
Tudi sedanje sorte semen so 
po Zevnikovih besedah manj 
primerne za naše razmere 
kakor pred desetletji, ko so 
bile žetve obilne. Kvaliteta 
pšenice pa je letos boljša od 
lanske, ko je bilo preko 50 
odstotkov krmne pšenice, le-
tos je takšnega pridelka le 
za 10 odstotkov.

Pridelovalci oljne ogrščice 
pa so s pridelkom zadovolj-
ni. V KZ Brežice so odkupili 
300 ton, lani le 200, pa tudi 
cena je v razmerju s pšenico 
ugodnejša. V bodoče jo bodo 
sejali nekoliko več, je pa pri-
delava pogojena s kolobar-
jem na štiri leta, kar je pri 
pridelavi ovira, saj se pšeni-
co kolobari na dve leti.  

V sevniški občini ni velikih 
pridelovalcev pšenice, zato 

Po podatkih Kmečke zadru-
ge Brežice, ki jih je podal 
Janez Zevnik, so letos od-
kupili slabih 900 ton pšeni-
ce, kar je približno 20 od-
stotkov manj kot lani. „To 
je posledica manjših pose-
janih površin, kakor tudi ne-
koliko slabšega pridelka, ki 
mu je botrovalo neugodno 
vreme v času vegetacije, 

pa tudi opuščanja nekaterih 
agrotehničnih ukrepov zara-
di nizke cene,“ je še dejal 
Zevnik. Pridelek se tako gi-
blje med 3 do 4 tonami na 
hektar. Ob letošnji žetvi je 
bilo vreme zelo ugodno, zato 
pšenice ne bo potrebno suši-
ti in bo odpadel strošek su-
šenja. Kmetje naj bi v bodo-
če pšenico pridelovali največ 
za svoje potrebe, saj niti z 
državnimi subvencijami ne 
pokrijejo stroškov pridela-
ve. Za tono lahko pričakuje-
jo od 90 evrov do 130 evrov. 
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LJUBLJANA, KRŠKO - Na no-
vinarski konferenci po seji 
Vlade prejšnji teden je pred-
sednik Vlade Borut Pahor ne-
koliko presenetil s trditvijo, 
da je potrebna hitra odloči-
tev o gradnji drugega bloka 
jedrske elektrarne v Krškem.

Ko je odgovarjal na vprašanje 
v zvezi s projektom TE Šoštanj 
6, je omenil možnost, da bi za-
radi nasprotovanja javnosti in 
pomanjkljivosti v vodenju pro-
jekta prišlo do umika te ener-
getske naložbe, pri čemer pa bi 
nastal problem pokrivanja po-
treb po elektriki v Sloveniji. Ne glede na to, kako se bo izšla 
zgodba s Šoštanjem, pa se je predsednik Pahor očitno odločil 
pospešiti priprave na drugi, po finančni in tehnološki plati še 
zahtevnejši energetski objekt, ki naj bi ga postavili v Krškem.

»Ne mislim, da je hitra odločitev o drugem bloku JEK dovolj, 
ne smemo pa z njo več odlašati, to je moja odločitev kot 
predsednika vlade,« je dejal Pahor, ki je že naročil sklic doma-
čih in tujih jedrskih strokovnjakov na posvet, na katerem bi 
sprožili proces odločanja o drugem bloku jedrske elektrarne.

Verjetno poučen iz zgodbe o šoštanjski termoelektrarni je 
Pahor ob koncu zagotovil, da bo v Krškem uporabljena naj-
sodobnejša in tudi najbolj varna tehnologija. Morda pa je v 
svoji naglici pozabil povedati tudi, na kakšen način bomo o 
še enem energetskem objektu, ki naj bi zrasel v našem oko-
lju, lahko (so)odločali tukajšnji prebivalci. Še zlasti, ker bodo 
po predsednikovih napovedih pomemben delež sredstev za 
JEK 2 zagotavljali tuji investitorji. S. Mavsar

Pahor:	Z	JEK	2	ne	
smemo	več	odlašati!

POSAVJE - V zadnjih dneh se kar vrstijo najave kandidatov 
in kandidatk za županska mesta v posavskih občinah, v pri-
hodnje pa je tega pričakovati še več. V uredništvu s pre-
cejšnjim presenečenjem ugotavljamo, da se kandidati na-
mesto za predstavitve na novinarskih konferencah odločajo 
za t. im. predstavitve preko elektronske pošte oz. sporo-
čil za javnost. Menimo, da je funkcija župana vsake občine 
tako odgovorna, da bi si kandidati, ki s svojo kandidaturo 
mislijo resno, morali vzeti čas in se potruditi za predsta-
vitev na novinarski konferenci. Tam jih lahko nenazadnje 
vsaj novinarji spoznamo in fotografiramo (za arhiv),če si 
že ne upajo odgovarjati na vprašanja o svojih programih in 
razvoju občine, v kateri bodo kandidirali. Zato obveščamo 
bralce, da bomo v Posavskem obzorniku objavljali le poro-
čila s predstavitev kandidatov »v živo«, za vse nadaljnje 
aktivnosti pa je seveda sprejemljivo elektronsko komuni-
ciranje. Uredništvo

E-kandidati	za	župane?

SEVNICA – Dnevni red včerajšnje 30. redne seje sevniškega 
občinskega sveta je bil krajši kot običajno, saj je bilo na njem 
le enajst točk. Izpostaviti velja poročilo o izvrševanju občin-
skega proračuna v prvem letošnjem polletju (na prihodkov-
ni strani je bila realizacija 38-odstotna, na odhodkovni pa 
40-odstotna) ter predlog drugega rebalansa letošnjega ob-
činskega proračuna, s katerim se predvideni prihodki zmanj-
šujejo za poldrugi milijon evrov, odhodki pa zvišujejo za 80 
tisoč evrov, kar pomeni zvišanje proračunskega primanjklja-
ja iz 632 tisoč na 2,3 milijona evrov.

Drugi	rebalans	proračuna

Kvaliteta	pšenice	boljša,	
odkup	za	petino	nižji	
BREŽICE, SEVNICA – Letos so bile razmere ob žetvi pšenice, ki so jo po dobrem 
tednu zaključili minulo nedeljo, ugodne. Kvaliteta je boljša kot lani, odkup pa 
za 20 odstotkov nižji. Kmetje opozarjajo na prenizko odkupno ceno, vprašljiva 
je nadaljnja pridelava. Pridelek oljne ogrščice in njena odkupna cena sta boljša. 

tudi ni ponudbe za njen od-
kup. „Vsi, ki imajo pšenico, 
jo imajo večinoma za lastno 
uporabo,“ je pojasnila Joži-
ca Terner iz Kmečke zadruge 
Sevnica. Predsednik Sindika-
ta kmetov Slovenije Roman 
Žveglič iz Stržišča pri Sevni-
ci pa pojasnjuje: „Odkupna 
cena pšenice je sramotno 
nizka, tako kot pred letom 
dni. Dolgoročno pomeni pro-
pad ali zaton slovenske pri-
delave žit. Kar pa je naj-
slabše, se veliki odkupovalci 
kot npr. podjetja Žito, Pan-
vita, Mlinotest Ajdovščina in 
Mlinopek Murska Sobota ob-
našajo mačehovsko do do-
mačih proizvajalcev pšeni-
ce. Na račun nizke odkupne 
cene domače pšenice na tu-
jih trgih le-to odkupujejo po 
nekoliko višji ceni.“
 S. Radi, M. Kalčič

Janez Zevnik

Letošnja žetev je potekala v suhem in vročem vremenu. 

STARI GRAD NAD PODBOČJEM 
– Na pobudo in v organizaci-
ji Franca Černeliča so se 20. 
julija pri njegovem vinogra-
du srečali nekdanji člani iz-
vršnega sveta Občine Krško 
iz leta 1990. To je bila za-
dnja krška „vlada“ v bivši Ju-
goslaviji in hkrati prva v sa-
mostojni Sloveniji, zato so se 
v začetku naslavljali še s „to-
varišice in tovariši“, kasneje 
pa že z „gospe in gospodje“. 
Poleg Černeliča, takratnega 
predsednika krškega izvršne-
ga sveta, so se srečanja ude-
ležili še takratni podpredse-
dnik dr. Stanislav Čuber, 
Franc Glinšek, Franc Jenič, 
Franc Pavlin, Anton Koršič, 
Ivan Molan, Franc Katič, Bo-

ris Rostohar in Anton Bučar, 
manjkali pa so Danilo Siter, 
Roman Stopar in Marjanca 
Mlinarič. Kot so ugotavlja-
li med obujanjem spominov, 
je odnos do tistega obdobja, 

vključno z osamosvojitveno 
vojno, čedalje slabši, zase pa 
so s ponosom ugotovili, da so 
bili „fantje, ki so imeli mož-
gane in jajca“.
 P. Pavlovič

Krški	izvršni	svet	po	20	letih

Deset od trinajstih članov krške „vlade“ iz leta 1990

Borut Pahor na aprilskem 
obisku v NEK
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

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

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

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

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

Naslednja številka (16/2010) bo izšla v 
četrtek, 5. avgusta 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
28. julij.

„Obisk smo razdelili v tri 
dele,« je dejala Čebašek 
Travnikova, „najprej smo se 
o aktualni problematiki po-
govorili z županom Ivanom 
Molanom, potem je bil čas 
rezerviran za pobudnike, 
nato pa javnost preko medi-
jev seznanjamo z ugotovitva-
mi.« Župan Molan je po nje-
nih besedah pojasnil, da je 
v brežiški občini lepo poskr-
bljeno za varstvo otrok, ne-
kaj težav imajo pri urejanju 
problematike s starejšimi 
občani, izpostavil pa je pra-
zna vojaška stanovanja, saj 
se obrambno ministrstvo še 
vedno ni odločilo, kaj name-
rava z njimi storiti, pa tudi 
obrambna ministrica Jelu-
šičeva v zvezi s tem še ni 
obiskala Brežic, za okoljsko 
problematiko pa trenutno ni 
odprtih vprašanj, čeprav je 
bilo v preteklosti nekaj po-
bud okoliških prebivalcev ob 
cerkljanskem letališču in gle-
de izgradnje hidroelektrarn.

Največ	pripomb	na	brežiški	
Center	za	socialno	delo
BREŽICE – 9. julija je brežiško občino obiskala varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, 
ki je obisk s sodelavci načrtovala kot eno izmed rednih zunanjih poslovanj. Na obisk se po slovenskih 
krajih praviloma odpravi vsak mesec. S sodelavcem, višjim svetnikom s področja otrokovih pravic La-
nom Vošnjakom, sta na novinarski konferenci predstavila ugotovitve. 

Pet pobudnikov, kakor imenu-
jejo tiste osebe, ki se obrnejo 
na varuha človekovih pravic, 
je izpostavilo težave zaradi 
navezovanja stikov z otroci, 
ki so nastale po razvezi, ena 
izmed pobudnic pa je naslo-
vila pobudo glede delovnega 
razmerja in reševanja proble-
matike na sodišču. Čebašek 
Travnikova je še dejala, da so 
kritike pri izpostavljeni pro-

blematiki navezovanja stikov 
z otroci v največji meri lete-
le na Center za socialno delo 
Brežice, čeprav je omenjeni 
CSD varuhinji že znan iz prej-
šnjih postopkov, nekateri po-
stopki pa so bili izpostavljeni 
na novo. „Ker pa so podatki 
zaupne narave, več ni mogo-
če povedati, povemo pa lah-
ko, da tisti, ki so se obrnili na 
nas, z delom Centra niso za-

dovoljni,« je še dejala varuhi-
nja. „Ena od pobudnic je celo 
predlagala, da bi imelo lokal-
no prebivalstvo vpliv glede iz-
bire direktorja,« je dodal Lan 
Vošnjak.

Glede pobud, kakor imenuje-
jo pritožbe, je varuhinja še 
povedala, da je bilo v minu-
lem letu na celotnem sloven-
skem območju opaziti rahlo 
zmanjšanje glede na prejete 
pobude v letu 2008. V Sloveni-
ji se jih med tisoč prebivalcev 
obrne na varuha 1,24, v posa-
vskih občinah pa je ta števil-
ka le 0,41. V Brežicah in Sev-
nici se je število pobud v letu 
2009 zmanjšalo, v Krškem pa 
nekoliko povečalo. „Je pa kar 
ena četrtina pobud uteme-
ljenih, če damo primerjavo z 
evropskimi državami, kar lah-
ko kaže, da so pobudniki ali 
bolj informirani ali pa je pri 
nas res toliko več kršitev,« je 
v zaključnem delu strnila va-
ruhinja.  M. Kalčič

Dr. Zdenka Čebašek Travnik in Lan Vošnjak

S t. i. rebalansom oziroma 
predlogom sklepa o spremem-
bah in dopolnitvah proračuna 
občine Brežice za leto 2010 so 
uskladili dodatne prihodke iz 
naslova nadomestila za ome-
jeno rabo prostora iz Skla-
da za razgradnjo odpadkov iz 
NEK in presežek nerazporeje-
nih sredstev iz minulega leta. 
Skladno s potrebami so zaradi 
povečanega vpisa otrok v vrt-
ce, za katere so pred nedav-
nim zagotovili tri in pol oddel-
ke več, zagotovili dodatnih 50 
tisoč evrov, skupaj 100 tisoč 
evrov bodo dobile krajevne 
skupnosti (KS) za vzdrževa-
nje in modernizacijo cest za-
radi višjih stroškov po letošnji 
zimi, sanacijo plazov in osta-
la manjša dela. Maksimilja-
na Stanič iz oddelka za pro-
račun in finance je dejala, da 
je bilo prihodkov manj od na-
črtovanih, le za okoli 800 ti-
soč, kolikor je postavko obno-
ve gradu zmanjšalo kulturno 
ministrstvo. Župan Ivan Mo-
lan pa je pojasnil: „Vse inve-
sticije ostajajo v skoraj ena-
kih številkah, razen sredstev 
MORS-a, saj se je Vlada odlo-
čila, da bo namenila letos 200 
tisoč manj sredstev, kot je do-
ločeno v sporazumu.“ Prav 
tako obrambno ministrstvo ni 
na občino preneslo lastništvo 
nekdanjih vojaških stanovanj, 

Z	rebalansom	v	Brežicah	
več	vrtcem	in	KS
BREŽICE - Občinski svet Občine Brežice je 12. julija uspešno opravil še za-
dnjo - 27. sejo pred počitnicami. Presenetljivo kratko in mirno so svetniki in 
svetnice obravnavali 16 točk, tudi rebalans proračuna.  

kar je bilo dogovorjeno v mi-
nulem letu.

Sprejeli so predlog Odloka o 
spremembah odloka o novela-
ciji zazidalnega načrta Trnje, 
predlog smernic na državni 
prostorski načrt za ureditev 
izvennivojskega prehoda Do-
bova v smeri Sel, kjer gradnje 
ne bo še nekaj let. Potrdili so 
odloke o spremembah in do-
polnitvah prostorskih načrtov, 
s katerimi so zagotovili na-
daljnje izvajanje gospodarske 
pobude za gradnjo na lokaciji 
t. i. Brglezovega travnika, tj. 
med krožiščem Črnc, obvoz-
nico in Pleteršnikovo ulico in 
omogočili širitev gradnje, če-
prav je padlo kar nekaj pri-

pomb, da zagotavljajo indivi-
dualno stanovanjsko gradnjo 
samo na račun umeščanje še 
enega trgovskega centra. To 
naj bi bilo po besedah Jan-
ka Kržana absurdno, saj naj 
bi bil že menda sedmi. Pritr-
dili so mu Ivan Sušin, Joži-
ca Obradović, ki je poudarila 
potrebo oživitve starih me-
stnih jeder, in Stane Rada-
novič.

S sprejemom nadstandardne 
sistemizacije je Občinski svet 
v vrtcih zagotovil dodatna de-
lovna mesta tehničnega kadra 
v Brežicah in logopeda v vrtcu 
Mavrica za vse otroke v obči-
ni. S sklepom so oprostili pla-
čila komunalnega prispevka 
gasilske in prosvetne domo-
ve ter domove društva upo-
kojencev na območju Dobove 
in Globokega, ki se priključu-
jejo na kanalizacijo. S sve-
žnjem sprejetih odlokov pa 
so svetnice in svetniki zago-
tovili tudi podlage za prihaja-
joče lokalne volitve, od delne 
povrnitve stroškov volitev do 
plakatnih mest in odloka o vo-
litvah v KS oz. sestave svetov 
KS. Franc Urek je ob očitkih 
svetniških kolegov na ureditev 
plakatnih mest opozoril, da so 
odlok o plakatiranju sprejeli v 
tem mandatu, pa še vedno ni 
zaživel.  S. Vahtarič

Alenka Laznik, vodja go-
spodarskega oddelka, bo 
morala spraviti v življenje 
odlok o plakatiranju.

Zato pa se tokratna seja po 
razhajanjih stališč svetnic in 
svetnikov in slišanih polemikah 
ni bistveno razlikovala od prej-
šnjih, če sodimo že po svetni-
ški zavrnitvi dveh pobud, kjer 
gre pravzaprav samo za mini-
malno preoblikovanje naselij 
in ne katastrskih občin. V pr-
vem primeru sta za spremem-
bo zaprosili občanki Vida Vuk-
čevič in Mija Hrvatin, ki živita 
na meji katastrskih občin Ore-
hovec in Globočice. Formalno 
in po naslovu spadata s hišno 
številko Globočice 8 k naselju 
Orehovec, vendar so jima bliž-
je, samo preko dvorišča, Glo-
bočice, zaradi česar sta zapro-
sili za priključitev njune hiše k 
slednjemu naselju. V drugem 
primeru sta za spremembo za-
prosili družini Mihelin in Zrinu-
šič, ki živita na naslovu Dolšce 
13 in 13 e, čeprav z Dolšcami 
nimajo nič skupnega, temveč 
gravitirajo na Orehovec. Na 
podlagi zaprosil je spremem-
bo območij pripravila Geodet-
ska uprava in če tudi naj bi bila 
Občina kot institucija načelo-
ma servis občanom, tega v tem 
primeru ne moremo zapisati, 
saj je občinski svet, ne glede 
na to, da so prosilci izpostavi-
li, da bodo oni in ne Občina no-
silci finančnih posledic, se pra-
vi izdaje novih hišnih številk in 

Vlada RS je na eni zadnjih sej pred počitnicami dala soglas-
je k imenovanju Dušana Harlanderja, dr. med., spec., sicer 
Sevničana, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Za-
vod za zdravstveno varstvo (ZZV) Novo mesto. Dušan Harlan-
der opravlja delo direktorja Zavoda za zdravstveno varstvo 
Novo mesto od leta 1994 naprej. 

Harlander	še	naprej	direktor

Več	otrok	–	več	oddelkov	v	
vrtcu	in	tudi	povišanje	cen
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet se je 15. julija sestal na 
33. redni seji, ki naj bi bila, če izvzamemo vsaj še eno izredno sejo, na kate-
ri bodo predvidoma sprejeli rebalans občinskega proračuna, tudi zadnja v iz-
tekajočem se prvem mandatu delovanja občine. 

posledično osebnih dokumen-
tov,  oba predloga zavrnili.

In četudi bi želeli, saj pole-
mik tudi okoli tega ni manjka-
lo, pa niso mogli zavrniti nove 
sistemizacije delovnih mest v 
Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa 
in dviga cen programov vrtcu, 
ki se bodo v primerjavi z mi-
nulim šolskim letom podražili 
za med 13 in dobrih 20 evrov. 
Vrtec naj bi namreč po pr-
vem izkazanem interesu star-
šev za vpis obiskovalo skupno 
95 otrok (v letu 2009/2010 – 
92 otrok), zaradi česar mora-
jo po predpisanih normativih 
povečati oddelke iz doseda-
njih pet na šest, v skladu z no-
vim oddelkom pa tudi kader. 
Tako bo osnova za plačilo star-
šev od prvega septembra da-
lje za otroka od 1 do 3 let (sku-
pno 36 otrok) znašala 490,97 
€/mesec, za kombinirani odde-
lek (18 otrok) 430,20 € in sta-
rostno skupino od 3 do 6 let (41 
otrok) 358,12 €. Ker pa star-
ši glede na razporeditev v do-
hodkovne razrede po osebnih 
bruto prejemkih v preteklem 
dohodninskem letu krijejo pov-
prečno le dobrih 19 odstotkov 
cene programov, mora pokriti 
razliko med plačilom staršev in 
ceno programov vrtca lokalna 
skupnost. Tako bo morala Obči-

na Kostanjevica na Krki zagoto-
viti v proračunu kar okoli 81 % 
sredstev ali okoli 380.000,00 €. 

