okoli 130 - 140 kg. Možen za-
kol. Tel.: 041 372 692

prodam 2 prašiča, težka oko-
li 60 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 988

prodam 3 prašiče, težke od 
35 do 40 kg. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 396 301

prodam odojke, težke oko-
li 30 kg. So za rejo ali zakol, 
možno tudi klanje (okolica 
Brežic). Tel.: 041 560 136

prodam 4 jagenjčke, stare 3 
mesece, za zakol ali nadalj-
njo rejo, ter 4 ovce in ovna. 
Okolica Krmelja. 
Tel.: 051 388 695

prodam koze, jagenjčke in 
kozličke. Tel.: 031 671 906

prodam dva kozlička, stara 4 
mesece, in Opel Corso 1,2 - 
16 V, l. 2006. 
Tel.: 041 471 169

prodam koze, mešane, od-
rasle, stare 2 leti z mladiči. 
Ženskega spola po 50 €/kom, 
mini himalajska kozica, stara 
15 mesecev - 100 €, gosi 30 
€/kom in velike bele race po 
25 €/kom. Tel.: 040 637 453 

prodam dve kozi, stari 6 me-
secev, primerni za nadaljnjo 
rejo ali za zakol. 
Tel.: 031 756 576

prodam koze, samičke, mla-
diči, 3 mesece, mešanke 
sanjsko - srnaste, bursko - 
sanjske pasme. 60 €/kom, 
Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453

prodam pse, mladičke pa-
sme dalmatinec. Zbiram re-
zervacije, prodaja sredi av-
gusta, cena 150 €. 
Tel.: 040 982 599

prodam mladička pritlikavi 
beli šnavcer z rodovnikom. 
Razglisteni, cepljeni. Na vo-
ljo še en samček in samička. 
Tel.: 041 923 902

prodam čistokrvne psičke 
pasme nemški ovčar, stare 
6 tednov. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 512 308

Telico ali mlado kravo simen-
talko, visoko brejo - kupim. 
Tel.: 051 852 186 

Kupim mlado gosko in gosaka 
(mlad gosji par) ter kosilnico 
BCS 127, brez motorja in ko-

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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suho stranišče

KLEPARSTVO - KROVSTVO
Fendre Srečko

 

Izvajamo krovsko - kleparska 
in manjša tesarska dela.

Pokrivamo z vsemi 
pločevinastimi 

in opečnatimi kritinami.

TEL.: 041 771 740
 

KLEPARSTVO - KROVSTVO 
Fendre Srečko s.p.

Ul. Kozjanskega odreda 23, 
Rogaška Slatina 

Zaposlimo: 

KUHarja/NaMeStNiKa 
voDje KUHiNje (m/ž)

za delo v Brežicah 

Ugoden delovni čas in plačilo. 

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

1000 Ljubljana.
Informacije: 01 420 58 16
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prireditve med 8. in 21. julijem

Četrtek, 8. 7.
• ob 20.00 v mestnem parku v Krškem: Poletni večeri v par-

ku – koncert zasedbe Peaceful Colors

petek, 9. 7.
• ob 18.00 pri spomeniku v Pišecah: osrednja slovesnost ob 

prazniku KS Pišece 
• ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: koncert Kaja Draksler 

Acropolis Quarteta feat. Sanem Kalfa
• ob 20.30 v klubu MC Brežice: predavanje Ane Pincolič o 

Belizeju, ob 21.30: koncert zasedbe Peaceful Colors
• ob 21.00 na poletni termalni rivieri Term Čatež: koncert 

Siddharte

Sobota, 10. 7.
• ob 9.00 pri vaškem kozolcu v središču Pišec: 3. kolesar-

ska vožnja po Pišecah
• ob 11.00 pred kulturnim domom na Bučki: prireditev ob 

65. obletnici zmage nad fašizmom in nacizmom in vrni-
tve iz izgnanstva

Sreda, 14. 7.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Milan Majcen 
Sevnica za julij 2010

• ob 20.00 v mestnem parku v Krškem: Poletni večeri v par-
ku – večer ljudskega izročila z ljudskimi pevci in godci – 
Preloški tamburaši z gosti, Godčevski sestav FS Svoboda 
Senovo in Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi

petek, 16. 7.
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: DJ večer – No means no & 

Co.