To pa ne pomeni majhnega za-
logaja od skupno 3,9 milijona 
težke občinske blagajne, ki pa 
je, kakor je razvidno iz odlo-
ka zaključnega računa prora-
čuna za leto 2009, ki so ga na 
tokratni seji sprejeli, poslo-
vala s primanjkljajem v viši-
ni 5.522 €. Ustvarili so namreč 
manj prihodkov (2.343.170 €) 
od načrtovanih. Najnižjo reali-
zacijo so na račun neprodanih 
zemljišč v obrtni coni zabele-
žili na kapitalskih prihodkih, ki 
pa so jih v nadaljevanju name-
nili za investicije. Tako najvišji 
delež celotnih prihodkov obči-
ne, cca 70 %,  še vedno pred-
stavljajo davčni prihodki, sku-
paj pa so v 2009 realizirali za 
2.348.692 € odhodkov. Nadzor-
ni odbor Občine je zato v za-
ključkih priporočil realno pla-
niranje tako prihodkov kot 
odhodkov, pravočasni sprejem  
proračuna in rebalansa pro-
računa, kakor tudi, da mora 
Občina upoštevati finančno 
disciplino in pravočasno porav-
navati obveznosti, saj je ime-
la še v prvi polovici maja letos 
do dobaviteljev odprtih in za-
padlih obveznosti kar za preko 
270.000 €. B. Mavsar     

BREŽICE – Vodstvo brežiške Slovenske demokratske stran-
ke, mag. Andrej Vizjak, Ivan Molan in Patricia Čular, je 15. 
julija predstavilo listo kandidatov za občinske svetnike in 
volilni program.

Mag. Andrej Vizjak je dejal, da ima stranka SDS v občini Brežice 
veliko pokazati, zato se bodo tudi v bodoče trudili, da nadgradi-
jo kakovost življenja. Tako bo na listi za svetnika tudi sam kan-
didiral, saj se funkciji poslanca in svetnika ne izključujeta. Ivan 
Molan je v predstavitvi navedel največje dosežke v iztekajočem 
se mandatu in dejal, da mu je kandidatura tudi za vnaprej iz-
ziv, saj so kot stranka dodobra spoznali celotno občinsko okolje 
in tudi program so sooblikovali s strokovnimi ljudmi. Kandidatno 
listo so sicer okrepili z nekaj novimi imeni, zapolnili pa so tudi 
žensko kvoto 40 odstotkov. Patricia Čular je v svojem nastopu 
pojasnila, da se bo tudi v bodoče trudila pri pridobivanju črpa-
nja evropskih sredstev, saj so po njenih besedah z njimi izvedli 
kar za eno tretjino vseh občinskih investicij. Dodala je še, da pri-
haja novo obdobje, zato bo potrebno pristopiti od velikih pro-
jektov do vsebinskega pristopa, želijo pa okrepiti tudi društve-
no življenje in pridobiti čim več sredstev za njihove programe. 

Med predstavljenimi programskimi vsebinami pa velja izposta-
viti idejo o geotermalnem ogrevanju, ki je po Vizjakovih bese-
dah uresničljiva, saj bi jo umestili v sredo bivalnega prostora, 
ob tem bi izkoristili več vrtin s toplo vodo pod Brežicami in kar 
do 20 % pocenili stroške ogrevanja, v prostor pa bi bil umeščen 
tudi manjši bazen, za realizacijo pa bi bila najugodnejša varian-
ta z javno-zasebnim partnerstvom.  M. Kalčič

Kvota	žensk	na	listi	brežiške	
SDS	40-odstotna
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LOG - Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor 
celjskega podjetja Nivo Danilo Senič sta v večnamenskem 
domu na Logu 16. julija podpisala pogodbo za izvedbo pro-
jekta Kanalizacija Log.  

Oba podpisnika sta ob tem izrazila svoje zadovoljstvo. »Izved-
bena cena dvoletnega projekta, ki se je pripravljal dalj časa, 
je bistveno nižja od projektantske cene,« je med drugim po-
vedal župan Srečko Ocvirk. Direktor Nivoja Danilo Senič pa: 

»Veseli me, da nam je uspelo v tem času na javnem razpisu 
dobiti posel. Potrudili se bomo za uspešno izvedbo.« Ob tem je 
predsednica Vaškega odbora Log Marta Kurnik dodala: »Kraja-
ni Loga upamo, da bo izvedeno vse, kar je bilo obljubljeno!«
Projekt obsega izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 
3170 metrov za odvajanje hišnih odpadnih vod iz naselja Log, 
ki se priključuje na glavni kolektor Centralne čistilne napra-
ve Sevnica. Izvajalec bo z deli pričel takoj po podpisu pogod-
be in jih zaključil v mesecu juniju 2011. Projekt, ki je vreden 
310.333,57 evrov, je delno financiran s strani  Evropske unije, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 S. Radi

BOGENŠPERK - Na gradu Bogenšperk je direktor Elektro-Slo-
venija (Eles) mag. Milan Jevšenak z župani občin z daljno-
vodne trase 2x400 kV daljnovoda med Beričevim in Krškim 
podpisali sporazum o ureditvi medsebojnih odnosov pri gra-
dnji tega 80 km dolgega daljnovoda s predračunsko vredno-
stjo 63,5 milijona evrov. Pri nastajanju sporazuma so tvorno 

sodelovali župani vseh desetih občin, tudi krški Franc Bogo-
vič in sevniški Srečko Ocvirk. Namen sporazuma je vzposta-
viti korektne odnose med Elesom kot investitorjem omenje-
nega strateškega daljnovoda za vso državo in občinami skozi 
katere poteka trasa daljnovoda. Podpisan je bil s ciljem pre-
prečiti zaplete na trasi pri tekočem in končnem odpravlja-
nju povzročene škode na cestah in drugi infrastrukturi, ki jo 
bodo povzročili izvajalci del med gradnjo daljnovoda. S pri-
pravljalnimi deli na gradnjo – poseki gozdov, ki predstavljajo 
70 odstotkov trase, je Eles začel to pomlad na osnovi grad-
benega dovoljenja.  M. Skubic/S. V. 

S	sporazumom	hitrejša	
gradnja	daljnovoda	Beričevo-
Krško

Podpisniki sporazuma (foto: M. Skubic)

Podpis	pogodbe	za	začetek	
gradnje	kanalizacije	na	Logu

V večnamenskem domu na Logu sta direktor celjskega 
podjetja Nivo Danilo Senič in sevniški župan Srečko 
Ocvirk  podpisala pogodbo za z začetek izgradnje 
kanalizacije na Logu.

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

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

SLOVENSKI 
TOLKALSKI DUO

koncert iz cikla AKUSTIKA

petek, 23.7., ob 20. uri,
atrij MESTNEGA MUZEJA KRŠKO

(avla KDK v primeru dežja, ob 20.15)

zasedba marimb: 
Jože Bogolin in 
Simon Klavžar

K spomladanskemu roku 
opravljanja zrelostnega gim-
nazijskega izpita se je v Slo-
veniji prijavilo 7.562 dijakov, 
uspešnih je bilo 6.889 dijakov 
ali 91,1 odstotka. Na zaključ-
ni prireditvi v Termah Čatež 
je brežiške gimnazijce nago-
voril ravnatelj Uroš Škof: „V 

izobraževalnih programih, ki 
jih imamo na šoli, skupaj s ti-
stimi, ki so opravljali maturo 
kot peti predmet in kot zuna-
nji kandidati, je k maturi pri-
stopilo 182 dijakov. V progra-
mu splošne gimnazije je bilo 
od 103 dijakov uspešnih 99 
ali 96 odstotkov. V programu 
ekonomske gimnazije je le-
tošnji rezultat nekoliko slabši 
v primerjavi s prejšnjimi šol-
skimi leti. K opravljanju ma-

Med	posavskimi	maturanti	
tudi	ducat	zlatih
POSAVJE – Rezultati mature in zaključnih izpitov, ki so jih posavski srednješolci opravljali v spomladan-
skem roku, so bili znani 7. in 14. julija, posavske šole pa se ponašajo tudi z zlatimi maturanti. Jesenski 
rok mature bo od 25. avgusta dalje. 

ture se je prijavilo 34 dija-
kov, uspešnih jih je bilo 21 ali 
62 odstotkov. Uspešnih dija-
kov imamo 88 odstotkov, kar 
je višji odstotek kot na ma-
turi v lanskem letu. Ponosni 
pa smo tudi na maturanta in 
štiri maturantke, ki so dose-
gli od 30 do 33 točk. To so: 

Ingrid Molan in Kristina Škof 
z 32 točkami, Tamara Rume-
novič, Nik Škrlec in Saša Ve-
nek s 30 točkami. Ti dijaki so 
med 262 maturanti v Slove-
niji, ki prejmejo spričevala s 
pohvalo.« 

Letošnja poklicna matura in 
zaključni izpiti pa so ponovno 
potrdili dobro znanje in pri-
nesli lepe rezultate tudi Eko-
nomski in trgovski šoli Bre-

žice, ki je letos še posebej 
ponosna na svoje štiri zlate 
maturantke. Svečana pode-
litev spričeval je potekala v 
okrašeni šolski avli, nekaj be-
sed pa je poslavljajočim se 
srednješolcem izrekel tudi 
ravnatelj Martin Šoško. Za-
ključni izpit je v programu tr-

govec opravljalo 24 kandida-
tov, 19 rednih dijakov, ki so 
bili 100 odstotno uspešni in 
pet samoizobraževalcev, od 
katerih so bili uspešni štirje. 
Spričevalo s posebno pohva-
lo za dosežene odlične ocene 
pri vseh predmetih so prejele 
Sebina Hodžič, Jasmina Hri-
bar in Andreja Trupi.

Maturo je v spomladanskem 
roku opravljalo 76 kandida-

tov, redni dijaki so bili 90-od-
stotno uspešni, 14 je bilo 
odličnih in med njimi tudi tri 
zlate maturantke - Kristina 
Virant, Kaja Račič in Klavdi-
ja Župevc. Med 24 odraslimi 
udeleženci pa je postala zla-
ta maturantka Mateja Bašek. 

Na Šolskem centru Krško-Sev-
nica je splošno maturo na Gi-
mnaziji Krško opravilo 90,5 
odstotkov dijakov, od tega 
jih je 11 doseglo več kot 21 
točk, najbolj pa je blestel 
zlati maturant Tomaž Per-
čič, na katerega so na šoli iz-
jemno ponosni. Tudi bera na 
poklicni maturi na Strokovni 
in poklicni šoli Krško je izje-
mna, saj se 84 odstotkov di-
jakov lahko pohvali z uspe-
šno opravljenim zrelostnim 
izpitom, še posebej pa so iz-
postavili tri zlate maturan-
te, to so Grega Divjak, Filip 
Pleterski in Dejan Dornik, 
še štirje pa so bili nagrajeni 
z odličnim uspehom. Na Sre-

dnji šoli Sevnica sta dosegli 
izjemen uspeh dve zlati ma-
turantki Simona Šekoranja 
in Anja Pinoza. Kot so spo-
ročili iz krške srednje šole, 
pa so ponosni na vse, ki so 
v spomladanskem roku uspe-
šno opravili zaključni izpit, ki 
je bil uspešen 92,7 odstotkov, 
še posebej pa so izpostavili 
odličnjaka Anžeta Zupanči-
ča in Martina Nemca.
 Marija Kalčič

Brežiški gimnazijci na podelitvi maturitetnih spričeval v Termah Čatež

Zlate maturantke Kristina Virant, Mateja Bašek, Kaja 
Račič, Klavdija Župevc z županom Ivanom Molanom in 
ravnateljem ETrŠ Martinom Šoškom (foto: ETrŠ Brežice)

Zlati maturant Tomaž Perčič z direktorjem ŠC Krško-
Sevnica Ernestom Simončičem in razredničarko Alenko 
Jevšnik (foto: ŠC Krško-Sevnica)

KRŠKO – V petek, 9. julija, se 
je na praznovanju krajevne-
ga praznika v Pišecah zgodil 
incident, ki je močno priza-
del uredništvo in celoten ko-
lektiv Zavoda Neviodunum. 
Hkrati je dogodek zasejal 
bojazen, da lahko pred le-
tošnjimi lokalnimi volitvami 
pričakujemo še kaj hujšega. 

Že več kot desetletje naše 
sodelavke in sodelavci obi-

skujejo številne prireditve po 
Posavju, med njimi imajo po-
sebno mesto praznovanja kra-
jevnih skupnosti, ki se jih ude-
ležimo, če je le v naši moči, 
in jih tudi obeležimo v časopi-
su. Tako je vedno tudi v Piše-
cah, saj gre v ta slikoviti kraj 
in med aktivne krajane rad 
kdorkoli izmed nas. Nedav-
ni obisk pa je močno pokva-
ril človek, ki je celo občinski 
svetnik in za povrh še predse-
dnik sveta ene izmed brežiških 
krajevnih skupnosti. 

Po končani proslavi je namreč 
naša sodelavka sedla s predse-
dnikom sveta KS Pišece in žu-
panom občine Brežice, da bi 
dopolnila gradivo še z drugi-
mi informacijami o dogodkih v 
kraju. Podrobnosti ne namera-
vamo razlagati, le to, da se je 
omenjeni napadalec najprej 
z medklici, nato pa z zmer-

janjem začel vmešavati v po-
govor med novinarko in sogo-
vorniki. Pri tem je uporabljal 
besede, med katerimi so bile 
najhujše možne žaljivke, s ka-
terimi je obkladal predstav-
nico medija, dolgoletno kul-
turno delavko in nenazadnje, 
mater petih otrok.

Napad je bil sicer zrel za prija-
vo ustreznim organom, vendar 
se za to nismo odločili, tudi na 
željo naše kolegice, ki je pač 
pozitivna oseba, in tudi ni že-
lela obelodaniti neprijetnega 
dogodka. Vendar pa menimo, 
da moramo nanj opozoriti, ker 
se bojimo, da gre le za vrh le-
dene gore, saj se pritiski na 
nas v zelo različnih oblikah vr-
stijo, čeprav je do volitev še 
razmeroma daleč. Kot smo že 
večkrat zapisali, je tudi v Po-
savju vse več ljudi, ki za svoj 
(politični) neuspeh, s katerim 

pa je v mnogih primerih pove-
zan tudi materialni, v prvi vr-
sti krivijo naš medij in tiste, ki 
ga ustvarjamo. Pri tem pa po-
gosto izgubijo občutek za re-
alnost, zato lahko samo upa-
mo, da se ne bo zgodilo še kaj 
hujšega, kot se je v Pišecah.
 Silvester Mavsar, 
 odgovorni urednik

Ali	bo	verbalnemu	sledilo	še	fizično	nasilje?
Po	napadu	na	novinarko	Posavskega	obzornika	v	Pišecah

O Svetu bralcev  
v prihodnji številki

Za to številko smo najavili 
podrobnejšo obrazložitev 
namena ustanovitve Sveta 
bralcev Posavskega obzor-
nika, ki bo začel delovati 
to jesen. Vendar smo za-
radi pomanjkanja prostora 
članek primorani prestavi-
ti v naslednjo številko, ko 
bomo objavili tudi prijav-
nico.  Ur.
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pri reševanju zoženja ceste 
v Podgračenem in pločnikov 
v Ribnici in Podgračenem ter 
pri pripravi dokumentaci-
je za izgradnjo ceste zelena 
meja v Slovenski vasi, za ka-
tero so zagotovljena držav-
na sredstva. Kljub temu je 

izpostavil pridobitev parkir-
nih prostorov pri cerkvi Sv. 
Marije Magdalene, kjer so 
lani razširili pokopališče, iz-
gradili so nekaj sekundarnih 
priključkov na kanalizacijo, 
izpostavil je še ureditev in 
vzdrževanje cest.  

Dan pred tem je PGD Obrež-
je organiziralo tradicionalno 
vrtno veselico in že 9. gasil-
ske igre brez meja, v katerih 
po besedah predsednika dru-
štva Darka Leskovca združi-
jo gasilsko športno tekmo-
valne discipline in ‘malo za 
šalo in malo za res’ tekmu-
jejo, predvsem pa se druži-

Na stojnicah so se s prodaj-
nimi izdelki predstavili člani 
društva Škrija, v kulturnem 
programu pa KUD Slavček, 
Mladinski pevski zbor KD 
Zvezda Dobova, pod vod-
stvom gimnazijca Aljaža 
Božiča in na harmoniki mla-

di domačin Andrej Franko. 
Za prijetno druženje števil-
nih zbranih krajanov in obi-
skovalcev so na pomoč pri-
skočili člani PGD Obrežje 
in tamkajšnjega turistične-
ga društva. Predsednik kra-
jevne skupnosti Venčeslav 
Kunštek je v nagovoru izpo-
stavil: „Osebno nisem zado-
voljen z občinsko prepoča-
snostjo reševanja problema 
glede pločnika Obrežje -Ka-
lin, pa čeprav je v fazi skle-
panja pogodb in odkupa ze-
mljišč za pločnik“. Prav tako 
ga moti občinska počasnost 
reševanja javnega vodovoda 
v Ribnici in Podgračenem, 

jo. Najbolje se je odrezala 
ekipa PGD Skopice, drugo 
mesto je zasedla ekipa DVD 
Otok iz Hrvaške, tretje pa 
PGD Križe. Na igrah je sode-
lovalo sicer osem ekip, še iz 

Podsreda:
Hiša, 109.5 m2, 1.406m2 zemljišča, 
l. 1847, adapt.  l. 2007 
Cena: 109.000 €.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Krško, CKŽ: 
Posl. stavba, 176 m2, 67 m2 dvorišča, 
l. 1995. 
Cena: 99.000 €.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Slavnostni govornik župan 
Ivan Molan se je sprehodil 
po štiriletnem mandatnem 
obdobju in dejal, da je bilo 
eno najuspešnejših investicij-
skih obdobij v brežiški obči-
ni. „Tudi v vaši krajevni sku-
pnosti je bilo v tem času zelo 
veliko narejenega. Ko sem se 
v začetku mandata pogovar-
jal s predsednikom, je rekel, 
da ponekod še nimajo ureje-
ne pitne vode. Vesel sem, da 
se je začela izgradnja gasil-
skega doma, ker se bo na ta 
način rešil marsikateri do se-
daj nerešen problem. Vendar 
pa niso pomembne samo in-
vesticije, zelo pomembni so 
tudi medčloveški odnosi. Po-
membno je kvalitetno dru-
štveno in kulturno življenje, 
ki je pri vas enkratno razvito. 
Kar dve društvi sta praznovali 
100-letnico, kultura ima tako 
pri vas res že dolgotrajno tra-
dicijo. Če zdravih odnosov ni, 
se uniči še ne vem kakšen go-
spodarski napredek. Zato vam 
čestitam in se vam zahvalim, 
da znate stopiti skupaj, da 

Krajevni	praznik	Pišec
PIŠECE – Ob letošnjem krajevnem prazniku, ki ga v Pišecah praznujejo 7. julija, se je zvrstila vrsta priredi-
tev. 9. julija pa je pri spomeniku padlim borcem potekala slavnostna kulturna prireditev. Zbrane so nagovorili 
predsednik KS Peter Skrivalnik, predsednik brežiških borcev Stane Preskar ter brežiški župan Ivan Molan. 

verjemite v napredek, pa naj 
recesija traja še leto ali dve, 
prav gotovo boste prihodnje 
leto zopet poročali o dosež-
kih,“ je povedal Molan. 

Peter Skrivalnik je krajanom 
dejal: „Prvič se je praznik 
praznoval že leta 1956, tradi-
cijo praznovanja pa z manjši-
mi presledki nadaljujemo vse 
do današnjih dni.“ Potem je 

izpostavil nekaj moderniza-
cij cest, med njimi odcep 
Žgalin-Černelič-Rožman v 
dolžini 600 m. Investicija je 
znašala 36.100 evrov, od tega 
je vaška skupnost Orehovec 
zbrala 11.100 evrov. „V pri-
hodnosti bomo obnovili tudi 
javno razsvetljavo od poko-
pališča proti Podgorju, v več-
namenskem gasilskem domu 
bomo namestili ogrevanje in 
obnovili čajno kuhinjo,“ je 
nadaljeval Skrivalnik, ob tem 
je izpostavil, da bodo v avgu-
stu na domu naredili še fasa-
do, kot pridobitev pa nave-
del obnovljen vaški kozolec v 
središču kraja. „Izjemna pri-
dobitev pa je investicija dru-
žine Bibič, ki bo velika prido-
bitev glede razvoja turizma 

v našem okolju,“ so bile 
Skrivalnikove zaključne mi-
sli nagovora. Predsednik ZB 
za vrednote NOB Stane Pre-
skar je z nekaj stavki opisal 
dogodke izpred 66 let, nato 
pa se je dotaknil tudi muče-
nih in pobitih ter med drugim 
okrcal cerkvene oblastnike: 
„Slovenska katoliška Cerkev 
ni za mučenici priznala niti 
častni sestri, ki so ju v dalj-
nem Sarajevu posilili in raz-
mesarili srbski četniki, ker 
sta s svojimi telesi poskusi-
li zaščititi tam izgnane slo-
venske družine. Ne, je pa za 
mučenika proglasila dokaza-
nega izdajalca, belogardi-
stičnega in italijanskega vo-
huna, ki so ga partizani ujeli 
na delu, ki ga je narodno so-
dišče obsodilo in je bila ka-
zen nad njim tudi izvršena. 
Na kratko – brez mučenja. To 
je bilo v kriminalistično fo-
renzični preiskavi tudi doka-
zano in cerkveni vrhovi so bili 
spet postavljeni na laž.“ 

V kulturnem programu so 
nastopili domači godbeniki, 
Pleteršnikovi ljudski pevci, 
Oktet orlica, Ženski pevski 
zbor in pišeški osnovnošolci. 
Venec so k spomeniku položi-
li poleg predsednika Skrival-
nika še Engelbert Kostrevc 
in Karel Plevnik. Program je 
povezovala Ivica Sotelšek.
 Marija Kalčič 

Program so sooblikovali tudi domači osnovnošolci. 

Na nogometnem turnirju med šestimi pišeškimi vasmi je 
zmagala ekipa z Blatnega. Na tradicionalnem streljanju 
na glinaste golobe za krajevni pokal je prvo mesto osvo-
jila LD Globoko, drugi so bili Artičani, tretje mesto pa so 
osvojili domači strelci. Med posamezniki si je prvo lovori-
ko pristreljal Ivan Krkač z Bistrice ob Sotli, drugi je bil Ar-
tičan Jernej Suša, tretji Andrej Zupan s Podsrede, doma-
čin Boštjan Lipar pa četrti.  

Proščenje	na	Jesenicah	
JESENICE NA DOLENJSKEM - V Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem so 18. julija pripravili „Pro-
ščenje na Jesenicah“, s katerim so po sveti maši, ki jo je daroval Andrej Rovšek, pred cerkvijo Sv. Mari-
je Magdalene, katere god so vzeli za krajevni praznik, pripravili proščenje. 

hrvaškega Zaprešiča, Kloko-
čevca in Bregane, ter iz Ve-
like Doline in domača ekipa 
PGD Obrežje. Več na www.
posavje.info.
 S. Vahtarič Proščenje s stojnicami in veselico

Gasilske igre ‘malo za šalo in malo za res’ (foto: D. 
Horvat)

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

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 39,00 ¤

druga, 

dopolnjena izdaja

naročila:
07 49 05 780

marketing@posavje.info

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

Poleti je morda nekoliko več časa tudi za knjige, med kate-
rimi vas želimo tokrat opozoriti na izredno zanimivo zbir-
ko posavske založbe Neviodunum z naslovom Stoletje na 
razglednicah, ki smo jo začeli s prvo knjigo o Krškem, na-
daljevali s Sevnico, jeseni pa bo izšla najobsežnejša s pre-
ko 400 razglednicami o Brežicah in okoliških krajih v mi-
nulih sto letih. Knjige iz te zbirke so izredno zanimivo in 
koristno branje, pa tudi zelo lepo darilo!

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
več kot 250 strani,

trda vezava,

prednaročniška cena: 
35,00 ¤

v pripravi

naročila:
07 49 05 780

marketing@posavje.info
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BEOGRAD - Združenje slovenskih častnikov Brežice je skupaj s 
podžupanjo Mileno Jesenko v prvem julijskem koncu tedna obi-
skalo grob Edvarda Rusjana v Beogradu, prvega slovenskega le-
talskega konstruktorja in pilota, in se poklonilo spominu nanj. 
Skrb za delegacijo brežiškega Združenja sta izkazala obramb-
ni ataše RS polkovnik Bojan Končan in policijski ataše RS Bo-
jan Lunežnik, je poudarila predsednica Združenja Jožica Sta-

jić. V govoru na komemoraciji, kjer se je  pridružila odpravnica 
poslov slovenskega veleposlaništva Jadranka Šturm Kocjan, je 
Stajićeva poudarila, da slovenski častniki s tem simbolnim de-
janjem vsako leto udejanijo velikokrat poudarjene besede, da 
spoštujejo rojake, ki so prispevali k napredku in razvoju na raz-
ličnih področjih človekovega ustvarjanja. Skupaj so si ogledali 
nekatere znamenitosti srbske prestolnice, tudi Letalski muzej, 
ki se ponaša z bogato zbirko letal in letalske opreme, nekate-
ra med njimi so celo edini preostali primerki na svetu. Več na 
www.posavje.info. S. V. 

CERKLJE OB KRKI - V vojašnici Cerklje ob Krki je podpolkovnik 
Igor Strojin, sicer prvi poveljnik februarja 2008 ustanovljene Bri-
gade zračne obrambe in letalstva (BRZOL), 12. julija poveljstvo 
predal dosedanjemu namestniku, podpolkovniku Janiju Topo-
lovcu. Predaje poveljstva se je udeležil poveljnik sil Slovenske 
vojske (SV), generalmajor Alan Geder. Izpostavil je, da so kljub 
zmanjšanim finančnim sredstvom v SV lani dosegli vse zastavlje-

ne cilje, letos pa bodo zaradi manjše finančne realizacije in re-
balansa manj uspešni in je SV dosegla najnižji prag vzdržljivosti.  
Igorju Strojinu je dodeljena nova dolžnost v Generalštab Slo-
venske vojske.
Topolovec, po rodu Ptujčan, živeč v Ljubljani, je ob prevzemu 
poveljstva dejal, da je to mesto odgovorno in častno, kot po-
veljnik pa si je zastavil dva pomembna cilja: „Gre za vzposta-
vitev sistema nadzora zaščite zračnega prostora RS in sistema 
zračnega poveljevanja in kontrole, ki bosta omogočila enotam 
BRZOL povišanje operativnih zmogljivosti, nadaljevanje inte-
gracije v NATINAC, sodelovanja v operacijah kriznega odzivanja 
in sistemu zaščite in reševanja v RS.“ Strojinu so za njegove za-
sluge na slovesnosti, ki sta se je udeležila le župana Kostanje-
vice na Krki Mojmir Pustoslemšek in Šentjerneja Franc Hudo-
klin, izročili plaketo, novemu poveljniku pa zastavo. S. V.

Na	Rusjanovem	grobu

Člani ZSČ Brežice na Rusjanovem grobu

Primopredaja	poveljstva	
BRZOL

Jani Topolovec, Igor Strojin in Alan Geder

BUČKA - Društvo izgnancev Slovenije je 10. julija na Bučki v ob-
čini Škocjan s slovesnostjo počastilo 65. obletnico zmage nad fa-
šizmom in nacizmom ter vrnitev prebivalcev iz izgnanstva. Pred-
stavili so tudi ponatis knjige »Bučka na Dolenjskem skozi čas - o 
izgonu krajanov od leta 1941 do 1945 in uveljavljanju njihovih 
pravic«, ki jo je pripravila predsednica Društva izgnancev Slo-
venije Ivica Žnidaršič. Med udeleženci slovesnosti sta bila tudi 
škocjanski župan Anton Zupet ter sevniški Srečko Ocvirk; slav-
nostni govornik pa je bil domačin in poslanec v DZ Franc Žnidar-
šič, ki je bil tudi sam med izgnanci leta 1941. 

»Bučensko faro, kamor so potem naselili kočevske Nemce, so od 
3. novembra 1941 dalje izselili v nekaj dneh. Domačine so naj-
prej poslali v Rajhenburg, od koder je na trnovo pot izgnanstva 
odšlo 45.000 Slovencev, po vrnitvi leta 1945 pa so ti našli izropa-
ne, opustošene pa tudi požgane domačije,« je nagovoril udele-
žence spominske slovesnosti Franc Žnidaršič, rojak in izseljenec 
z Bučke. »Tem izgnancem ni bilo do razpada Jugoslavije priznano 
ničesar, vojne škode niso dobili povrnjene, mnogi pa so tedaj osi-
romašeli. Šele z ustanovitvijo Društva izgnancev Slovenije 1941 - 
1945 leta 1991 so po velikem zborovanju na Bučki urejanje pra-
vic slovenskih izgnancev in beguncev začeli resno obravnavati,« 
je pojasnjeval. Menil je še, da je bila Bučka edina, z območja 
katere so Nemci izgnali vse prebivalce. »Povezujejo nas nesreč-
ni časi, upajmo pa, da naših vnukov kaj takega ne bo doletelo. 
O izgnanstvu je treba govoriti tudi mlajšim rodovom,” je pov-

zel Žnidaršič. Pred osrednjo slo-
vesnostjo, ki se je odvijala pred 
kulturnim domom na Bučki, je 
potekal tudi pohod ob nemško-
italijanski okupacijski meji od 
Telč do Bučke. S. Radi
 foto: J. Blas

Slovesnost	ob	srečanju	
izgnancev	na	Bučki

SE SPRAŠUJETE, ALI JE ZADNJI 
ROK ZA PREHOD NA DIGITALNO 
TELEVIZIJO DECEMBER 2010?

www.telemach.si
Priklop je možen na območju,  kjer je storitev tehnično izvedljiva.

Telemachov nasveT:  v omrežju 
Telemach lahko gledate TV-programe na 
televizorju z oznako DVB-C ali DVB-T. 
V kolikor se odločate za nakup novega 
televizorja, pa priporočamo oznako  
DVB-C ali MPEG-4.

080 22 88

Odgovor je tu. Če ste Telemachov naročnik, 
se za vas nIČ ne sPRemenI. Še naprej boste 
lahko obdržali obstoječi priključek in gledali 
programe, ki jih gledate danes. 

ZaKaJ Telemach PRIPoRoČa 
PRehoD na DIGITalne PRoGRame 
Za svoJe naRoČnIKe?

• Dostopali boste do več TV-programov, 
BolJŠe slike in zvoka.

• Za začetni paket digitalne televizije s 64 
programi boste plačevali samo 15,50 €,  
to je manJ kot sedaj.

• Prehod je brezplačen, nakup novega 
televizorja ali digitalnega sprejemnika  
nI PoTReBen.

• Možnost spremljanja hD-programov 
(če televizor to omogoča).

• Možen priklop TReh televizorjev za eno 
naročnino (en digitalni in dva analogna).

DRuGe PReDnosTI PRehoDa 
na Telemachovo DIGITalno 
TelevIZIJo:

• pri nekaterih programih je možna izbira 
podnapisov v različnih jezikih, ponekod 
tudi pogovornega jezika;

• možen ogled TV-sporeda za 7 dni vnaprej 
brez brskanja po časopisu;

• možnost snemanja drugega programa, 
medtem ko prvega gledate;

• možnost ustavitve žive slike in 
nadaljevanja ogleda, ko utegnete;

• možnost zaklepanja programov 
z neprimernimi vsebinami za otroke.

Za preklop na digitalno televizijo posegi  
v stanovanje niso potrebni, saj se programi 
digitalne televizije pojavijo na zaslonu 
vašega televizorja po istem kablu kot doslej. 
Med televizor in kabel priklopimo zgolj 
sprejemnik, ki prinaša v vaš dom še več novih 
in ekskluzivnih domačih in tujih programov. 
Veliko jih je že podnaslovljenih  
v slovenski jezik.

BRESTANICA - Novinar Martin Kerin je 19. julija v gostišču 
Ribnik predstavil svoje prvo literarno delo z naslovom Ne-
dokončana zgodba ali Prekratek dan. V njej se prepletata 
proza in poezija, govori pa o človeku, ki prepoznava same-
ga sebe in ljudi v okolici, vendar pa mu zaradi hitrega po-
teka življenja zmanjkuje časa. Dan je enostavno prekratek, 
da bi storili vse, kar imamo v načrtu, zato ostanejo naše 
zgodbe večkrat nedokončane. Zgodba je sicer izmišljena, 
vendar pa lahko bralec v glavnem junaku Janezu najde av-
torjevo prispodobo, kar pomeni, da je knjiga na nek način 
avtobiografska. Kerin je povedal, da so pesmi, ki se pre-
pletajo z zgodbo, nastajale ob pisanju le-te. »Lažje je na-
pisati knjigo kot pa dober članek,« je še priznal avtor, ki 
ima za sabo že veliko novinarskih izkušenj, saj je med dru-
gim nekaj časa delal na STA in Žurnalu24, bil pa je tudi so-
delavec Posavskega obzornika. R. R.

Martin	Kerin	predstavil	svoj	
prvenec

GABRJE - Gabrčani iz Gabrja pri Dobovi smo se 3. julija ude-
ležili srečanja vasi Gab(e)rje iz cele Slovenije, tokrat že pe-
tič zapored. Letos je srečanje potekalo ob bistri reki Soči, v 
Gabrju pri Tolminu. Tam so vse prisotne vaščani lepo spreje-

li in pogostili. Prireditev so organizatorji obogatili s pestrim 
kulturnim programom ter nas popeljali po vasi, poskrbeli so 
tudi za ogled prelepih tolminskih korit v neposredni bližini. 
Tradicionalno niso manjkale niti vaške igre. Druženje in spo-
znavanje Gabercev in Gabrčanov je potekalo skozi cel dan 
in se nadaljevalo še pozno v noč. Leto bo spet kmalu naoko-
li in že se veselimo naslednjega srečanja, ki bo v Gabrju pod 
Špilkom. VS Gabrje pri Dobovi

KRŠKO - Občinski štab Civil-
ne zaščite občine Krško je v 
mesecu juniju že šesto leto 
zapored organiziral sreča-
nje reševalcev občine Krško. 
V okviru štiridnevne strokov-
ne ekskurzije so si udeležen-
ci ogledali največji svetovni 
sejem Rdeči petelin v Leipz-
igu, na katerem je preko ti-
soč razstavljavcev predstavi-
lo najsodobnejšo tehnologijo 
s področja gasilstva, civilne 
zaščite in delovanja reševal-
nih služb.  B. M. 
 (Vir: Doroteja Jazbec) 

5.	srečanje	vasi	Gab(e)rje

Dobovski Gabrčani na srečanju

6.	srečanje	
reševalcev	občine	
Krško
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učilnicah 5A in 5B so se že 
pričela dela, usmerjena v 
zamenjavo močno dotraja-
nih talnih površin oz. parke-
ta, obenem pa že poteka tudi 
menjava dotrajanega cevne-
ga omrežja in radiatorjev ter 
zidne keramike in umivalni-
ka. Parket bo obnovljen tudi 
v matematični učilnici. V 
dodatnih štirih učilnicah in 
treh kabinetih bodo v začet-
ku meseca avgusta v celoti 
zamenjana okna, zaključku 
gradbenih del pa bodo sle-
dila še slikopleskarska dela 
in menjava celotne notranje 
opreme, tako da bodo učil-
nice popolnoma pripravlje-
ne na pričetek novega šol-
skega leta.

Podružnična šola 
Svibno

Podružnična šola Svibno v 
letošnjem letu praznuje ča-
stitljiv jubilej, okroglo sto-
letnico. Šolski objekt, v 
katerem znanje vpija 10 
učencev prvega, drugega in 

tretjega razreda, je v letom 
primernem stanju, zato se 
je Občina Radeče odločila v 
času poletnih počitnic opra-
viti ureditev zunanjih povr-
šin objekta, predvsem me-
njavo fasade. V času, ko to 
berete, dela na objektu že 
potekajo in bodo zaključena 
pred pričetkom novega šol-
skega leta. 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Prvo soboto v juliju je v Trubarje-
vem domu upokojencev Loka potekal že tradicionalni piknik 
za naše stanovalce. Ti ga vsakič nestrpno pričakujejo. Zvo-
ki ansambla „Blanški asi“ so naše stanovalce zvabili v dom-
ski park, kjer jih je v prijetni senci čakalo okrepčilo. Z žara 

je prijetno dišalo po čevapčičih in ostalih dobrotah. Za to so 
poskrbeli naši kuharji, ostali  pa smo poskrbeli za postrežbo 
in suha grla. Nekatere so ob prijetni glasbi zasrbele pete in 
so tudi zaplesali. Skratka, preživeli smo prijetno dopoldne, 
ki bo marsikomu ostalo v lepem spominu. M. Krošelj

Piknik	v	Trubarjevem	domu	

SROMLJE - „Vikendaši“, ki svoje proste trenutke 
preživljajo v počitniških hišicah na območju Sromelj, 
so 26. junija Sromljanom v Domu krajanov pripravili 
družabno srečanje. Soorganizaciji sta se pridružila 
Turistično in Prostovoljno gasilsko društvo, zbranim 
so zapeli MoPZ in Ljudski pevci Sromlje, za dobro 
razpoloženje ob druženju, ki bo postalo tradicionalno, 
pa je igral Totter MIDI.  M. K., foto: A. Preskar 

BREŽICE - Aktualna 12. cvičkova princesa Martina Baško-
vič je 10. julija ob pomoči svojega Društva vinogradnikov 
in vinogradnic Gadova peč priredila dan princes, ki se ga 
je udeležilo skupaj 8 od 12-tih princes cvička. 

Dopoldne so preživele v Termah Čatež, po sprejemu je sledilo 
kopanje, prevoz z brodom po Savi na bližnji Mostec z ogledom 
brodarske hišice in tamkajšnje razstave. Po kosilu so si ogledali 
muzej Polovičevih in njihovo klet, organizatorka pa je pripravi-
la še presenečenje, ogled repnice Najger na Brezovici na Bizelj-
skem. Celodnevno spoznavanje lepot brežiške občine so zaklju-

čile v Krškem, z dirko z gokarti na Racelandu. „Druženje princes 
je sicer ustaljeno, a je to druženje prednovoletno,“ pravi Baško-
vičeva, ker pa ima polno idej, se je odločila, da organizira sre-
čanje v svoji občini, ob pomoči svojega društva in Term, ki so se 
odzvale povabilu. Odzvalo se je osem od dvanajst princes, sre-
čanja so se udeležile: prva cvičkova princesa Lea-Marija Jakše-
Colarič, Zdenka Mirtek, Anita Hrastar, Barbara Kramar, Sonja 
Žagar, Vesna Komotar, Vesna Perko ter Martina Baškovič. Ba-
škovičeva upa, da bo dala nazivu cvičkove princese v tem letu 
nekoliko drugačno razsežnost, saj pravi, da ni samo promotor-
ka vina, temveč celotne Dolenjske, katere rdeča nit je vsekakor 
cviček, zagotovo pa k temu sodijo tudi druge dejavnosti, tudi 
dan princes je zastavila širše, cvičkove princese pa so z vese-
ljem okušale tudi bizeljčana ptp. S. Vahtarič

Cvičkove	princese	spoznavale	
lepote	Brežic

Princese pred repnico Najgerjevih na Bizeljskem, 
aktualna princesa Martina Baškovič druga z leve.

SENOVO - Člani TD Senovo so kot organizatorji ‘čistilne ak-
cije’ v sodelovanju z DU Senovo in PD Bohor Senovo 8. julija 
izvedli akcijo odstranjevanja ambrozije na območju spreha-
jalne poti okoli Gradca na Senovem. Ambrozija je znana kot 
zelo alergena in invazivna rastlina, ki se pospešeno prenaša 
v naše okolje, nekatere države v naši neposredni bližini se 
lotevajo njenega uničenja sistematično, v akcije pa ob pro-
stovoljcih vključujejo tudi vojsko in zapornike. 

Senovčani so odstranili za več kot 10 velikih vreč rastlin, ki jo 
je najbolje izpuliti v času pred cvetenjem. „Ob tem opozarja-
jo, da je je še zelo veliko na različnih lokacijah na Senovem 
in v  okolici. Najdena je še ob poti Toplična - križišče s Tom-
šičevo, na zelenici pri TP na Bohorski cesti, ob poti Senovo - 
Poreber, ob novem avtobusnem obračališču, pa še kje. Če jo 
še kje opazite, posredujte informacije Mariji Krušič na šte-
vilko 051 422 158. Rastlino je najbolje izpuliti in potem po-
sušeno zažgati. Opozarjamo na previdnost ob puljenju, upo-
rabljajte rokavice, pa tudi zaščitna maska ne bo odveč,“ je 
zapisal Tone Petrovič, predsednik TD Senovo. S. V. 

Na	Senovem	nad	ambrozijo

V akciji odstranjevanj ambrozije (foto: TD Senovo)

Železni	most	v	Radečah	
spomenik	tehniške	dediščine
RADEČE - V Radečah, v mestu pod strmim Grajskim hribom, 
ki se je razvilo ob izlivu potoka Sopota v reko Savo, vodi 
čez najdaljšo slovensko reko slikovit železni most, zgra-
jen leta 1894, ki je danes spomenik tehniške dediščine.

Železni most 
čez Savo pri Ra-
dečah so priče-
li graditi sep-
tembra 1893 
na pobudo kra-
janov, ki so že-
leli most, ki bi 
povezoval teda-
nji sosednji po-
krajini - Štajer-
sko in Kranjsko. 
Celotna kon-
strukcija mostu 
je izvedena kot 
paličje oz. pre-
dalčje iz valja-
nih železnih profilov. Vsi spoji so med seboj kovičeni. Voz-
išče je bilo narejeno iz hrastovih plohov. Most je dolg 84 
metrov, širok je 6 metrov in ima nosilnost 12 ton.

Most, ki je bil zgrajen leta 1894, je bil tretji največji v teda-
nji Avstro-Ogrski monarhiji, danes pa velja za največjo kon-
strukcijo z enim samim nosilnim poljem na Slovenskem; že 
vrsto let pa je tudi turistična znamenitost radeč (čez njega 
se ne vozi več, prečkati ga je mogoče le peš ali s kolesom). 
 S. R.

Pred leti so na dnevih splavarjenja iz-
kušeni in pogumni skakali s sredine vrha 
železne konstrukcije mostu v reko Savo

Investicije	v	izobraževanje
Po daljšem obdobju v nujna vzdrževalna dela omejenega investiranja smo se na Občini Radeče v leto-
šnjem letu – ki po naključju sovpada tudi z več jubileji naših izobraževalnih ustanov – odločili v izobra-
ževalno infrastrukturo znova vložiti več naporov in finančnih sredstev.