Sobota, 17. 7.
• ob 17.00 na igrišču v Bistrici ob Sotli: 29. tradicionalni 

nočni turnir v malem nogometu
• ob 19.30 na Vihrah: koncert ljudskih pevcev 

Nedelja, 18. 7.
• ob 8.00 na travnatem igrišču v Krški vasi: 15. memorial-

ni nogometni turnir Tonija Jarkoviča in Tomaža Tomšeta
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
za julij 2010

Torek, 20. 7.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
za julij 2010

vinski cirkular. 
Tel.: 03 58 06 131

ŽIVILA, VINO

prodam vino črna otela, 70 
litrov po ceni 1 €/l. 
Tel.: 07 49 69 639 

prodam domače žganje - 
sadjevec in vino cviček. 
Tel.: 040 574 769 

prodam vino cviček, okolica 
Volovnika. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 945 764

prodam cviček, odlične kva-
litete, zaradi zmanjšanja za-
loge po 0,70 €/l; cca 500 li-
trov. Tel.: 070 874 165

prodam vino sauvignon in 
modro frankinjo. Možna do-
stava. Tel.: 031 657 195

prodam biodinamično fino 
modro frankinjo in rose, cena 
10 €/l. Tel.: 041 310 689

prodam belo in rdeče vino 
ter modro frankinjo. 
Tel.: 041 717 664

prodam rdeče - belo vino z 
bizeljskega okoliša oziroma 
menjam za drva ali hlevski 
gnoj. Tel.: 051 480 824

prodam rdeče mešano vino 
in vino chardonnay ali zame-
njam za prašiča; okolica Se-
novega. Tel.: 031 564 785

prodam vino modra franki-
nja, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 602 245

prodam žganje (vinsko), pri-
merno za namakanje, cena 3,5 
€/l ter vino rdeče - belo, cena 
0,60 €/l. Tel.: 040 840 065 

prodam žganje sadjevec. 
Tel.: 041 713 596

prodam več vrst domače-
ga žganja: sadjevec, tepko-
vec, tropinovec in češnje-
vec. Tel.: 031 784 860

prodam domač jagermajster 
po 10 €/l in žganje sadjevec 
po 4 €/l. Tel.: 041 524 287

prodam domače hladno sti-
skano oljčno (olivno) olje. 
Tel.: 031 594 341

prodam sveže nabrane gozdne 
borovnice. Tel.: 070 859 950

prodam 30 kg svinjskega 
špeha, narezanega, po 2,5 
€/kg, hkrati pa podarim 5 li-
trov vina. Okolica Koprivni-
ce. Tel.: 041 817 764 

prodam svinjske polovice, 
cca. 30 kg. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 675 518

pOHIŠTVO, OTROŠKA 
OpREMA

Kupim rabljena zunanja 
igrala za otroke. 
Tel.: 031 384 847 

Ugodno prodamo zelo malo 
rabljeno sedežno garnituro iz 
skaja. Tel.: 041 283 218 

Po zelo ugodni ceni prodam 
stolček za hranjenje otroka 
ter banjico in prevajalno de-
sko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 204 212

prodam otroški voziček ABC 
moder, lesen stolček, lupini-
co in avtosedež Concord 9 do 
36 kg. Vse za 160 €. 
Tel.: 031 343 189

prodamo dnevno sobo (stilno 
- hrast). Zelo ugodno. 
Tel.: 07 49 56 344

prodam ovalno mizo 130x95, 
3 stole in klop 150x180, Mu-
rales Radomlje, bukev, mo-
deren design, kot novo, cena 
200 €. Tel.: 041 904 806

prodam mizo, veličina 
1,50x80, dobro ohranjena, 
s štirimi stoli - kovina - les. 
Ugodno. Tel.: 041 581 435

prodam malo rabljeno klub-
sko mizo v rjavi (orehovi) 
barvi ter delovne čevlje št. 
42 in 43. Tel.: 041 736 012