H kvalitetnejši izvedbi pouka 
bodo pripomogle tudi manjše 
investicije v notranjo opre-
mo, kot posebno darilo ob 
okroglem jubileju pa smatra-
mo odločitev Občinskega sve-
ta Občine Radeče, da s pri-
četkom prihodnjega šolskega 
leta na Podružnični šoli Svib-
no prične potekati pouk tudi 
za četrti razred osnovne šole. 
V časih, ko zaradi racionali-
zacije sredstev podružnične 
šole hitro izginjajo, je odlo-
čitev, da pouk na podružnični 
šoli Svibno – ki resnično pred-
stavlja srce življenja na Svib-
nem – še nadgradimo z doda-
tnim razredom, velik uspeh 
za našo celotno skupnost. 

oSnovna šola radeče

Čas poletnih počitnic bomo 
izrabili tudi za investicijska 
dela na matični Osnovni šoli 
Marjana Nemca Radeče. V 
tem primeru lahko govorimo 
o nujnih investicijskih pose-
gih v več učilnicah; v starih 

vrtec radeče

Z okroglim jubilejem, 40-le-
tnico, pa se v letošnjem letu 
srečuje tudi radeški vrtec, ki 
bo v bližnji prihodnosti doži-
vel največ sprememb. Slabo 
stanje objekta na Šolski poti 
9 in kronična prostorska sti-
ska v obeh enotah vrtca je ko-
nec preteklega leta botrovala 
odločitvi za gradnjo popolno-
ma novega objekta, v nepo-
sredni bližini sedanjega vrt-
ca. Projekt je v zaključni fazi 
pridobivanja projektne doku-
mentacije za gradbeno dovo-
ljenje, vloga za pridobitev sofi-
nancerskih sredstev iz naslova 
operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih pro-
gramov pa bo predvidoma od-
dana letos jeseni. Gradbena 
dela se bodo tako pričela v letu 
2011 in bodo zaključena v letu 
2012. Vzporedno s tem projek-
tom pa bo potekala tudi obno-
va šolske jedilnice z ureditvijo 
skupne kuhinje za osnovno šolo 
in novi vrtec. 
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s svojo okolico, pokvarilo ga ni 
niti majsko hladno deževje, saj 
iz slik sijejo barve in optimi-
zem ustvarjalcev.
Sicer pa tradicionalno druže-
nje ob kolonijah, kot je de-

Mešani pevski zbor Viva Breži-
ce bo nepozabno Carmino Bu-
rano predstavil tudi v Sloveni-
ji, in sicer 1. oktobra 2010 v 
Krškem in 2. oktobra v Litiji.
 Irena Kurajić

kraju Bad Belzig. Občinstvo je 
v do zadnjega kotička napol-
njeni Marijini cerkvi prisluhni-
lo podobnemu programu kot 
v Potsdamu in ga tudi tu po-
spremilo z bučnim aplavzom. 

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

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

MyPhone 1070 chiaro 

10 €*
na paketih z mesečno naročnino ZAME in SMART 

79 €
na paketih brez naročnine SIMPL

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

BREŽICE - Člani Likovnega dru-
štva Brežice (LDB) so v sode-
lovanju s člani Likovnega dru-
štva OKO Krško v Mestni hiši 
8. julija odprli razstavo slikar-
skih del z majske likovne ko-
lonije na temo Brežice 2010. 
Pri ustvarjanju del je nad li-
kovniki s strokovnim vode-
njem bedel mentor Vlado Ce-
dilnik, likovniki obeh društev 
pa so mu ob otvoritvi izrazili 
zahvalo za nesebično podaja-
nje znanj. Kot je dejala Branka 
Ereš, ima LDB že bogato tradi-
cijo organiziranja likovnih ko-
lonij, osnovni namen le-teh pa 
je spodbujanje likovnega izra-
žanja pri članih ter predstavi-
tev likovne umetnosti širši jav-
nosti. Letošnje ustvarjanje se 
je napajalo v čudovitih moti-
vih, ki jih nudi mesto Brežice 

Slikarska	razstava	Brežice	2010

Prvi koncert je bil v soboto, 1. 
julija, na prostem na Webro-
vem trgu v Potsdamu v zave-
tju čarobno osvetljene Frie-
drichove cerkve. Viva Brežice 
se je v prvem delu koncer-
ta predstavila s slovenskimi 
ljudskimi pesmimi in navdu-
šila več kot 1500 obiskoval-
cev. Drugi del koncerta je bil 
v celoti posvečen Carmini Bu-
rani, ki je nastala na osno-
vi srednjeveških rokopisov iz 
11. in 12. stoletja. Delo, na-
pisano za velik zbor, orkester 
in soliste, govori o minljivo-
sti človeške usode, o sreči in 
zadovoljstvu ter nevarnostih 
lahkoživega življenja. Ritmič-
na in ognjevita glasba je oča-
rala prisotne, ki so trud vseh 
sodelujočih nagradili s stoje-
čimi ovacijami. Drugi koncert 
je bil v nedeljo, 2. julija, v 

Mešani	pevski	zbor	Viva	
Brežice	gostoval	v	Nemčiji	

Skupinska fotografija (foto: Viva)

Mednarodna zasedba jazz 
glasbenikov: Janez Gabrič 
(bobni), Rok Lopatič (kla-
vir), Goran Rukavina (bas), 
Mirko Cisilino (trobenta; av-
tor kompozicij) in Teo Col-
lori (kitara; avtor kompozi-
cij), ki igra skupaj od konca 
leta 2008, je v prvih julij-
skih dneh izdala svoj prve-
nec z naslovom Fragments, 
ki so ga predstavili tudi na 
koncertu v parku.

Dober teden zatem so večer 
v parku z ljudsko pesmijo in 
igranjem popestrili ljudski 
pevci in godci, s prikazom iz-
delave ročnih del in vezenin 
pa tudi članice Ročnodelske 
sekcije Ivančica, ki ustvarjal-
no in ljubiteljsko delujejo že 
šesto leto pri Kulturnem dru-
štvu Anton Aškerc Koprivnica. 
Natopili so Tamburaši s Prelo-

Poletna	večera	v	znamenju	
jazza	in	ljudske	pesmi
KRŠKO - V sklopu prireditve Poletni večeri v parku, ki potekajo v organizaciji krškega Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti in Valvasorjeve knjižnice Krško, je 8. julija zvečer v mestnem parku nastopila za-
sedba Peaceful Color, 14. julija pa je poletni večer potekal v znamenju ljudskega petja in igranja. 

ke, vasi nad Kolpo, s častitlji-
vo tradicijo igranja tamburic, 
ki sega že v začetke prejšnje-
ga stoletja, Godci s Senove-
ga, ki delujejo predvsem 
kot spremljevalni sestav se-

novskih folkloristov, vse po-
gosteje pa zaigrajo tudi na 
samostojnih nastopih, pred-
vsem na srečanjih ljudskih 
pevcev in godcev, kot tre-
tja zasedba pa so zbranemu 

občinstvu zapeli tudi Ljudski 
pevci Ajda, ki delujejo v do-
lenjevaškem Kulturnem dru-
štvu Ajda že enajsto leto. 
Pred kratkim so izdali že dru-
go zgoščenko, ki so jo poime-
novali Poj, poj, ptiček moj, 
ki je sestavljena pretežno iz 
pesmi iz domačega okolja.

V mesecu avgustu se bosta 
zvrstila še dva pevsko-instru-
mentalna večera, poimeno-
vana Dalmatinovi večeri, ki 
bosta potekala v Spomin-
skem parku Jurija Dalmati-
na na Vidmu. V nedeljo, 8. 
avgusta, bosta v sodelovanju 
s krškim Kulturnim društvom 
Gilda nastopila kitarist Miha 
Koretič in vokalistka ter po-
zavnistka Anja Koretič, z is-
tim društvom pa 15. avgusta 
še Aristel Škrbič na marimbi.
 Bojana Mavsar

Koprivniške »Ivančice« med ustvarjanjem

BERLIN - Mešani pevski zbor Viva Brežice je v začetku julija gostoval v okoli-
ci Berlina, kjer je skupaj z Zborom sv. Nikolaja Litija, otroškim in mladinskim 
zborom pevske akademije iz Potsdama, simfoničnim orkestrom Sinfonieor-
chester Collegium musicum Potsdam ter tremi solisti – Katharina Wingen (so-
pran), Mircea Nedelescu (tenor) in Thomas Wittig (bariton) – izvedel zname-
nito scensko kantato Carla Orffa Carmina Burana. 

jala Ereševa, vedno znova na-
govarja k druženju, pogovoru, 
ustvarjanju in prijateljevanju, 
kar naj bi se nadaljevalo tudi 
na otvoritvah tako med likov-
niki kot med obiskovalci.

Sklop prijetnega in barvitega 
druženja je dopolnil še Mla-
dinski pevski zbor KD Zvezda 
Dobova z vodjem Aljažem Bo-
žičem, predsednica LDB Ana 
Mamilovič pa je za dopustni-
ški čas nenavadno veliko obi-
skovalcev povabila k užitkom 
ogleda razstave in prijaznemu 
druženju. N. Jenko S.

Predsednica likovnikov med nagovorom 

VIHRE – 17. julija so svoje petletno delovanje s koncertom Za-
pojmo, da nam bo lepo obeležili Ljudski pevci Pšenični klas,  
ki so v goste povabili pestro kulturno mavrico sodelujočih. Na-
stopili so Trebeški drotarji z Artič, Kvartet Jarica z Zabukovja, 
Stoperška banda iz Stoperc, Iva Setinšek in Stojan Imperl s 
Senovega, Folklorna skupina KUD Kresnik z Maribora in telški 
gledališki igralki Martina Žibert kot Micka ter Zdenka Slapšak 
kot Martin, ki sta s priložnostnim skečem še dodatno navduši-
li. Antonija Jankovič je ob koncu izrekla nekaj zahvalnih mi-
sli: „Hvala, da ste se kljub vročini odzvali našemu povabilu in 
prišli prisluhnit nam in našim gostom. Prepevati je lepo in ko-
ristno, kar toplo priporočam vsem, saj kdor poje rad, ostane 
lep in mlad.« Besedna zrna pa je umetelno preštevala Bran-
ka Jenžur. Več na www.posavje.info. M. Kalčič

PIŠECE – V Pišecah so pripravili že 3. Pleteršnikovo srečanje 
ljubiteljev slovenščine za Slovence po svetu. V tem tednu le-
pote jezika, kraja in regije spoznava 21 udeležencev iz Nem-
čije in Srbije, v starosti med 11 in 75 let, je povedala Rut 
Zlobec, učiteljica iz Pišec, ki v Srbiji poučuje slovenski je-

zik in je bila ena od pobudnic srečanj ter znanih pišečkih ta-
borov. Organizatorji so zanje napolnili dneve med 10. in 18. 
julijem, ob spoznavanju jezika svojih prednikov skozi časopi-
se, knjige in oglede filmov pa znanje le tega preizkušajo tudi 
v praksi, med številnimi aktivnostmi oblikujejo tudi glasilo, 
ki bo le ena od popestritev zaključnega sobotnega večera. 
 S. V. 

Srečanje	ljubiteljev	
slovenščine	

Skupino smo ujeli pred Valvasorjevo knjižnico Krško

Pšenični	klas	požel	bogato	
letino
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Kako sodelovati, kako se prijaviti?
Prijavnico iz Posavskega obzornika izpolnite, izrežite, potem 

pa jo z najmanj eno fotografijo vašega vrta 
oziroma balkona pošljite na naslov: 

Posavski obzornik, »Za izbor Najlepši vrt in balkon«, 
Trg Matije Gubca 3, Krško

ali na e-naslov: redakcija@posavje.info.

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
Prijavnica št. 4

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)

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

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

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

skrb za vrt je umetnost, polna veščin. Uči-
mo se, a že naša izhodišča so povsem različna: 
medtem ko je nekaterim zemlja že od malega 
bliže, jo drugi odkrivajo postopoma. Prav za-
nimivo je opazovati ljudi, ko se prvič soočijo z 
lastnim koščkom zemlje! Naenkrat ugotovijo, 
da lahko posejejo karkoli jim srce poželi in ta-
krat jih prevzame neznanska sladkost. 

Določena skupina ljudi pa je še posebej za-
nimiva. Gotovo imate tudi vi kakšne znance iz 
večjih mest, ki so prišli k nam, »na deželo«, in 
nekega dne začeli z vrtnarjenjem? Stvari, ki so 
ljudem iz podeželja samoumevne, te prišleke 
še posebej toplo ganejo in prav edinstveno, 
kar duhovno izkušnjo jim predstavlja tudi na-
črtovanje zelenjavnega ali okrasnega vrta. Le 
poglejte takrat njihove obraze - od izraza nav-
dušenja do resne zaskrbljenosti, ker ne vedo 
kje in kako začeti. Gredice različnih oblik, ko-
lobarjenje, takšno in drugačno zalivanje, gno-
jila, škropljenja, dnevi za plod, za cvet, vsak 
mesec s svojimi škodljivci, skratka, kmalu 
ugotovijo, da je za vrtnarjenje potrebno biti 
pravi strateg! Potem ko so leta in leta živeli v 
smogu, se jim zdaj narava iz dneva v dan raz-
odeva takšna kot je, lepa in neusmiljena. Toče 
in neurij pač prav nič ne zanima, kako ti sveži 
vrtnarji komaj čakajo razcvet svojih prvih vr-
tnic ali gladiol in da vsak dan nežno šepetajo 
paradižniku, ki je začel spreminjati barvo. 

A če gre vse hudo mimo in so okoliščine 
naklonjene takšnemu vrtnarju začetniku, je 
veselje prisluhniti njihovim besedam, ko od-
režejo svoj prvi vzgojeni cvet ali okusijo la-
stne zelenjavne in sadne plodove: »Poduhaj, 
kako diši ta vrtnica! Ali ne diši najlepše na sve-
tu?« zakrili z rokami oni, »Mmm, a si že kdaj 
jedel tako sladek paradižnik?«, navdušeno 
ugotavlja drugi, »Poskusi naše jabolko,« pono-
sno ponuja tretji. In vsem je skupno, da njiho-
va navdušenost pogosto predrami tudi tiste, 
ki so zemlje in dela na njej že vajeni ali celo 
naveličani. Slišati je tudi, da radi brijemo nor-
ca iz omenjenih prišlekov, ki sprva kar z vr-
tnarskimi knjigami v rokah tekajo sem in tja 
in izrisujejo natančne načrte vrtov. Ampak, ali 
nam ni njihovo veselje pravzaprav v navdih? 
Ali se spominjate, kako ste se počutili, ko je 

prvič nekaj vašega pokukalo iz zemlje, bodisi 
na vrtu, njivi bodisi v balkonskem koritu? Go-
tovo je tudi vas prevzela otroškost in iskreno 
zadovoljstvo. 

Takšne prelepe občutke dobro poznajo 
tudi tisti, ki se prijavljajo v letošnji izbor za 
najlepši vrt in balkon Posavja: ob pogledu na 
vrt Brigite Heberle-Martini z Bizeljskega vas 
prevzame „nostalgija“, s tem romantičnim 
imenom pa je gospa Brigita v izbor prijavila 
svoj, v cvetje odeti vrt, ki se nahaja ob Vidovi 
poti. Vrt gospe Brigite nam je v ogled prijazno 
priporočilo tudi Turistično društvo Bizeljsko, 
ki vsako leto na Vidovo nedeljo organizira po-
hod po Vidovi poti, vrt gospe Heberle-Martini 
pa naj bi vedno znova navdušil pohodnike in 
druge mimoidoče. 

Ostajamo v brežiški občini, natančneje v 
Trebežu, kjer za svoje balkonsko cvetje pod 
imenom „balkon v cvetju“ z ljubeznijo in pre-
danostjo skrbi Jožica Lubšina. Da nam cvetje 
poplača ves trud, je prepričana tudi Mihae-
la Strgar iz Leskovca, balkon, poln zelenih in 
rdečkastih odtenkov pa je v izbor prijavljen 
pod imenom „od gaja do cvetočega raja“. Pri 
Jožici Žitnik iz Bojsnega lahko odplavate na 
„valovih gladiol“, saj je Jožica letos v zemljo 
posadila kar 1200 čebulic teh ponosnih ra-
stlin. Če ste si želeli oči spočiti na mavrici, ni 
potrebno daleč: v Velikem Dolu pri Koprivnici 
boste našli barvito balkonsko cvetje Olge So-
tošek, ki je balkon domače hiše poimenovala 
„mavrični balkon“. 

Toliko v tej številki, že v naslednjem na-
šem druženju bomo nadaljevali z objavami 
fotografij prijavljenih vrtov in balkonov. Tudi 
letos želimo s to prijetno akcijo vsem neje-
vernežem dokazati, da v naših občinah Sev-
nica, Krško, Brežice, Radeče, Kostanjevica na 
Krki in Bistrica ob Sotli marljivo vrtnarite in 
razveseljujete svojo okolico z dih jemajočim 
cvetjem. Pridružite se nam, pokažite, kaj vas 
osrečuje, in navdušite za ta lep način življenja 
tudi vse ostale! Vsa navodila za sodelovanje 
boste našli ob prijavnici. 

Vse najlepše do naslednjega branja, naj ne 
manjka čarobnih trenutkov. Uredništvo  

Nostalgija

Valovi gladiol

Mavrični balkon

Od gaja do cvetočega raja

Balkon v cvetju

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
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Jusuf Karamani, Kostanjevica 
na Krki: Na območju Posavja do 
sedaj še nisem bil na dopustu. 
Četudi blizu reke Krke živim, se 
v njej ne kopam, saj se mi ne 
zdi primerna za kopanje, pač pa 
grem na kopanje v Terme Ča-
tež, na dopust pa na sloven-
sko obalo. Turistom, ki pridejo 
v Kostanjevico, pa priporočam 
ogled tega, kar bolje poznam, 
to je ogled Galerije, pa Forme 
Vive, Kostanjeviške jame.

Klementina Pintar, Krško:
Več pozornosti bi morali nameniti 
vinogradom, počitniškim hišicam 
ter jih ponuditi turistom. Izposta-
vila bi še Kostanjevico, čudoviti 
se mi zdijo tudi bohorski slapovi. 
Zelo lepa je okolica reke Krke, ob 
njej so krasni kotički za plavanje 
in druženje. Turistom so najbolj 
poznane Čateške toplice, okolj-
skim prebivalcem pa ne nudijo 
nobenih ugodnosti, jaz jih obi-
ščem poredko.

Rok Gorenjc, Krmelj: 
Moram reči, da samega Posavja 
ter njegovih naravnih znameni-
tosti ne poznam ravno najbolje. 
Če bi mi kdo priporočal kakšen 
prijeten kotiček, bi si ga zagoto-
vo z veseljem šel ogledati in tam 
tudi dopustoval. Po mojem mne-
nju bi bile za turiste meka vinske 
kleti, katerih v naših krajih res 
ne manjka, poleg tega pa pre-
moremo tudi kakovostno vino, ki 
je bilo že velikokrat nagrajeno!

Romana Krašovec, Radeče: 
Dopusta v domačem Posavju še 
nisem preživela, a glede na to, 
da sem sedaj malo bolj spozna-
la prekrasne naravne danosti Li-
sce, bi z veseljem kakšen teden 
kot dopustnica preživela na tem 
posavskem biseru. Narava je ču-
dovita, možnosti prenočišča so 
in prav tako za raznovrstna špor-
tna udejstvovanja - za sprehode, 
za planinske pohode na Lovrenc, 
Jurklošter … Zrak je čist in svež.

Metka Uršič, Krško: 
Dopusta sicer še nisem preživela 
v Posavju, ampak mislim, da so 
možnosti za to zelo dobre. Pre-
malo je ponudbe naših avtoh-
tonih stvari, kot so dobra vina, 
dobra kulinarika, prelepo pode-
želje, kolesarske steze, vinsko 
turistične ceste, kulturni pro-
gram oziroma dogajanje pa je 
kar precej bogato. Predvsem do-
mačini se premalo zavedamo, ka-
kšne atribute ima naše Posavje.

ANKETA

Jože Mlakar, Župelevec: 
Posavje zelo dobro poznam, 
tudi oddaljene kraje, prav do-
pustoval pa tu še nikoli nisem, 
je pa dobra ideja. Za nekaj uric 
gremo večkrat kam v domače 
kraje, na prireditve in izlete ali 
druženje s prijatelji. Turistom 
bi priporočil ogled Malkovca, 
Okroglic, pogled s Šentvida po 
vzponu, posebnosti kot so re-
pnice in kup dobrih turističnih 
kmetij. 

Tokrat smo naključne mimoidoče povprašali, ali so že oz. 
ali razmišljajo, da bi dopust preživeli v domačih krajih. Za-
nimalo nas je, kam bi šli in kaj bi si ogledali, pa tudi, kaj 
priporočajo turistom, da vsekakor obiščejo, si ogledajo in 
doživijo ob obisku Posavja. 

Počitnikujete	doma,
poznate	posavsko	ponudbo?	

 že od 15. decembra 1997

Potem ko so na uredništvu časopisa brneli telefoni in ste nas 
na terenu ustavljali z naslednjimi vprašanji: »Kje pa lahko ko-
lesarimo s tremi otroci?«, »A mi prosim zaupate odpiralni čas 
bazena?«, »Vi gotovo veste, kam naj gremo z večjo skupino 
nekaj pojesti?«, »Moja nečakinja iz Chicaga prihaja na obisk 
avgusta, lepo vas prosim, rada bi jo peljala na kmetijo, kjer bi 
videla, kako smo mi živeli nekoč. Kam naj se obrnem in ali se 
lahko kar pride tja?«, smo sklenili, da vam v teh poletnih me-
secih v sodelovanju z različnimi turističnimi ponudniki poma-
gamo zbrati čim več uporabnih informacij za prijetne in dogo-
divščin polne proste dni in urice v domačih krajih. 