RAZNO

prodam kovinostrugarsko 
stružnico Kurt Steiner VDF. 
Cena po ogledu in dogovoru. 
Tel.: 031 815 470

prodam komplet za central-
no na olje, 25 kW, peč, 2 ci-
sterni, 980 l., gorilnik, av-
tomatika, črpalka, mešalni 
ventil, bojler, cevi, ventili. 
Tel.: 041 400 670

prodam električni bojler (tip 
- ležeči) za kopalnico, 80 l., 
Tiki Gorenje, malo rabljen. 
Tel.: 031 319 546 

prodam stara kmečka orod-
ja: pajkelj, mlatilnica, mlin 
za jabolka itd. 
Tel.: 041 827 776

prodam hladilec zraka Atlas z 
daljinskim upravljanjem; vlaže-
nje, hlajenje, ioniziranje, teža 
7,8 kg, dim.: 26x33x71 cm. 
Cena 50 €. Tel.: 07 81 42 567

prodam rabljeno strešno ce-
mentno opeko. Cca. 2000 
kom. Tel.: 041 215 828

prodam nove AŽ 10 ali 7 sa-
tarje ter nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Ugodno prodam kamen si-
mec za škarpe ali temelje in 
nekaj starega pohištva. 
Tel.: 031 761 559

Ugodno prodam pesjak 
2,50x2,20 m, dobro ohra-
njen. Tel.: 07 81 41 351

prodam diatonično harmoni-
ko BSA ali CFB. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 205 176

prodam diatonično harmoniko 
CFB, starejša, Slakov gumb, 6 
bas, brezhibna, lep zvok, ugo-
dno. Tel.: 041 240 833

prodam moško obleko (ru-
ski ovratnik, telovnik) št. 
50, sive barve, nošeno le en-
krat. Tel.: 041 503 778

prodam televizijo Hitachi, 
ekran 38 cm, kot nova, in 
monitor Samsung, lev in de-
sni zvočnik, vse za 50 €. 
Tel.: 041 279 213

prodam popustni bon za le-
tovanje dveh oseb v dvopo-
steljni sobi – Španija, 8 dni, 
termini v septembru in okto-
bru. Tel.: 040 292 568

Kupim Nokio N95. 
Tel.: 051 426 907 

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:

Kupim električni pisalni stroj z 
vsemi priključki. Nujno ga po-
trebujem. Tel.: 040 204 212

pOMOČ, pODARIM

Prosim, če mi kdo odstopi ze-
mljo za planiranje, lokacija - 
Zdole. Hvala! Tel.: 041 456 414

Zaradi bolezni oddam ljubi-
telju živali zelo prijaznega, 4 
leta starega zlatega prinašal-
ca. Tel.: 07 49 61 436

Takoj nudim pomoč starej-
šim, onemoglim ljudem, z 
možnostjo, da se preselim k 
vam. 37-letna mati s tremi 
otroki. Tel.: 041 572 281

Oddam večji štedilnik na 
drva. Lepo ohranjen, samo v 
kurišču treba obložiti šamot. 
Pokličite popoldan. 
Tel.: 040 439 233

STIKI

Moški, 45 let, iščem žensko 
za skupno prihodnost. Lah-
ko si ločena ali vdova, mid-
va začneva znova. Sem inva-
lid. Tel. - SMS.: 041 776 890

Upokojen moški želi spozna-
ti pošteno žensko, življenj-
sko sopotnico, po možnosti z 
avtom, staro od 60 do 65 let. 
Tel.: 031 673 501 

42-letni fant, zaposlen, sre-
dnje postave, dobrih lastnosti, 
želim spoznati sebi primerno 
žensko iz Posavja ali Dolenj-
ske, s pogojem, da prebiva pri 
meni. Tel.: 041 276 097

Samski moški, 50 let, ki živi na 
podeželju, z lastno hišo in vr-

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

Stara vas 58, 8259 Bizeljsko 
Tel: 07 45-20-103 Fax: 07 45-20-104 Mob: 040 480 051

ZAPOSLIMO KUHARJA m/ž 
ali par KUHAR IN NATAKAR m/ž

Zaželjene delovne izkušnje, možnost zaposlitve za nedoločen čas. 
Osebni dohodek 800 - 1000 € pri doseganju internih normativov, 
urejeno in prijetno delovno okolje.