POČITNICE V POSAVJU SO TU
Na posebnih časopisnih straneh, ki smo jih poimenovali »Po-
čitnice v Posavju«, boste do konca avgusta našli veliko dobrih 
idej za popestritev poletja in za ta doživetja vam sploh ne bo 
potrebno daleč – z nekaj prehojenimi ali prevoženimi kilo-
metri boste na cilju! 

Začutili boste, kar nam pravzaprav govorijo tujci ves čas: da 
naša regija ponuja veliko naravnih in kulturnih biserov, zani-
mive možnosti za aktivni oddih, raznovrstne športne aktivno-
sti na prostem, kvalitetna enološka in gastrononska dožive-
tja, prijetne ohladitve v bazenih in rekah, odpravite se lahko 
na tematske izlete ali obiščete katero izmed poletnih prire-
ditev. Vzemite si čas, preglejte ponujene možnosti in razmi-
slite, česa še niste doživeli? 

Morda je to polet z balonom? Bi vam bil všeč kanu in druga 
rekreacija ob in na Krki? Kolo, motorni zmaj, jezdenje konja? 
Ste že bili v Kostanjeviški jami ali na primer poslušali baročno 
glasbo na grajskem dvorišču? Poznate naše čudovite naravne 
parke? Kaj pa, če bi preživeli popoln dan na turistični kmetiji, 

kjer vas razvajajo in ne pozabijo na tradicijo domačih krajev? 
Koliko posebnih zbirk predmetov ste že obiskali? Kaj bi bilo 
všeč otrokom? Kako si lahko polepšata dan s partnerjem? Za-
bava in oddih v termalni vodi? Ste se že zapeljali s splavom po 
Savi? Kaj pa, če se podate malo više, v naše hribe in se nagra-
dite s prelepim razgledom ter okusnim okrepčilom? 

Na poletnih straneh »Počitnice v Posavju« boste izvedeli tudi 
malo več o posavskem turizmu in počitnicah nasploh. Naj do-
damo, da smo se tokrat osredotočili na priložnosti in predno-
sti in ne na težave, ki pestijo naš posavski turizem, ker se še 
vedno prepočasi povezujemo, premalo sodelujemo in včasih 
znatna sredstva celo nedogovorno usmerjamo. A kjer je vo-
lja, bo tudi pot in še lepši časi.

Turizem so ljudje, pravijo, in v Posavju jih je veliko, ki vas bodo 
srčno sprejeli, vam pokazali še neodkrite kotičke in vas napol-
nili z mislijo: »Tole je pa super. Moram ponoviti!«

Sedaj vas prepuščamo zanimivemu branju in prijetnemu na-
črtovanju, do naslednje številke s »Počitnicami v Posavju« pa 
vam želimo obilo svežih in prijetnih trenutkov!
� Uredništvo�

Vabimo vse ponudnike storitev, organizatorje prireditev in 
ostale, ki bi radi na zanimiv način predstavili svojo dejav-
nost, da se za sodelovanje na poletnih straneh »Počitnice v 
Posavju« obrnejo na nas preko telefona: 

07 49 05 780, 040 634 783, 
ali nam pišejo na elektronski naslov 

marketing@posavje.info. 

Približajmo ljudem bogato turistično ponudbo!   

POČITNICE V POSAVJU… ZAKAJ PA NE?
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VELIKI KAMEN – Izletniška do-
mačija Vertovšek leži v vasi Ve-
liki Kamen. Na njej gospodarita 
Marija in Karel, ki gostom po-
leg prijazne besede postrežeta 
tudi z okusnimi domačimi jed-
mi. Po njunih stopinjah pa je pri-
čel hoditi že sin Karli. Se pa zase-
lek, kjer stoji le nekaj hiš ter je za 
streljaj odmaknjen od glavne ce-
ste proti Koprivnici, imenuje Zajčji kot. 

Po pripovedovanju Karla Vertovška sta si z ženo Marijo zgradila hišo na 
njenem domu. Rodili so se jima trije otroci, dve hčerki in sin, ki s par-
tnerko Majdo ter 3-mesečno hčerko Pio stanuje pri njiju. Marija je go-
spodinjila, Karel pa je bil zaposlen v podjetju SOP, kjer je delal 30 let, 
ko je šlo podjetje v stečaj.  „Začel sem se spraševati, kaj še lahko nare-
dim v življenju, gospodarstvo je bilo v krizi. Porodila se mi je ideja, da 
bi izkoristil to našo lokacijo, kjer je neokrnjena narava in hiša ob goz-
du. Žena je odlična kuharica, pa sva pričela uresničevati idejo o izletni-
ški domačiji ter se z veliko vztrajnosti prebila čez birokratske ovire in 
poleti leta 1994 pričakala prve goste,“ se spominja sogovornik in žena 
mu z nasmeškom prikimava.  

Na domačiji gostijo zaključene skupine, ki jim pripravijo piknike, zani-
mive so tudi poroke, kjer se poročni ceremonial odvija v osrčju narave, 
nato pa poskrbijo za pogostitev po željah mladoporočencev. Domača 
hrana je pripravljena po recepturi iz zakladnice naših babic, tako po-
strežejo z govejo juho z domačimi rezanci, pa s kislo gobovo juho z aj-
dovimi žganci, kruh se peče v krušni peči, gostje posežejo po mešanem 

„štrudlu“, prijetno zadiši domača pečenka, odojek in jagnjetina ter še 
vrsta drugih jedi. „Cene imamo zmerne, pripravljenih je sicer kar ne-
kaj jedilnikov, vendar pa si gostje lahko hrano izberejo po svojih željah,“ 
doda Vertovšek. Vertovškovi so poskrbeli tudi za postavitev večnamen-
skega ograjenega igrišča. Vsako leto 15. avgusta organizirajo druženje 
članov iz okoliških društev, letošnje srečanje bo že 13. po vrsti,  dogo-
dek pa je že prerasel krajevne meje. 

Sogovornik se je dotaknil tudi pomanjkljivosti, ki jih čuti pri vsakodnev-
nem opravljanju dejavnosti ter izpostavil, da pogreša specifične agen-
cije, kjer bi bile informacije o turistični ponudbi na enem mestu in bi 
tako prišla ponudba hitreje do turista, s tem pa tudi možnost, da čim 

hitreje obišče želeno lokacijo. Sicer sta člana Združenja turističnih kme-
tij Slovenije, kjer je kar nekaj ugodnosti, saj jih seznanjajo z zakonodajo, 
opozarjajo pa tudi na kakšne negativnosti, ki se pojavijo na terenu. Kr-
ška občinska uprava pa ima po njegovih besedah vse premalo posluha 
za razvoj kmečkega turizma. Vertovšek še opozori, da aktualni razpisi 
niso ugodni, pa tudi ne zanimivi za koriščenje, saj niso pravilno narav-
nani, da bi pritegnili zainteresirane. Ob tem še pojasni, da je pričel v la-
stni režiji prenavljati pred leti v ujmi poškodovano počitniško hišico ob 
vinogradu, ki jo bo brezplačno ponudil kot darilo domačije npr. mlado-
poročencem. „Sicer pa se ukvarjamo z ovčerejo, gojimo kokoši in pra-
šiča, obdelujemo 6 ha zemlje, ki jo zasejemo s koruzo in žitom, ostalo 
so travniki, obdelujemo pa tudi 800 trt,“ sta za zaključek povedala pri-
jazna Vertovškova. Za vse dodatne informacije so vam na voljo na 
naslovu: Marija, Karel Vertovšek, Veliki Kamen 42, 8282 Kopriv-
nica, tel.: 07 49 76 239 ali GSM: 041 983 170.
 Marija�Kalčič

V osrčju zelenih travnikov, obde-
lanih polj in vinogradov ter tiho 
šumečih gozdov najdemo v va-
sici Podvrh v občini Sevnica Tu-
ristično kmetijo Grobelnik, ki je 
od Sevnice oddaljena 8, od Kr-
škega 15 in od Term Čatež 45 ki-
lometrov.

V toplem poletnem julijskem ju-
tru nas je na njej z nasmehom 
na obrazu sprejela lastnica Slavi-
ca Grobelnik, oko pa se je usta-
vilo tudi na cvetočem cvetju in 
lepo urejeni okolici. Misel je po-
letela: “Idealen kraj za počitni-
ce na kmetiji, za družabna sre-
čanja, praznovanja, za raziskovanje okolice!” 

Sam objekt, ki je sestavljen iz več delov in ima več prostorov, je pri-
meren za aktivno preživljanje počitnic in prostega časa za družine, 
za upokojence, za kolesarje, za planince in za pohodnike. Lepo ure-
jeni notranji prostori so idealni za praznovanje porok in obletnic ter 
za družabna srečanja. 

Goste radi popeljejo na ogled kmetije, zeliščnega vrta in hišne zbir-
ke fotografij treh generacij. Posebnost turistične kmetije je najstarej-
ši prostor na kmetiji - 150 let stara soba za goste, v kateri se ob spro-
ščenem klepetu vedno nazdravi samo z doma pridelanim likerskim 
vinom iz modre frankinje.

Osnovna dejavnost kmetije, ki obsega 18 hektarjev, je vinogradni-
štvo, pridelava in predalava lastnih vin, zato za obiskovalce po že-
lji pripravijo v sodobno urejeni vinski kleti vodeno pokušnjo vin s 
sommelierjem (z vinskim svetovalcem). 

V kulinarični ponudbi Turistične kmetije Grobelnik najdemo zna-
čilne domače, posavske jedi. Njihova specialiteta je tipična vi-
nogradniška pojedina, jedi iz ajde, paleta štrukljev, potice, kruh 
in šarklji. Pohvalijo se tudi s sezonsko hrano na osnovi grozdja 
in z uporabo svežih zelišč iz lastnega zeliščnega vrta. Obisko-
valcem radi postrežejo z izborom lastnih sort vin - od sladkih, 
polsladkih do suhih. Naravni grozdni sok iz šipona z znakom ka-
kovosti in likersko vino iz modre frankinje pa sta prava poseb-
neža v ponudbi. 

Na kmetiji pa imajo tudi 
lastno prodajalno. V njej 
prodajajo lastne, doma-
če proizvode - točeno 
vino, grozdni sok, vinska 
in zeliščna žganja, likersko 
vino, čaje, šarklje, potice, 
marmelade in še posebno 
grozdno marmelado iz ža-
metne črnine.    

Že 20 let se opravlja na kmetiji gostinstvo kot dopolnilo. Začeli so s 
preprosto obliko vinotoča in nato to dejavnost razširili v nastanitev 
na kmetiji. Prenočišča nudijo v lepo urejenih sobah (na voljo je deset 
ležišč), možno pa je izbrati tudi sodobno urejen apartma. Na kmetiji 
so dobrodošli tudi hišni ljubljenčki. 

Tako kot se trudijo za lepo urejeno okolico in notranjost prostorov ter 
dobro počutje gostov, želijo ohranjati tudi ljudske običaje, kot so: krst 
mošta in trgatev z gosti.

Na kmetiji in v njeni bližnji okolici je dovolj možnosti za rekreacijo - 
za sprehode, za kolesarjenje ali pa za pomoč pri kmečkih opravilih. 
Novost v ponudbi Turistične kmetije - Grobelnik  je strokovno voden 
“team building”, ki se izvaja na sami kmetiji, v vinogradu, na  travni-
ku in na  Ajdovskem gradcu (arheloškem parku iz obdobja antike). 
Za vse dodatne informacije so vam na voljo na naslovu: Turistič-
na kmetija Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje. Telefon: 00386 
(0)7 81 88 176. GSM: 00386 (0)41 335 257 ali spletna stran www.
grobelnik.si Smilja�Radi

Na posavskem biseru, na 948 
metrov visoki Lisci stoji Tonč-
kov dom - priljubljena pla-
ninska, pohodniška in izletni-
ška postojanka. Dom, ki stoji  
na razgledni ploščadi na juž-
ni strani tik pod vrhom Lisce, 
je dobil ime po Tončku Čebu-
larju iz Leskovca pri Krškem, 
ki je bil po drugi svetovni voj-
ni predsednik Planinskega dru-
štva Lisca in je vodil izgradnjo 
doma na Lisci, ki so ga odprli 
leta 1952. V letošnjem letu je postal najemnik Tončkovega doma 
na Lisci Franc Krašovec iz Radeč, ki se trudi privabiti planince, po-
hodnike in izletnike s pestro gostinsko ponudbo, s prijaznostjo in 
s posluhom za želje obiskovalcev. 

V obnovljeni kuhinji pripravljajo dnevne enolončnice, nedeljska 
kosila in jedi po naročilu. Sami izdelujejo sir,  njihova posebnost 
pa je »potratna potica«, ki jo peče gospodar. Novost v ponudbi 
so še slastne pizze in vsako nedeljo od 12. ure dalje odojek, pe-
čen na žerjavici. »Gostinske usluge ponujamo tudi zaključenim 
družbam z možnostjo izbire jedilnika naših  cenjenih gostov,« je 
dejal Krašovec. »Z ženo rada pripravljava  menije, ki niso vsakda-
nji, ki so naša hišna posebnost. Na njem so jedi po okusu naše 
družine, narejene z osebno noto in s ščepcem lastne domišljije. 
Specialiteta so piščančji ptički po ženinem receptu,« pripovedu-
je Franc Krašovec in doda, da pri delu pomagata tudi hčeri. Naje-
mnik Tončkovega doma na Lisci si želi s ponudbo izbrane domače 

hrane, ki se navezuje na kulinariko Posavja, uvrstiti Lisco na slo-
venski kulinarični zemljevid. 

Z določenimi gradbenimi posegi bi želel preprečili tudi propadanje 
objekta in ga postopoma obnoviti. »Na Lisco, ki je bila pojem ure-
jene izletniške točke, sem hodil od majhnih nog. Zadnja leta je bila 
neurejena, ponudba slaba. Ker sem si vedno želel delati v gostinstvu 
in sem v preteklosti že sodeloval z gostinci, sem se odločil za prija-
vo na razpis,« je povedal Krašovec, ki je pred podpisom petletne 
najemne pogodbe delal kot samostojni podjetnik v gradbeništvu.

V Tončkovem domu je mogoče prenočiti v eno, dve, tri ali štiri po-
steljnih sobah. V 16 sobah je na voljo 36 ležišč. V treh gostinskih 
prostorih je 90 sedežev, točilnica, pri mizah pred domom pa je 80 
sedežev. Poleg doma je balinišče,  otroško, košarkarsko in nogo-
metno igrišče, vzletišče za jadralne padalce in zmajarje ter piknik 
prostori. Neokrnjena okolica doma ponuja številne možnosti spre-
hodov in nabiranja gozdnih sadežev ter zdravilnih rastlin.

Od Tončkovega doma, predvsem pa z vrha Lisce, kjer stoji tudi me-
teorološka postaja z veliko belo kupolo, je izredno lep razgled. Od 
severa proti vzhodu vidimo Pohorje, Konjiško goro, Boč, Donačko 
goro, Macelj, Ivanščico. Od vzhoda proti jugu seže pogled do Med-
vednice, Gorjancev, Kočevskega Roga in Snežnika. Od juga proti za-
hodu vidimo Javornik, Nanos, Trnovski gozd in Julijce s Triglavom. 
Od zahoda proti severu so v ozadju Kamniške in Savinjske Alpe. 
Odlično se vidi tudi Kum, Veliko Kozje, Mrzlica in Čemšeniška pla-
nina, pa Paški Kozjak, Peca, Uršlja gora, Svinška planina in Golica v 
Avstriji. V zelo lepem in jasnem vremenu pa najbolj očara pogled 
na slovenskega očaka Triglava. S ploščadi pred samim Tončkovim 
domom se širi zelo lep pogled na dolino reke Save od Radeč proti 
Sevnici in na Dolenjsko gričevje na južni strani doline.

Lisco lahko obiščemo v vseh letnih časih. Dostop je mogoč peš, s 
kolesom, z osebnim vozilom in z avtobusom iz več različnih sme-
ri, med katerim sta najbolj znani Krakovo in Breg. Vsi pohodni-
ki s potrjeno planinsko izkaznico so deležni popusta pri storitvah. 
Za vse dodatne informacije so vam na voljo na naslovu: Franc Kra-
šovec, Tončkov dom na Lisci, Podgorica 36, 8290 Sevnica. GSM: 
00386 (0)41 335 257 ali spletna stran krasovec.franc@gmail.com
� Smilja�Radi

Tončkov	dom	na	Lisci	-	kjer	se	oko	spočije	in	srce	umiri	

Najemnik�Tončkovega�doma�
na�Lisci�Franc�Krašovec�z�ženo�
Romano.

Tončkov�dom�na�Lisci�je�od�nekdaj�sinonim�za�prekrasno�
izletniško�destinacijo.

Turistična	kmetija	Grobelnik	v	Podvrhu	pri	Sevnici

Slavica�Grobelnik,�lastnica�
kmetije�in�sommelierka

Turistična�kmetija�Grobelnik�v�Podvrhu�pri�Sevnici.

150�let�stara�soba�za�goste�in�hišna�
zbirka�treh�generacij.

Na	izletniško	domačijo	Vertovšek	v	Zajčkov	kot

Karel�in�Marija�Vertovšek

Izletniška�domačija�Vertovšek�na�Malem�Kamnu�v�Zajčjem�kotu

Ob�gozdu�so�postavili�ličen�kozolec�in�klopi�za�prijetna�druženja.
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Po njenem 
mnenju ima 
Posavje za ra-
zvoj turizma 
velik potenci-
al, vendar se 
premalo sred-
stev namenja v 
tej smeri. Ob-
čina in ljudje 
sami bi mora-
li pokazati ve-
čje zanima-
nje. Na razvoj 
in prepoznav-
nost posavske-
ga turizma in 
tudi Posavja pa 
ima velik vpliv 
oglaševanje, ki 
je dokaj skro-
mno, saj se ra-

zen Term Čatež skorajda ne 
pojavi v medijih katera dru-
ga destinacija iz Posavja. 
„Na oglaševanju bi se nedvo-
mno moralo več narediti, saj 
bodo le tako lepote Posavja 
postale znane širšemu kro-
gu potencialnih turistov,“ 
je še dodala Anja. Turizem 
bo predstavljal pomembno 
vejo v prihodnosti Posavja, 
kar naj bi dokazovala tudi 
Fakulteta za turizem v Bre-
žicah, ki bo svoje prve štu-
dente predvidoma sprejela v 
študijskem letu 2011/2012.

 Maja Šetinc

Za to šolo se je odločila, ker 
rada potuje, spoznava nove 
kulture, šege in navade ter 
odkriva nove destinacije. 
Anja poudarja, da ima štu-
dij turizma številne predno-
sti: »Če rad delaš z ljudmi, 
imaš lahko veliko od tega«. 
Anja meni, da se lahko Po-
savje pohvali s kar široko tu-
ristično ponudbo, med ka-
tero prevladujejo turistične 
kmetije in zidanice z vinski-
mi kletmi. Zaradi naravnih 
danosti pa bi se posavski tu-
rizem moral čim bolj osredo-
točiti na povezovanje z nara-
vo, torej na tako imenovani 
eko-turizem. Tako bi zažive-
le restavracije v naravi, kjer 
bi gostom postregli z vrhun-
skim domačim vinom, v po-
nudbo pa bi lahko vključili 
tudi ogled bližnjih gradov in 
ostalih zanimivosti.

Opozorila pa je tudi na nekaj 
pomanjkljivosti, ki po nje-
nem mnenju zavirajo razvoj 
turizma v Posavju. Predvsem 
predstavlja problem pomanj-
kanje visoko izobraženega 
kadra, ki bi bilo seznanjeno 
z novostmi in zakoni na tem 
področju, več znanja pa bi 
jim omogočilo boljšo turistič-
no ponudbo in s tem seveda 
večji dobiček iz te dejavno-
sti. Rešitev vidi v aktivnej-
šem povezovanju turističnih 

Posavski	turizem	skozi	
mlade	oči
SEVNICA – Anja Pinoza, doma iz Žurkovega dola pri Sevnici, je v letošnjem šolskem 
letu uspešno končala smer turistični tehnik na Srednji šoli Sevnica. Kot zlata matu-
rantka te smeri naj bi dobro poznala področje turizma, zato smo jo obiskali in pov-
prašali, katere priložnosti in pomanjkljivosti posavskega turizma opaža.

ponudnikov, saj »en človek 
ne more nič narediti«, sku-
paj pa bi bili močnejši in bolj 
konkurenčni ostalim turistič-
nim ponudnikom po Sloveniji 
in v svetu. K razvoju turizma 
pa bi pripomogli tudi teča-
ji in seminarji, kjer bi ponu-
dniki, oziroma ljudje, ki bi to 
želeli postati, dobili koristne 
informacije, ki bi jim poma-
gale pri vodenju in izboljša-
vi turistične ponudbe. »Posa-
vska turistična ponudba bi se 
na primer lahko razširila z iz-
gradnjo športnih centrov, ko-
pališč in v zimskem času smu-
čišč,« je predlagala Anja.