V restavraciji Vinoteka Bizeljsko pripravljamo specialitete domače 
slovenske kuhinje in raznovrstne jedi po naročilu, k jedem pa 
ponudimo širok izbor Slovenskih vin.

Pisne prošnje z življenjepisom poslati na naslov: 
KLIMAEXPERT d.o.o., Vojkova 58, Ljubljana, e-mail 

tajnistvo@klimaexpert.com ali osebno v Vinoteki.

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. 

odprto vsak dan, cel dan. 
tudi ob nedeljah in praznikih!

vljudno vabljeni!

tom, želi spoznati sebi primer-
no žensko. Tel.: 031 565 917

59-letni moški želi spoznati 
gospo od 50 do 60 let, visoko 
165 cm, teže 70 kg, za sku-
pno življenje. Več po telefo-
nu. Tel.: 07 81 84 672

druga, 

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

format 260 x 285 mm,
224 strani, trda vezava

Cena 39,00 ¤

naročila: 
07 49 05 780 ali marketing@posavje.info
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Poslovna enota BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice,  T: 07 49 94 340

www.lon.si

Za več informacij se lahko oglasite v naši poslovni enoti ali pokličete na spodnjo številko.

doba odplačevanja – do 180 mesecev

obrestna mera – 6-mesečni EURIBOR + 2,50 %

različne oblike zavarovanja

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

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

NaročilNica

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

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

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

 Sevnica (na zalogi) - po ceni 39 €

 Krško (na zalogi) - po ceni 39 €

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

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

Podpis in datum:

več kot 200 strani,
260 x 280 mm, 

trda vezava s ščitnim ovitkom

Zbirka - Stoletje na razglednicah
Sevnica - Krško - Brežice

Zadaj, levo od zvonika župnijske cer-

kve, je deloma vidna nizkopritlična hi-

ša s strešnima frčadama. Leta 1902 je 

hišo, last sofije Fuhrmann, kupil kra-

jevni šolski svet za potrebe novega šol-

skega poslopja petrazredne ljudske šole 

v sevnici. stavbo so prezidali in nadzi-

dali v enonadstropno. Poleg prve trške 

šole, tik nad novozgrajeno, so sevniča-

ni septembra 1903 dobili v trgu še dru-

go učilno zidano, ki se je je prijelo ime 

spodnja šola.

Založil: Ludwig Smole, Lichtenwald 
(Sevnica)

Hrani: Ljubo Motore, Sevnica

Opomba: Na neodposlani razglednici je 

datum 11. 4. 1901

»Dragi! Hvala za razglednico. Jaz se 

imam prav dobro. včeraj 25. je bila tu-

kaj sokolska veselica je bilo prav lušno. 

Dozdaj še nisem niti ene knjige prečital, 

se mi nič ne lubi. večji del zmiraj poha-

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

niškega sodnega uradnika, svojemu ko-

legu, dijaku Janku Orožnu, kasnejšem 

znanemu zgodovinarju, v rodne Tur-

je nad Hrastnikom. narodno zavednost 

je pošiljatelj izkazal s prečrtanjem tistih 

dvojezičnih napisov na razglednici, ki so 

v nemščini.

Založil: Karol Cimperšek v Sevnici

Foto: F. Knollmüller, Graz

Hrani: Osrednja knjižnica Celje

Leto izida: 1908 

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

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

Hrani: Osrednja knjižnica Celje 
Odposlana: 1907 

Foto: Pavel Kavšek, Krško
Hrani: Ljubo Motore, Sevnica
Leto izida: domnevno med 1910 in 1913
Odposlana: 16. 6. 1913
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na zalogi

izide oktobra

na zalogi