Anja Pinoza

Galerija�Ambienta�na�Cesti�krških�žrtev�44�v�Krškem�

Na poletnem sprehodu 
skozi staro mestno jedro 
vas vljudno vabimo v ga-
lerijo Ambienta, kjer med 
bogato izbiro kristalnih iz-
delkov Steklarne Rogaška 
najdete še številne sloven-
ske izdelke, kot so: 

• panjske končnice,
• majice, kape in magnet-

ke I FEEL SLOVENIA (ura-
dni slovenski turistični 
spominek),

• idrijsko čipko,
• turistične vodnike v raz-

ličnih jezikih,
• bogato zbirko knjig Za-

ložbe Neviodunum,
• izdelke iz porcelana,
• in številne druge, s kate-

rimi lahko obdarite sebe 

Prosti	čas	lahko	preživite	tudi	v	knjižnici	...

POLETNI VEČERI V PARKU
Že več let Javni sklad 
za kulturne dejavnosti 
OI Krško in Valvasorje-
va knjižnica Krško vsa-
ko poletje v krškem 
mestnem parku pri-
pravljata niz glasbe-
no-literarnih veče-
rov, v katerih gostimo 
ustvarjalce od blizu in 

daleč. V letošnjem letu smo vključili tudi novo prizorišče, in sicer Spo-
minski park Jurija Dalmatina na Vidmu.
Napovedujemo še:
• 8. avgust ob 17. uri, Spominski park Jurija Dalmatina na Vidmu, glas-

beni večer z Miho Koretičem (kitara) in Anjo Koretič (viola, pozavna) 
– v sodelovanju s KD Gilda Krško

• 15. avgust ob 17. uri, Spominski park Jurija Dalmatina na Vidmu, 
glasbeni večer z Aristelom Škrbičem (marimba) – v sodelovanju s 
KD Gilda Krško

• 24. avgust ob 19. uri, Mestni park v Krškem, literarni večer Meda-
na pred Medano

• September, Mestni park v Krškem, literarni večer s Tadejem Golobom, 
dobitnikom nagrade Kresnik za najboljši roman leta. 

SPEEDWAY ZBIRKA
V Valvasorjevi knjižnici v Krškem je od 12. septembra 2009 odpr-
ta posebna zbirka ali »muzej v malem« Speedway v Sloveniji. V 
zbirki je prikazana zgodovina slovenskega speedwaya. Za vsakim 
predmetom v zbirki je skrita zgodba o več kot pol stoletni zgodo-
vini slovenskega speedwaya, o posameznih voznikih in o prete-
klih dogodkih, ki so oblikovali ta poseben in zanimiv šport. Lahko 
si ogledate tudi kratek film iz zgodovine slovenskega speedwaya.

Zbirka je na ogled vsak dan v odpiralnem času Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, Cesta krških žrtev 26, Krško. Za voden ogled se lahko do-
govorite na tel.: 07 4904 000 ali mail: knjiznica@knjiznica-krsko.si.

ČASOPISNA ČITALNICA IN ATRIJ
V prijetnem okolju 
časopisne čitalnice ali 
urejenega atrija lahko 
preživljate svoj prosti 
čas ob druženju s pri-
jatelji, prebiranju ča-
sopisja in knjig, ki 
vam jih ponujamo na 
različnih priporočil-
nih seznamih.

KNJIŽNA ZBIRKA V NEREZINAH
V počitniškem naselju Bučanje pri Nerezinah na otoku Mali Lo-
šinj se že daljše obdobje nahaja kolekcija knjižnega gradiva Valva-
sorjeve knjižnice Krško, ki se vsako leto dopolnjuje. Zbirka je na-
menjena vsem, ki svoj poletni oddih preživljate v okrilju zelenja 
in zdravilnega morskega zraka v naselju Bučanje. Vabimo vas, da 
si naše gradivo izposodite na recepciji  naselja in da svoj dopust 
preživite tudi v družbi z dobro knjigo.

BREZŽIČNI DOSTOP DO INTERNETA 
V osrednji Valvasorjevi knjižnici 
Krško na CKŽ 26 vam omogoča-
mo tudi brezžičen dostop do in-
terneta.  Tako delujeta omrežji 
Eduroam in Libroam, na voljo pa 
je tudi t.i. javni internetni (angl. 
Public) dostop do interneta. Po-

datke o  dostopu do interneta je možno pridobiti pri zaposlenih 
v avli knjižnice.  Brezžično omrežje deluje v večjem delu pritličja 
in prvega nadstropja knjižnice ter tudi v parku pred knjižnico.

V Valvasorjevi knjižnici Krško omogočamo tudi oddaljen dostop do 
različnih baz podatkov za člane knjižnice (COBISS, Tax-Fin-Lex, EB-
SCOhost, Oxford Reference Online Premium Collection).

USTVARJAMO, SE IGRAMO IN TUDI BEREMO
Otroci in starši vabljeni, da 
prosti čas med počitnicami 
preživljate v prostorih mla-
dinskega oddelka na CKŽ 47, 
kjer se lahko igrate, ustvarja-
te, prebirate časopise in zani-
mive knjige. 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA
Za izjemno dragoceno kulturno dediščino baročne kapucinske 
knjižnice skrbi Valvasorjeva knjižnica Krško in z veseljem tanči-
ce preteklosti našega okolja odkrivamo tudi obiskovalcem raz-
ličnih generacij. 
Kapucinska knjižnica Krško se nahaja na Cesti krških žrtev 26, Kr-
ško. Možni so le vodeni ogledi knjižnice, za katerega se lahko sku-
pine in posamezniki najavijo na tel. 07 4904 000 ali elektronski 
naslov: knjiznica@knjiznica-krsko.si.

Vabljeni tudi v naše ostale enote, ki so odprte po poletnem 
delovnem času:
SENOVO:  ponedeljek 12-18
VIDEM:  torek 15-18
KOSTANJEVICA NA KRKI:  četrtek 12-18

Tudi Valvasorjeva knjižnica Krško sodeluje v kulturni in turistični ponudbi mesta Krško in Posavja s svojimi posebnimi zbirkami, prav tako 
pa je lahko prijeten prostor za zanimivo in koristno preživljanje prostega časa vseh generacij.

ali svoje najbližje, morda 
tudi poslovne partnerje.

V nadstropju Galerije Ambi-
enta pa se že polni vzorčna 

soba poslovnih in promo-
cijskih daril za podjetja, 
od najcenejših kemičnih 
svinčnikov do izvirnih le-
tošnjih novitet in tekstila.

Telefon: 07/49 25 570
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Boste to poletje preživeli kar 
doma ali pa ste se že vrnili z 
dopusta in ne veste, kaj bi po-
čeli v prostem času? 

Ljubitelji aktivnega oddiha, 
navdušenci naravne ali kultur-
ne dediščine, ljubitelji glasbe, 
dobre hrane in pijače ter željni 
novih odkritij in znanj, v nada-
ljevanju vam podajamo nekaj 
namigov za popestritev pole-
tja, saj Posavje ponuja pol-

no priložnosti. Prepričani smo, da lahko vsakdo najde 
nekaj zase, mogoče boste celo odkrili nekaj, za kar niti 
niste vedeli obstaja. 

NARAVA V POSAVJU OČARA NA PRVI POGLED

Jovsi so obsežno poplavno območje ob reki Sotli, med 
Gmajno (pri Velikem Obrežu) in Kapelami. Nudijo dom 
številnim redkim in ogroženim vrstam živali in rastlin. V 
Kapelah si v naravoslovni informacijski sobi lahko ogle-
date 20-minutni film »Narava Jovsov in Dobrave«, giblji-
ve stenske panoje s fotografijami in poslušate, kako se 
oglašata kosec in srednji detel. Če pa želite se sprehodi-
te do opazovalnega stolpa po Koščevi poti.

Kostanjeviška jama je v juliju 
in avgustu odprta vsak dan. Vo-
den ogled po jami traja pribli-
žno 45 minut. Turistični del je 
250 metrov urejeni poti, kjer 
lahko občudujete lepote kra-
škega podzemlja. Več informa-
cij na www.kostanjeviska-ja-
ma.com ali pokličite Braneta 
Čuka na tel. št. 041 297 001.

Ko so nekateri gledali svetovno 
nogometno prvenstvo, se je Du-
šan Klenovšek s svojimi prijatelji 
podal v naravo šteti nočne me-
tulje. »Vešče, kot običajno pravimo nočnim metuljem, 
praviloma opazimo zvečer ob prižganih lučeh na terasi 
hiše ali obcestni razsvetljavi. Do sedaj so v Sloveniji od-
krili že preko 3.000 vrst, med njimi mnoge nenavadnih 
barvnih vzorcev in oblik«. Dušan predlaga, da se udeleži-
mo katere od prireditev ob vsakoletni akciji Evropska noč 
metuljev, ki bo potekala med 9. in 13. septembrom, saj 
bomo tako od poznavalcev izvedeli največ o njih.

AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Osvežite se v reki Krki ali v katerem izmed bazenov ali 
pa se spustite s čolnom, kajakom ali kanujem po reki 
Krki. Na Bazenu Sevnica, ki je v juliju odprt med 8.00 in 
19.30 uro ter v avgustu med 8.00 in 19.00 uro, se ves čas 
nekaj dogaja: V petek, 23.7., se lahko na delavnici na-
učite izdelave viteških ščitov ali mečev, v soboto, 24.7., 
se pomerite v tekmovanju v plavanju z zvezanimi roka-
mi, petek, 30.7., bodo popestrili z delavnico izdelovanja 
mask iz kartona, v soboto, 31.7., izvedli tekmovanje v 
štafetnem plavanju. Vsakič bodo podelili tudi nagrade. 

Vsak četrtek v avgustu bodo med 17.00 in 19.00 uro or-
ganizirali otroške delavnice, vsako soboto ob 18.00 uri 
pa športna tekmovanja. Več informacij na www.kstm.
si/bazen-sevnica.html, na tel. št. 051 680 290 (Mojca 
Švigelj) ali po e-mailu: mojca.svigelj@kstm.si. 

Bazen Njivice se nahaja dobre 3 kilometre iz Radeč v 
smeri Svibnega ter je odprt vsak dan med 9.00 in 19.00 
uro. Če si želite rekreativnega plavanja, vabljeni med 
19.00 in 21.00 uro, ob torkih in petkih pa na nočno 
kopanje. Več informacij na www.ktrc.si/objektiBa-
zen2009.htm ali na tel. št. 03 56 81 111.
Konec junija so odprli prenovljen Bazen Brestanica, 
letno kopališče za vse generacije. Bazen je odprt vsak 
dan od 9.00 do 19.00 ure. Tedensko bodo izvajali aktiv-
nosti, kot so: nočno kopanje, aerobika, jutranja telo-
vadba za starejše občane, literarne večere in še in še… 
Naj izpostavimo igranje taroka v ponedeljek, 26.7., ob 
21.00 uri in Stand up nastop v soboto, 31.7., ob 21.00 
uri. Več informacij: Rok Umek: rok.umek@regio.si ali 
na tel. št. 040 745 751.

Na plaži v Velikih Malencah, na ŠRC Griču, se lahko kopa-
te in sončite. Na voljo je bar in nekaj piknik prostorov. 
Za skupine po dogovoru ob torkih in četrtkih organizirajo 
spust po Krki s kanujem, ob petkih pa paintball. Spust 
ali paintball lahko zaključite s piknikom ob reki Krki. 
Kontaktna oseba: Mitja Oštrbenk na tel. št. 040 757 
756 ali po e-pošti na: mitja@sport-party.com.

Če raje ostanete na suhem, lahko Posavje raziskujete 
peš, s kolesom ali ga opazujete iz zraka. Ste že kdaj 
obiskali Bohorske slapove: Bojanca, Pekel, Ubijavnik in 
Bojavnik, ki se nad Senovim na območju Bohorja penijo 
več kot 15 metrov v globino. Vsi slapovi so pohodnikom 
z nekaj telesne vzdržljivosti dostopni in so zagotovo vre-
dni ogleda. Zaradi varnosti in poznavanja poti je pripo-
ročljivo spremstvo izkušenega vodnika.

Za ljubitelje pohodništva v soboto, 24. julija predla-
gamo udeležitev 4. Jakobovega pohoda, ki ga organi-
zira TD Senovo. Za informacije o Bohorskih slapovih 
ter za pohod pokličite Antona Petroviča na tel. št. 
031 866 831.

Ljubiteljem kolesarjenja je poleg označenih poti na 
voljo tudi Turistično - kolesarski vodnik s 30-timi kole-
sarskimi turami po Posavju in bližnji okolici. Avtor vodni-
ka, mag. Boris Papac, je sam prekolesaril vse poti in jih 
zbral v vodnik, katerega sestavni del je tudi karta in opis 
vsake ture na posebnem lističu. Več informacij najdete 
na strani www.posavjeonbike.com ali pa v turistično 
informacijskih centrih, kjer ga lahko tudi kupite. Bori-
sa lahko tudi najemate kot licenciranega kolesarskega 
vodnika. Več na posavjeonbike@gmail.com in tel. št. 
041 657 552.

Z Lisce lahko poletite z zmajem ali jadralnim padalom, 
v tandemu ali sami. Več informacij na: www.metulj-
mania.com ali pokličite Uroša Kostanjška na tel. št. 
031 816 514. Z želene lokacije pa lahko poletite tudi 
z balonom. Za to doživetje se obrnite na pilota Marja-
na Jereleta na tel. št. 040 883 007 ali poglejte na 
www.balonarstvo.net.

KULTURNO OBARVANO POLETJE

Poznate zgodovino Posavja? Bogate zbirke v Posavskem 
muzeju, Galeriji Božidarja Jakca, gradu Sevnica, gradu 
Rajhenburg, Mestnem muzeju Krško? Se radi udeležujete 
kulturnih prireditev?

Ljubitelji stare glasbe si lahko v letošnjem poletju, v ču-
dovitih prostorih posavske kulturne dediščine, gradovih 
in cerkvah, v sklopu Festivala Seviqc Brežice, ogledajo 
kar osem koncertov. Za nami so že trije koncerti, v na-
slednjem mesecu pa se jih zvrstilo še pet, in sicer 25.7. 
v Cerkvi Sv. Trojice v Kapelah (brezplačen), 28.7. in 5.8. 
na gradu Mokrice, 8.8. na gradu Sevnica ter 27.8. na 
gradu Pišece. Vsi koncerti so ob 20.30 uri. 

Zadnji vikend v avgustu, od 27. do 29. avgusta, bo prvič 
letos organiziran mednarodni festival etno glasbe, vina, 
kulinarike in smeha, Panonika harmonika.

Vabimo vas tudi na odprtje razstave Bojana Radoviča 
»IMITARI« Time Box v Lamutov likovni salon Galeri-
je Božidar Jakac 23.7. ob 20.00 uri, ki bo odprta do 
22.8.2010, od torka do nedelje med 9.00 in 18.00 uro.

Za željne malo drugačne vožnje po reki vam predlaga-
mo Splavarjenje po reki Savi. Ste se že kdaj peljali na 
radeškem splavu? Ob vstopu na splav za dobrodošlico 
dobite kruh s soljo in borovničevec. Med samo vožnjo s 
splavom, ki traja približno 2 uri in pol, spoznate način 
življenja in dela splavarjev, izmed udeležencev pa izbe-
rejo bodočega splavarja, ki mora pred tem opraviti spla-
varski krst. Da ne boste lačni, postrežejo s splavarskim 
golažem, za zabavo pa poskrbi muzikant s harmoniko. 
Več informacij na www.ktrc.si. Rezervacije na tel. 
št. 03 56 87 941 ali info@ktrc.si. Splavarjenje bo iz-
vedeno ob prijavi min. 30 oseb.

Mladinski center Brežice med 1. in 10. avgustom organi-
zira ETNO HOP tabor za Zoisove štipendiste iz vse Slo-
venije, ki bodo nastanjeni v Mladinskem hotelu Brežice, 
delavnice pa bodo potekale v učilnicah, sejni sobi in par-
ku. Glavni temi tabora bosta ples in glasba. Štipendisti 
boste spoznavali izdelavo glasbil. Ljudske plese in hip 
hop, obiskovali pa boste tudi okolico. Kontaktna oseba 
je Nataša. Pišete jih lahko na mc-brezice@siol.net.
Sevniško grajsko poletje ponuja pestro kulturno do-
gajanje. V soboto, 24.7., boste uživali ob nastopu AFS 
France Marolt in Brencl Bande, v soboto, 31.7., pa ob 
koncertu literarno-glasbene skupine Swarga. Več infor-
macij na www.kstm.si.

PONUDBA JE RES PESTRA, ODKRIJTE JO!

Verjamem, da sem vam vsaj malo pomagala namigniti, 
kaj vse lahko počnete v vašem prostem času to poletje v 
Posavju, za popestritev vročih poletnih dni. 

Obiščete spletno stran www.posavje.com ali pišite na 
info@posavje.com. Svoj tiskani izvod kataloga s ceni-
kom in produktni zemljevid Posavja dobite na Regio-
nalni razvojni agenciji Posavje ali Destinaciji Posavje 
d.o.o., na naslovu CKŽ 46 v Krškem ali v enem izmed 
turistično informacijskih centrov.
 Morana Polovič
 Svetovalka za razvoj turizma na RRA Posavje 
 in Direktorica Destinacija Posavje d.o.o.

Morana Polovič

Kostanjeviška jama
Foto: Morana Polovič

V vročih dneh Krka ponuja prijetno osvežitev.
Foto: Mitja Oštrbenk

Med čudovite kulturne znamenitosti sodi Grad Pišece.
Foto: Morana Polovič

Splavarjenje po Savi je del naše zgodovine.
Foto: Iztok Gospodarič

Ste si že ogledali Posavje iz zraka?
Foto: Morana Polovič
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Turizem	v	zidanicah	-	novost	v	Posavju
Čeprav zakonca Bruno Bregar in Milena Šeško 
Bregar (na fotografiji), ki imata zidanico na 
Kamenškem pri Hinjcah, živita že 36 let v Lju-
bljani, sta še vedno neločljivo povezana s kra-
ji občine Sevnica. Milena, po rodu z Razborja, 
in Bruno, ki je odraščal v Hinjcah, sta začela z 
veliko vloženega dela in prizadevanj zidanico 
na Kamenškem urejati leta 2000, z nedavno 
pridobljenim uporabnim dovoljenjem pa sta 
prva, ki sta zaorala ledino v trženje turizma 
v zidanicah na območju Mirnske doline v sevniški občini. 

K temu projektu ju je 
pritegnila strategija tu-
rističnega razvoja, saj 
menita, da gre za po-
dročje, ki bo dolgoročno 
lahko v naše kraje priva-
bilo ne le veliko obisko-
valcev, tako domačih kot 
tujih turistov, temveč bo 
prispevalo tudi k večji 
urejenosti samih objek-

tov, krajine ter k ohranjanju kulturne dediščine, ki jo bodo lahko 
tržile in nadgrajevale tudi naslednje generacije. Kakor pravi gospa 
Milena, bi lahko kot o zgodbi o uspehu govorili celo že kmalu, v ne-
kaj letih, v kolikor bi k projektu na določenem območju pristopilo 
več zainteresiranih sobodajalcev, saj bi lahko ponudniki turizma v 
zidanicah sočasno sprejeli in nastanili na določenem območju deni-
mo avtobus obiskovalcev, katerim bi ob lastni ponudbi in koriščenju 
gostinskih storitev v bližnji okolici lahko ponudili tudi pestro paleto 
izletov v okolici, obisk termalnih kopališč, ogled znamenitosti, ko-
riščenje sprehajalnih, kolesarskih poti in podobno. 

Kot nam je povedal Mirko Haralovič z Jablanc 
(na fotografiji), se je za oddajanje sob v zida-
nici v bližini cerkve sv. Mohorja na griču nad 
Kostanjevico na Krki, ki jo je uredil za lastne 
potrebe leta 1990, odločil v prvi vrsti z eko-
nomskega vidika, saj so razpoložljive spalne 
in bivalne kapacitete v zidanici glede na vlo-
žena investicijska sredstva premalo izkorišče-
ne. Od pridobitve uporabnega dovoljenja v 
začetku letošnjega leta je apartma v zida-
nici za nastanitev koristilo že kar nekaj domačih in tujih obisko-
valcev ter družin, predvsem srednje in starejše generacije, kar je 

zanimivo, kakor poudar-
ja Mirko, tudi z vidika 
spoznavanja novih ljudi, 
njihovih običajev in kul-
ture. Na podlagi doseda-
njih izkušenj je tako kot 
zakonca Bregar mnenja, 
da bi se lahko turizem v 
zidanicah uspešno razvi-
jal, v kolikor bi se zanj 
odločilo več ponudnikov, 

ki že imajo razpoložljive kapacitete ali te nameravajo še graditi. V 
kolikor se bo v tej smeri razvijalo, se je glede na to, da ima v ne-
posredni bližini še na voljo zazidljivo parcelo, pripravljen tudi sam 
lotiti nove in dodatne investicije, sicer pa pravi, da želi doseči vsaj 
60 nočitev gostov na leto, kar bi pomenilo, da bi imel iz tega naslo-
va povrnjene tudi stroške vzdrževanja objekta.  B. Mavsar

Nov, inovativen, atraktiven in unikaten turistični proizvod ob vinsko tu-
rističnih cestah, ki gostom na lovu za avtentičnimi užitki prinaša pestro 
ponudbo v edinstvenih objektih sredi zaves vinske trte in v objemu zi-
danic, lesenih hramov, vinskih kleti in vinogradov. Sredi čudes nara-
ve boste lahko okusili mnoge doživljaje in doživeli utrip srčnih ljudi.

Srčna dobrodošlica v zidanicah.

Dobrodošli v naši zeleni deželi, 
ki ima posebno dušo in svojstvene čare.

Dobrodošli v edinstvenih zidanicah,
v objemu zelenih vinorodnih gričev in svežega zraka,

zlatih sončnih žarkov,
pesmi, smeha, hudomušnosti, sproščenosti, veselja

ter gostoljubnih, prijaznih in delavnih ljudi.
V deželi, ki je svet v malem in kjer lahko doživite 

pahljačo pestrosti nepozabnih trentukov.
Med nami boste vedno lepo in toplo sprejeti,

postali bomo prijatelji in med nas se boste vedno radi vračali.
Znova in znova.

(Lea Colarič Jakše)

Po dolgih letih pričakovanj, ko je v Vinorodni deželi Posavje okoli 
10.000 zidanic, so prve z vsemi dokumenti pripravljene na trženje. 
Sedaj jih je mogoče koristiti ne zgolj zase in za svoje prijatelje, tem-
več tudi v turistične namene. V njih je mogoče bivati in koristiti vso 
turistično ponudbo destinacije. Imajo teraso, brajdo, klet z zunanjim 
žarom za samopostrežni piknik za manjše skupine idr. Običajno je gost 
deležen sprejema vinogradnika in gospodinje ter paketa dobrodošlice, 
ki vsebuje domače dobrote. Hrano si gost lahko pripravi sam (apartma) 
ali pa se jo postreže iz bližnjih gostinskih obratov ali turističnih kme-
tij. Zidanice stojijo na markantnih lokacijah s prelepim razgledom in 
so že zaradi same lege, v krajih napolnjenih z emocijo, primerne za 
posebne dogodke. Na voljo so turistom in poslovnežem Posavja za nji-
hove goste, poslovne zaključke, srečanja manjših skupin. 
Več  o ponudbi na www.turizemvzidanicah.si.  

SVET KULTURE
Občina Krško ima 
zelo bogato zgodo-
vino, saj so se na 
njenem ozemlju 
prepletale usode 
in življenjske poti 
številnih zgodo-
vinsko pomemb-
nih osebnosti. Po-
memben pečat 
sta v mestu pusti-
la Adam Bohorič in 
Jurij Dalmatin, ki sta močno zaznamovala čas protestantizma in pri-
dobivanja prvih slovenskih knjig v 16. stoletju. Pomembni so tudi 
Janez Vajkard Valvasor, Martin in Josipina Hočevar, Janez Mencin-
ger in drugi. Še danes se v občini nahajajo različni objekti, ki nam 
s svojo kulturno in zgodovinsko vsebino pričajo o zanimivostih in 
lepotah preteklosti. Naj omenimo Valvasorjevo knjižnico, Kultur-
ni dom Krško, Kapucinski samostan s cerkvijo, Galerijo Vladimir-
ja Štovička, Galerijo Krško, Dvorano v parku, mavzolej Anastazija 
Gruena, sicer pa ima vsaka krajevna skupnost v občini Krško svo-
je kulturne dragocenosti.

SVET DOŽIVETIJ
V občini Krško nočitvene zmogljivosti poleg hotelov dopolnjuje-
jo gostišča, ki poleg bogate kulinarike nudijo tudi prenočišča in 
od koder je moč raziskovati okolico. Pestrost pokrajine je izjemno 
prikladna za oddih ali sprostitev, saj ponuja številne možnosti za 
kolesarjenje, tek, pohodništvo, sprehode na konjskem hrbtu, lov, 
ribolov, kopanje, alternativne oblike turizma in drugo. Občinsko 
središče in tudi drugi kraji negujejo bogato kulturno življenje z 
mnogimi prireditvami. Poseben utrip turistični ponudbi dajejo raz-
lične tradicionalne etnološke prireditve, kot so jurjevanje, marti-
novanje, vidovanje, kresovanje, ocenjevanje vin, prazniki-festiva-
li vin in drugo. V zadnjem času se ponovno obujajo razne šege in 
običaji. Veliko je športnih prireditev kot so speedway, nogometni 
turnirji, pohodi, teki, veslaška in kolesarska tekmovanja in drugo. 
Posebno doživetje je ribolov na ribniku v Mačkovcih pri Brestani-

ci, ki je zaradi idilične pokrajine in urejenih poti primeren tudi za 
romantične sprehode. 

PRIDIH PODEŽELJA
Odmaknjeni od hrupa, industrije in gostega prometa, se telo in 
duša lahko prepustita razvajanju v domačem in pristnem okolju go-
stoljubnosti na turističnih kmetijah. Lepo urejene domačije pope-
ljejo v svet starožitnosti. Kulinarične dobrote spominjajo na čase, 
ko so imele posamezne jedi svoje prepoznavne okuse. V zadnjem 
obdobju se ob Podgorjanski, Bizeljsko-sremiški in Gornje-dolenj-
ski vinsko turistični cesti uveljavlja proizvod turizma v zidanicah, 
kjer domačini ponudijo žlahtno kapljico, in sicer cviček PTP, rde-
či in beli bizeljčan PTP, modro frankinjo, laški rizling, ostala bela in 
rdeča vina ter paleto kakovostnih in vrhunskih vin. V zidanicah je 
moč tudi prenočiti in izkoristiti dopolnilno turistično ponudbo v šir-
ši okolici (vinske kleti, ponudbe term, prostočasne aktivnosti idr.). 
Pomembno vlogo na področju vinogradništva ima Vinska klet Kr-
ško v Kmečki zadrugi Krško, ki ima častitljivo zgodovino, njena naj-
pomembnejša blagovna znamka pa je cviček PTP. 

SVET NARAVE
Kljub nenehnim posegom v naravo je ta v krški občini še marsikje 
ohranila svojo prvinskost. Tu so celo predeli, ki jih lahko označimo 

za naravne znamenitosti, oziro-
ma naravno kulturno dediščino, 
v njihovem celotnem obsegu 
ali v posameznih delih. Obse-
žne gozdne površine (Krakovski 
pragozd, Gorjanci, Bohor), reke 
(Sava, Krka), vodotoki (Bohor-
ski slapovi – slap Pekel, Bojan-
ca, Ubijavnik, Bojavnik), bogata 
flora in favna, kraški svet s svoji-
mi značilnimi pojavi (Ajdovska, 
Levakova jama), viri termalne 
vode in druge lepote so vredni 
ponovnega odkrivanja in ogle-
dov, saj prinašajo urice spreho-
dov in sprostitve.

KONGRESNI TURIZEM
Večnamenske in 
konferenčne dvo-
rane v Kultur-
nem domu Krško, 
Mestnem muze-
ju Krško - večna-
menska dvorana v Valvasorjevem kompleksu, hotelu City, hotelu 
Pacific, Dvorani v parku, sejni sobi Občine Krško, Gasilskem domu 
in v drugih objektih (mnoge sodobno informacijsko, tehnološko 
in audiovizuelno opremljene) omogočajo poslovna in motivacij-
ska srečanja, izobraževanja, kulturne in turistične dogodke, team 
buildinge in delavnice. Po zaključku poslovnih dogodkov pa je moč 
doživeti turistično ponudbo občine Krško in širše destinacije ter se 
sprostiti ob prostočasnih aktivnostih. 
Več o turistični ponudbi na www.turizemkrsko.si. 

Turistično informacijski center Krško
Valvasorjevo nabrežje 2, 8270 Krško
T:  08/ 20 51 801 
E:  tic.krsko@cptkrsko.si 
W:  www.turizemkrsko.si

Krško,	svet	v	malem,	v	sožitju	
z	naravo	in	kulturo
ODSTIRAMO KOŠČEK SLOVENIJE, KI JE VPET V ČUDOVITO NARAVO GORJANCEV IN BOHORJA NA ENI IN VINORODNIH GRIČEV NA DRU-
GI STRANI TER REKE KRKE IN SAVE, KI SE VIJETA SKOZENJ.

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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 
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Mednarodnopoletje www.mc-brezice.si
v Mladinskem centru Brežice

Kontaktni podatki

Mednarodni programi: 
Nataša Kalin 

e-tocka@mc-brezice.si, 
Valerija Podrzavnik 

valerija@mc-brezice.si

Mc hostel: 
Ana Gudalo 

hostel@mc-brezice.si

SPORED

Sebastien (Francija)
Mladi v akciji – EVS v McB 
»EVS is the good opportunity to 
have an experience abroad doing 
something you like.  You can even 
work in a field you don´t know 
but you would like to approach 
it. You can meet real cool people, 
have fun, discover a country from 
inside, its landscapes, way of liv-
ing ... It can be a real good first 
experience or just one more in 
your life. But for sure, it will be 
different of the others ...«

Mednarodne aktivnosti sofinancirajo: 

Radvile (Litva)
Erasmus študijska praksa v McB
»Although I will have the full view 
about my placement couple of 
months later, I can strongly say, 
that the first impression and first 
experiences excelled my expecta-
tions.  A quietness of the town at 
the day time is replaced by a me-
lodic concert in the evening; dif-
ferent sport activities are chan-
ged by organizing an exhibition in 
non-traditional environment and, 
of course, a colorful and creative 
international team is ready not 
only to answer all the questions 
but also drink a glass of beer to-
gether after work.«

Pred nami je čas razburljivih doži-
vetij, poletnih užitkov, ko v svoja 
jadra lovimo veter, ki  nam bo dal 
elana za jesenske dni. S tem bi se 
zagotovo strinjali tako tisti, ki nas 
čakajo vsakodnevne delovne obve-
znosti, pa tudi šolarji z že zaključe-
nimi obveznostmi za to šolsko leto. 
Za slednje smo pripravili posebne 
poletne družabne in predvsem po-
učne aktivnosti, s poudarkom na 
večdnevnih programih z mednaro-
dno dimenzijo. Aktivnosti, zaradi 
osvežene infrastrukture navezane 
na mladinski hotel, pričakujemo s 
polno mero zagona in idej.

Poletni program izvajamo ob po-
moči prostovoljcev in udeležencev 
v mednarodnih programih, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju.

Marie (Češka)
Voluntariat delovni tabor v McB 
»Veseli me delo v naravi, študi-
ram okoljevarstvo, ideja o ureja-
nju parka je fenomenalna.«

Jernej Agrež in neformalna sku-
pina NAPREI (Slovenija) 
MVA - Mladinska pobuda
EKO EU v mojem kraju
»Projekt temelji na osveščanju 
lokalnega okolja o pomembnosti 
ohranjanja narave in krepi za-
vest, da lahko tudi posameznik 
preko mehanizmov EU vpliva na 
našo prihodnost. Projekt je že v 
zaključni fazi, pričeli smo z ureja-
njem sotočja Save in Krke, v mi-
slih pa že snujemo ideje, kako ga 
v naslednjem letu nadgraditi.«

Program MLADI V AKCIJI

Komu je namenjen? Mladim, ki 
imajo interes pripraviti, izvesti ali 
pa se vključiti v mednarodne pro-
jekte, v starosti med 15. in 28. le-
tom. 

Kaj nudi? Možnosti za mobilnost, 
neformalno učenje ter omogoča 
pridobivanje in krepitev ključnih 
kompetenc za vseživljenjsko učenje 
na podlagi lastnih prizadevanj z na-
menom povečevanja zaposljivosti 
in vključevanja v družbo. 
Glavne aktivnosti so razporejene 
v 5 akcij: kratkoročne skupinske 
izmenjave mladih med 15. in 25. 
letom, prostovoljna služba za posa-
meznike in posameznice, stare od 
18 do 25 let, pobude, ki jih vodijo in 
izvajajo mladi sami, razvoj projek-
tov, povezanih z drugimi programi 
Skupnosti in razvoj novih projektov 
v okviru programa Mladina.

Čas trajanja: odvisen od akcije.

Program ERASMUS 
študijska praksa

Komu je namenjen? Študentom in 
študentkam, ki so vsaj v drugem le-
tniku in imajo s status študenta.

Kaj nudi? Gre za praktično usposa-
bljanje, kjer lahko študentje opravi-
jo del ali celotno študijsko prakso v 
podjetjih oz. centrih izobraževanja 
v eni od držav članic EU, EFTA/EEA 
(Islandija, Liechtenstein, Norveška) 
ali v Turčiji.

lahko izvedba delovne prakse ali 
usposabljanja (poudarek na prak-
tičnem usposabljanju) v tujini (v 
podjetju ali izobraževalni organiza-
ciji). Za diplomante in brezposelne 
osebe obstajajo organizacije, preko 
katerih se je možno prijaviti za tovr-
stne mobilnosti/prakse. Mobilnost 
oseb na trgu dela lahko traja od 
2-26 tednov.

3. Strokovnjaki v poklicnem izobra-
ževanju in usposabljanju (VETPRO) 
so učitelji, svetovalni delavci, men-
torji, organizatorji izobraževanja, 
kadrovniki, ... Mobilnost traja 1-6 
tednov. Namen mobilnosti je vza-
jemno učenje, prenos, izboljšanje 
in posodabljanje kompetenc in/ali 
inovativnih metod in praks na po-
dročju poklicnega usposabljanja.

12.7. - 16.7. Otroški Cibolinov 
tabor za otroke |15.7 - 24.7. 

Mednarodni prostovoljski tabor 
Sotočje |16.7. DJ večer: No 

means No & Co. |1.8. - 10.8. 
Etno Hop tabor za Zoisove 

štipendiste |6.8. predavanje 
Ljubezen do védenja in strast 

iznajditeljev |7.8. Knjižnica pod 
krošnjami |7.8. Mednarodni 

kulturni večer Litva |17.8. 
in 18.8. Delavnica Re-Cycle 
|21.8. Bolšji sejem |16.8 - 

24.8. Večstranska mladinska 
izmenjava Profusion |21.8. 

Tržnica Unika - United |27.8. 
Koncert: Druyd |Ulične 
predstave festivala Ana 

Desetnica.

MNENJA

Čas trajanja: Obdobje študijske 
prakse je časovno omejeno in traja 
najmanj 3 in največ 12 mesecev.

Program VOLUNTARIAT (SCI) 
delovni tabori

Komu je namenjen? Starostnih 
omejitev ni (razen najnižje staro-
stne meje 18 let). Izjema so tabori 
v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki, 
kjer je najnižja starost prostovolj-
cev 21 let.

Kaj nudi? Raznolike priložnosti za 
kratkoročno in dolgoročno prosto-
voljno delo za osebe vseh starosti 
in ozadij na več kot 1.000 mednaro-
dnih taborih, številnih dolgoročnih 
projektih po svetu, seminarjih in 
treningih veščin, izmenjavah.

Čas trajanja: odvisen od aktivnosti. 

Program LEONARDO DA VINCI 
partnerstva

Komu je namenjen, 
kaj nudi in njegovo trajanje:

1. Dijaki so vključeni v začetno po-
klicno ali strokovno izobraževanje. 
Mobilnost dijakov lahko traja od 2 
do 39 tednov. Namen mobilnosti 
je lahko izvedba delovne prakse 
ali usposabljanja (poudarek na 
praktičnem usposabljanju) v tujini 
(v podjetju ali izobraževalni orga-
nizaciji).

2. Osebe na trgu dela so lahko 
zaposleni, nezaposleni ali mladi 
diplomanti. Namen mobilnosti je 

Najbolj pogumni se na poletni 
Termalni rivieri lahko preizkusijo 
na adrenalinskemu toboganu z 
učinkom bumeranga ali pa uživa-
jo v novi obliki vodne zabave, saj 
lahko z igralom Water Wars upri-
zorijo pravo morsko bitko. Gre za 
igro z manjšimi vodnimi baloni, ki 
jih s fračami ciljamo na nasprotni-
ka, vse z namenom, da ga zmo-
čimo. Malčki se lahko razposaje-
no zabavajo na gusarskem otoku, 
malo večji nadebudneži na trojč-
ku toboganov in vodnih drčah ali 
pa se odločijo za vožnjo na veli-
kih obročih po počasni reki. Po-
leg plavanja in vodnih vragolij 
kopalce pričakuje še zabaviščni 
park z bungee trampolini in z gu-
sarskim stolpom z adrenalinskim 
prostim padom, za najmlajše pa 
je poskrbljeno z vožnjo z električ-
nimi čolni.

Na poletni Termalni rivieri, ki je 
odprta vse od 8. do 20. ure, je 
pestro cel dan. Lahko se razgi-
bate z aqua aerobiko, se preiz-
kusite v številnih športnih igrah 
v vodi ali pa v tekmovanju v vo-
dnih vojnah, ki je vsak dan ob 16. 
uri. Ugodne so tako popoldanske 
vstopnice po 15.  uri (že od 8,50 
€ za odrasle oz. od 7 € za otroke), 
kot tudi večerne vstopnice po 18. 
uri (že od 5 € za odrasle oz. od 
3,50 € za otroke).

Eni bolj, drugi manj utrujeni od 
vodnih dogodivščin, lahko izbira-
te med vrsto dogodkov in prire-

ditev, saj številni dogodki v Ter-
mah Čatež še dodatno popestrijo 
tople večere: 24. julija bo goste 
zabaval Alfi Nipič, 7. avgusta pa 
Marriachiji s Pistoljerosom Ma-
tjažem Javšnikom na poletni Ter-
malni rivieri (stand up komedija 
Matjaža Javšnika o Marriacchijih, 
ki ji sledi uro in pol meksikanske 
originalne glasbe). Za vsak dan v 
tednu pa so pripravili tudi glas-
bene dogodke – Glasbeni veče-
ri pri Slaščičarni Urška, ob petkih 
se lahko pridružite na karaokah 
v Pub Cabana Cafe, uživate ob 
glasbi na DJ PARTY pri Kapitanu 
ali v Pub Cabana Cafe. Ljubite-
lji klasične glasbe bodo prišli na 
svoj račun 28. julija in 5. avgusta, 
ko bo na gradu Mokrice, v okvi-
ru Festivala stare glasbe koncert 
Seviqc Brežice. Vse do 20. avgu-
sta ste vabljeni na grad Mokrice, 
kjer si lahko v galeriji ogledate li-
kovno razstavo Marijana Novaka 
Slunjskega.

Ob sončnih dnevih je mogoče pa-
noramsko leteti z letališča Cerklje 
ob Krki in si iz ptičje perspektive 
ogledati širino kompleksa Term 
Čatež kot tudi slikovito okolico. V 
Čatežu so poskrbeli tudi za razvaja-
nje. Poleg popusta na Decleorjevo 
sončno linijo so vsak petek, med 
19. in 21. uro, pripravili gratis mini 
masažo dlani pred Spa & wellness 
centrom. Za popoln izgled poskr-
bijo tudi z geliranjem nohtov, šte-
vilnimi masažami ter negami obra-
za in telesa s Pevonio Botanico, ki 
se tudi v teh vročih dneh izjemno 
priležejo. Z izbrano nego telesa 
boste razstrupili telo, ublažili po-
sledice stresa, poživili čute, odpra-
vili celulit, se globoko sprostili ali  
pa poskrbeli za mladosten videz in 
lahkoten korak. V hotelu Terme pa 
je organizirano nočno kopanje vse 
do 23. ure.
Več o dogajanju na www.terme-
catez.si.
� foto:�arhiv�Terme�Čatež

Poletna	osvežitev	
v	Termah	Čatež
Letošnje poletje je že pokazalo, kako zelo nam bo vroče. Visoke temperature kar kličejo po osvežitvi 
in kaj je lepše kot 10.000 kvadratnih metrov zunanjih vodnih površin na enem mestu, z desetimi ba-
zeni, vrsto vodnih atrakcij, številnimi bolj ali manj adrenalinskimi tobogani, pravim gusarskim oto-
kom, novo zabavno igro – water wars, počasno reko … in zabaviščnim parkom.
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1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe
2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe
3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebi

Geslo prejšnje, 14/2010 številke: 

RAZVAJANJE V LEPOTI NARAVE

Nagrade, ki jih podarja Kozmetična hiša LEPOTA NARAVE 
prejmejo:

1. nagrada: Andreja Umek, Sevnica
2. nagrada: Irena Mesinger, Krško 
3. nagrada: Tatjana Vučajnk, Dobova

Pivnica Apolon, 
Dalmatinova 3, 8270 Krško

Geslo križanke pošljite do četrtka, 29.7.2010, 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

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

V soboto 24.7.2010 ob 20.00 uri
Mehiško kubanski večer,

z mehiško glasbo v živo.
Akcijske cene pijač 

(cocktail Cuba libre, teqila...)
Vljudno vabljeni!

BISTRICA OB SOTLI - Idilična Bistrica ob Sotli je pričela svo-
je občinske korenine razpredati leta 1999, kjer na nekaj 
več kot 3100 hektarjih v enajstih vaseh živi nekaj nad 1500 
prebivalcev. Poznana je po aktivnem društvenem življe-
nju, po romarski poti, ki vodi na Svete gore, pa tudi po go-
stinski ponudbi, kjer se okušajo kozjanska izbrana jedila. 

Gostilno Šempeter od leta 
1985 vodi Srečko Kunst, v ko-
lektivu pa je osem zaposle-
nih. Za svoj moto si je izbral 
Rad dobro jem, v pogovoru pa 
je dejal: „V naši gostilni že-
limo negovati pristno lokal-
no hrano, našim obiskovalcem 
pa ponuditi odlično kvaliteto. 
Odločili smo se, da v ponud-
bo vključimo tudi kopune, ki 
so jih tukaj redili že pred sto-
letji.“ Dodal je še, da jih za 
njihove potrebe gojijo na dveh 
kmetijah, kjer imajo dovolj gi-
banja in domače hrane. Ob po-
streženem kopunu pa so zani-

mive tudi priloge, kot so domači rezanci in slasten kostanj. 
Kunst pa je poleg prijaznega krčmarja vpet tudi v družbe-
no življenje in se trudi dati kraju poseben pečat. Ena izmed 
takšnih gest je počastitev občinskega praznika, ko v njihovi 
kuhinji skuhajo od 250 do 300 porcij golaža in ga brezplač-

no ponudijo. Tako je bilo tudi na letošnji občinski praznični 
dan, ko so postregli nekaj več kot 250 okusnih porcij golaža, 
ki ga že tradicionalno imenujejo Petrov golaž. „S Petrovim je 
naš kraj zelo povezan. Nekoč se je kraj imenoval Šempeter, 
naša župnijska cerkev nosi ime po svetem Petru in 29. juni-
ja tudi praznujemo občinski praznik. Želeli smo „pocrkljati“ 
goste in jim golaž na ta dan postrežemo brezplačno,“ je de-
jal Kunst. V kraju se je prijel tudi Jožefov golaž, saj v marcu 
ob godovanju tega svetnika in sejemskem dnevu privabijo v 
gostišče Pepce in Pepčete ter Jožete in Jožice, ki tekmuje-
jo v v kuhanju te specialitete.  M. Kalčič

Na	kopuna	v	Bistrico

Gostilničar Srečko Kunst

IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

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

 ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

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

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

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

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

Vabljeni na okusna
družinska kosila

od meseca avgusta dalje!

Skozi vaš objektiv

Bralec iz okolice Dobove je opozoril na visoko travo ob 
cesti Trnje-Mostec-Dobova, kjer je na določenih odse-
kih trava presegala 2 m, sicer pa je bila visoka od 35 do 
160 cm. Opozoril je, da so zavoji nepregledni, trava skri-
va prometne znake, bankine pa neurejene in povzroča-
jo zdrse, pa nihče ne ukrepa, le prometni znak ‘neure-
jene bankine’ je postavljen. Bralec navaja, da je zaradi 
visoke trave prišlo že do več povozov divjadi, ki se skri-
va v travi, in v zadnjem času do vsaj več prometnih ne-
sreč zaradi slabih razmer oz. nepreglednosti. Opozoril 
je že KOP Brežice, a niso pristojni in so ga napotili na 
komunalno podjetje Novo mesto, kjer naj bi izvajalec 
travo pokosil še isti dan. Vendar so bankine pokosili ve-
liko kasneje, šele v tem tednu. Ostaja pa opozorilo pri-
stojnim, da se to ne ponovi, pa tudi neurejene bankine.

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.

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 
ZOPET ODPRTA!

vsak drugi četrtek 
pri vas doma.

Na spletu 
že v sredo!

Gostilna Šempeter v Bistrici ob Sotli
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Krško - mesto ali vas?
 Zeleni krog je za mesto!
V Zelenem krogu smo izredno nezadovoljni s kakovostjo 
bivanja v mestu, še bolj pa nas skrbi pomanjkanje vizije 
razvoja mesta Krško, ki bi bil bolj uglašen s potrebami in 
željami prebivalcev.

Krško se v zadnjih letih duši v prometu, zelene površine se hitro umikajo novim cestam, 
parkiriščem, nakupovalnim središčem in poslovnim stavbam, starši pa so zaradi varnosti 
prisiljeni z avtomobili voziti otroke v šolo, na krožke... Zaradi gradnje HE, avtomobilskih 
mostov, obvoznice in avtoceste je Krško postalo veliko gradbišče in tranzitna točka za težke 
tovornjake.
Povrhu vsega je mesto razdeljeno na vsaj tri dele (staro Krško, Videm, papirnica, Stara vas in 
Leskovec), ki nikakor ne zaživijo skupaj kot pravo mesto, saj ga deli reka Sava. Prav zato je naš 
glavni cilj izgradnja mosta za pešce, ki bi mesto povezal v celoto.
Slovenska znamenitost je, da so hiše izven mest posejane vsepovprek, ponekod v vaseh, 
ponekod bolj za sebe, tako da je glavni pogoj življenja izven mesta asfaltirana cesta in 
avtomobil, saj so razdalje velike. Vse pomembnejše ustanove in večje trgovine so v mestih, 
tako da človek brez avtomobila ne pride nikamor.
Mesto se od vasi razlikuje po tem, da na majhnem področju živi veliko ljudi, kar za sabo 
potegne drugačne vzorce obnašanja. Tudi razdalje so precej manjše in jih z lahkoto 
premagamo peš ali s kolesom. Težava nastane, ko vzorec obnašanja iz vasi prenesemo v 
mesto, se pravi, da za vsak svoj premik uporabimo avtomobil. Nastajajo prometni zastoji, 
onesnažen zrak, hrup in stres vseh udeležencev v prometu. Izpusti CO2 in težave s parkiranjem 
se seveda povečujejo sorazmerno s številom avtomobilov.
V razvitih državah, kjer so dobo avtomobila že preživeli, so na prvo mesto postavili najšibkejše 
udeležence v prometu, pešce, invalide in kolesarje. Kar pomeni, da je treba mesto prilagoditi 
njihovim potrebam. Avtomobili pridejo na vrsto šele čisto na koncu verige.
Mesto torej ni več vas šele, ko se prilagodi pešcem, invalidom in kolesarjem. To pa pomeni 
urejeno omrežje pešpoti in kolesarskih stez, ki potekajo po najkrajših in nabolj logičnih 
variantah in so varne (nimajo nivojskih križanj s cesto oz. potekajo fizično ločene od ceste). 
Od tod tudi naše zahteve po izgradnji peš mostov.
V Krškem manjkajo zelene površine za brezskrbno igro otrok, manjkajo pešpoti in kolesarske 
steze za varno pot v šolo, manjkajo ovire na cesti za upočasnitev vožnje, odrasli pa v samem 
mestu nimajo nobenih možnosti za zdravo rekreacijo izven zaprtih prostorov.
Želimo, zavzemamo se in od upravljalcev mesta zahtevamo mesto, ki bo lepo, čisto in po 
meri ljudi, mesto, ki ga bomo s ponosom razkazali obiskovalcu. Mesto naj bi bilo namenjeno 
bivanju, kvalitetnemu preživljanju prostega časa in ne samo prevozu od doma do službe.

WWW.ZELENIKROG.ORG

delavnico

KOMUNICIRANJE Z MEDIJI
Kako strateško načrtovati komuniciranje, spletno komuniciranje, kako organizirati komuniciranje 

v NVO, odnosi s člani, odnosi z mediji, kako komunicirajo največje svetovne NVO, 
odnosi s sponzorji in donatorji, krizno komuniciranje…

delavnico

KAKO USPEŠNO OBLIKOVATI DOBER TIM 
ZA RAZVOJ IN KREPITEV V NVO

Delovanje in spreminjanje vašega tima, doseganje kredibilnosti in zaupanje vaših članov, 
komunikacijske strategije, prepoznavanje vedenjskih značilnosti ljudi, skrite vrhunske 
kompetence, veščine in notranji potencial v NVO, uporabne ideje za povečanje timske 

učinkovitosti…

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije

Septembra za vas pripravljamo

UDELEŽBA NA DELAVNICAH JE BREZPLAČNA! 
V nadaljevanju vam predstavljamo organizacije: ZAVOD MOVIT NA MLADINA, ZELENI KROG KRŠKO, ZAVOD IRC POSAVJE! 

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

Ali dovolj cenimo naravne 
danosti?

Da, ne, mogoče ... V 
vsakem primeru je mo-
goče v zadnjih letih 
opaziti močno upada-
nje zanimanja za edin-
stven naravni prostor 
pri nas: sotočje Save 
in Krke. Ko je voda za-
radi posegov ob gradnji 
avtoceste odnesla sta-
ro »Zagrebško plažo«, 
so prenehali prihajati 
tudi tisti redki kopalci, 
ki so še iskali sprostitev 
in osvežilo na majhni si-
pini poleg starega mostu.

Kako obuditi, oživeti sotočje, to vprašanje se je kar nekaj časa pletlo po glavah 
skupine mladih, ki so si nadeli ime Na.Pr.E.I! in prijavili mladinsko pobudo ter 
pridobili sredstva, s katerimi so izvedli motivacijske delavnice za zbliževanje 
mladih in narave, opravili manjšo raziskavo na področju aktivne participacije 
in naravovarstva ter najpomembnejše – pričeli z urejanjem sotočja. Pobuda 
»EKO EU v mojem kraju« je postala osnova na kateri je Društvo prijateljev 
mladine pripravilo projekt »Glas mladih«, ki se nanaša na odnos mladih 
do izgranje hidroelektrarn na spodnji Savi, Mladinski center Brežice pa je 
uspešno prijavil mladinski delovni tabor »Sotočje«.

Tako bo med 15. in 24. julijem potekalo intenzivno urejanje sotočja z 
najrazličnejšimi delavnicami – kulturnimi, ustvarjalnimi, rekreativnimi in 
poučnimi. Na enem kupu se bodo znašli SCI in EVS prostovoljci iz vse Evrope 
ter hkrati z lokalnimi nadobudneži poskušali predstaviti lokalni skupnosti, da 
je mogoče s skupnimi močmi storiti veliko, da bi edinstven kraj, kot je naše 
sotočje, postal eden izmed privlačnejših naravnih znamenitosti brežiške občine.

Projektne aktivnosti so podprli: EC in program Mladi v akciji, Zavod Volun-
tariat, Občina Brežice.

Več informacij na: 
http://www.come2eco.eu, info@come2eco.eu, 040 649 265 (Jernej).

Zavod IRC Posavje
IRC Posavje je bil ustanovljen leta 2005 v želji po združitvi kreativnih 
podjetniških idej mladih v Posavju, z izkušenimi podjetniki, morebitnimi 
vlagatelji in z organizacijami, ki mladim lahko pridejo naproti na njihovi 
poti do uspeha. Osnovni namen zavoda je tako vzpodbuditi podjetniško 

mišljenje med mladimi, pospešiti nastanek novih podjetij in pomagati mikro in malim 
podjetjem, ki so se znašla pred izzivom, pri katerem potrebujejo strokovno pomoč. Zavod 
je tako začel z manjšimi podpornimi projekti, kot so priprava poslovnih in marketinških 
načrtov, podpora pri raznih tržno-komunikacijskih akcijah in izvajanje tržnih raziskav.

Sodelovanje pri projektih EU
V zadnjem času se je Zavod IRC Posavje začel ozirati tudi po družbeno odgovornejših 
projektih v smislu skrbi za posameznikovo zdravje, saj je to osnovni temelj kakovostnega 
življenja. Kot partner se je tako vključil v dva neprofitna projekta v programu Leader, ki 
sta sofinancirana s strani Evropske unije. Oba projekta sta v okviru oživljanja podeželja 
namenjena osveščanju Posavja o pomenu zdravega prehranjevanja ter prednostnih 
uživanja lokalno in ekološko pridelane hrane. 

Prvi takšen bolj viden projekt je Akademija zdrave hrane, ki 
v Posavju poteka že od oktobra 2009 in je namenjen vsem 
prebivalcem Posavja. V okviru omenjenega projekta izhaja bilten 
Akademija zdrave hrane, katerega glavna posebnost je, da so avtorji 
prispevkov posavski osnovno- in srednješolci, njihove ugotovitve 
pa podkrepijo strokovni prispevki zunanjih sodelavcev iz zdravstva, 
kmetijstva, institucij, ki nadzirajo kakovost hrane ipd. Glavna vloga 
Zavoda IRC Posavje je pri tem projektu uredništvo biltena in spletne 
strani ter organizacija dela med šolami, ki pri projektu sodelujejo. 

Ravnokar se začenja tudi projekt, ki Akademijo zdrave hrane nadgrajuje in so ga prijavitelji 
poimenovali 5-ka za zdravje. Projekt je namenjen otrokom v osnovnih šolah, ki že imajo 
motnje pri prehranjevanju in jih je zato toliko bolj potrebno seznaniti s pomenom 
urejenih in s posledicami slabih prehranjevalnih razvad. Mladi bodo v okviru 5-ke za 
zdravje v elektronskem okolju dobili vse potrebne informacije in bodo tako kar 6 mesecev 
lahko uporabljali aplikacijo, ki jih bo po sistemu elektronskega učenja vodila čez vse 
pomembnejše aspekte zdravega prehranjevanja, svoj napredek pa bodo lahko ovrednotili 
na zabaven način, kar je ključna prednost uporabljene tehnologije. 
Kot dopolnilo obstoječim aktivnostim na Zavodu IRC Posavje pripravljajo tudi projekte 
na področju motivacije za gibanje pri mladih, v interesu pa jim je tudi povezovanje s čim 
večjim številom organizacije in posledično sodelovanje pri različnih, katerih cilj je izboljšati 
kakovosti življenja v Posavju.

Kontaktni podatki: Zavod IRC Posavje, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice
Tel. + 386 7 49 66 961 | Fax: + 386 7 49 66 962 

e-pošta: info@irc-posavje.si | spletna stran: www.irc-posavje.si   

TRŽIŠČE - Prvo nedeljo v mesecu juliju je Društvo podeželske 
mladine Tržišče organiziralo že 25. prireditev Kmečki praznik 
v Tržišču. Na velikem travniku v bližini bara Mlin si je bilo 
mogoče ogledati tekmovanje v košnji, v grabljenju, v vleki 
vrvi ter v drugih družabnih igrah. 

Po zaključenih tekmovanjih je ekipno prvo mesto zasedla eki-
pa Mala Avstrija iz občine Mokronog-Trebelno,  drugo mesto 
je osvojila ekipa Društvo podeželske mladine Tržišče, na tre-
tjem mestu je pristalo Društvo podeželske mladine Zbure iz 
občine Šmarješke Toplice, ki so redni udeleženci tekmova-
nja v Tržišču. Za dobro razpoloženje in za ples je nato v po-
znem nedeljskem popoldnevu skrbel narodnozabavni ansam-
bel Roka Žlindre. S. R.

Kmečki	praznik	v	Tržišču

Na Kmečkem prazniku v Tržišču so se pomerili tudi v 
tekmovanju v košnji.

POSAVJE - V sklopu projekta Turistične zveze Slovenije »Moja de-
žela – lepa in gostoljubna« je Občinska turistična zveza Brežice 
kot koordinatorka izvedla ocenjevanje v regiji Posavje. Koordi-
nacijo in ocenjevanje je vodila Milena Vranetič, člana komisije 
sta bila Milena Mastnak in Jože Lovenjak. Na republiško tekmo-

vanje so se uvrstili: OŠ Globoko (v kategoriji OŠ grajenih pred le-
tom 1980), OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (grajena po 1980), ETrŠ 
Brežice, Vrtec Brežice, med izletniškimi kraji Sromlje in Škovec, 
med mesti pa Brežice. Med izletniškimi kraji si tretje mesto na 
regijskem tekmovanju delita Senovo in Kostanjevica na Krki, med 
starejšimi šolami Globokemu sledjo OŠ Senovo, tretje mesto pa 
si delita šoli Boštanj in Kostanjevica na Krki. Med mlajšimi šola-
mi Pišecam sledita Podbočje in Blanca. Pri vrtcih pa je 2. mesto 
osvojil vrtec pri OŠ Kostanjevica na Krki in tretje mesto vrtca pri 
OŠ Krmelj in Senovo.  S. V. 

Najbolj	urejeni	v	Posavju	

Sromlje, vedno med najbolj urejenimi (foto: M. Vranetič)

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjevičanom je 17. julija uspela 
še ena Kostanjeviška noč, ena najbolj tradicionalnih in verjetno 
najbolj množično obiskana poletna prireditev v Posavju. Čeprav 
so obiskovalci od vsepovsod počasi in sramežljivo polnili prire-
ditveni prostor in jih ob srečanju pihalnih orkestrov ter pustnih 
skupin še ni bilo zelo veliko, se jih je do prihoda domače pustne 
skupine z godbo na splavu in okrašenih čolnov nabralo že pre-

cej več. Ocenjevalna komisija je med enajstimi čolni prvo me-
sto prisodila »zmaju«, drugo »ježu«, tretje pa »šentjernejskim 
mešetarjem«. Še pred tem je Zavod Otok na Tamalem plac po-
skrbel za pester mestni sejem, na osrednjem prizorišču pa je bil 
srečelov, na katerem so obiskovalci lahko poskusili srečo, če jim 
je ob oderuških cenah pijače ostalo še kaj v žepu. Za veselo raz-
položenje dolgo v noč, ki ga ni skazilo niti nekaj grozečih kapelj 
dežja nekaj po deseti uri, je letos skrbel ansambel Igor in Zlati 
zvoki, seveda ni šlo brez polnočnega ognjemeta.  P. P. 

Še	ena	Kostanjeviška	noč

BORŠT - Športno društvo Boršt je tretjo julijsko soboto že sed-
mič organiziralo skoke v vodo z borškega mostu. 20 pogumne-
žev je v Krko poletelo z osmih metrov, pri tem pa je njihov slog 
in doskok ocenjevala komisija. Slednjo je najbolj navdušil Egon 
Kefic z Jesenic na Gorenjskem, drugo mesto je osvojil Janez 
Račič iz Velikih Malenc, tretje mesto pa si je priskakal Sergej 
Sergio Manfreda iz Mosta na Soči. Poleg tega tekmovanja so se 
že dopoldne odvile kmečke igre, po podelitvi pokalov najbolj-
šim skakalcem so se pomerili harmonikarji, ki so tekmovali za 
pokal Boršta. Zvečer pa je prireditev dosegla še glasbeni vrhu-
nec, saj so oder zapolnili Vesna Krapež, Majda Arh, Klapa Pa-
rangal in domači Ansambel Franca Veglja. Kljub hudi vročini 
je bilo obiskovalcev kar precej.  R. R.

Med pogumneži so bila tudi dekleta (foto: G. Borošak).

Že	7.	skoki	v	vodo	na	Borštu

GORNJI LENART - Prvo julijsko noč sta Slavko Cizelj in Mirica 
Peterkovič v svojem okolju organizirala že deveto t. i. Tirgeško 
salamijado. Predsednik komisije Peter Verstovšek, ocenjevalec 
že od leta 1987, je dejal, da se je tokrat srečal z eno od boljših 
pridelav, zato je bila izbira zmagovalca težka odločitev. „Prevla-
dal je okus domačnosti kot najpomembnejši kriterij, saj tudi go-
stitelj Cizelj izpostavlja prav pogoj, da se nadaljujejo recepture 
naših prednikov, ko so bili poper, sladkor in vino edini konzervan-
si, zato je prav, da se nadaljuje tradicija babičine kulinarične 
dediščine,“ je med drugim povedal Verstovšek. Z najboljšim iz-
delkom se tako lahko pohvali Miha Planinc z Libne. Več na www.
posavje.info.  M. K.

Tirgeška	salamijada
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Okrožno sodišče v Krškem je v Uradnem listu RS, št. 50/10 
z dne, 24. 06. 2010, objavilo poziv predstavniškim organom 
občin, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike za na-
slednje petletno mandatno obdobje. Občinski svet Občine 
Sevnica lahko predlaga 35 kandidatov za sodnike porotni-
ke, od tega 3 za mladoletniške prestopke.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri 
Občinskem svetu Občine Sevnica bo predloge zbirala do 
petka, 13. avgusta 2010. Pogoji za kandidiranje ter izja-
va kandidata za sodnika porotnika so objavljeni na spletni 
strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 
78/05-uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Odloka o pri-
znanjih Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB) obja-
vlja Odbor za priznanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica

R A Z P I S

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE SEVNICA ZA LETO 2010 

1. člen
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, po-
deljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, pod-
jetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, dru-
gim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo 
k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ob-
čanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju go-
spodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraže-
vanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.
 

2. člen
Priznanja razvrščena od najvišjega do najnižjega ran-
ga so naslednja:
• naziv Častni občan Občine Sevnica
• Grb Občine Sevnica
• Zlata plaketa Občine Sevnica
• Srebrna plaketa Občine Sevnica

Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine Sevni-
ca, največ tri Zlate plakete Občine Sevnica in največ pet 
Srebrnih plaket Občine Sevnica.

3. člen
Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko podeljen po-
samezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na po-
sameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemne-
mu razvoju in ugledu Občine.

Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje podjetjem, 
zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim orga-
nizacijam in skupinam.

4. člen
Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, pod-
jetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in 
skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen
Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati: 
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandida-

ta za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki 
3. obrazložitev predloga
4. vrsto predlaganega priznanja 

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot kandidat 
predlagan posameznik, je v skladu z 8. členom Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07-UPB1) in na 
podlagi 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100-Odl. US, 79/09, 
14/10 - Odl. US, 51/10) obvezno priložiti pisno izjavo kan-
didata (posameznika) o osebni privolitvi v zbiranje in obde-
lovanje njegovih osebnih podatkov in seznanitvi, da bodo 
osebni podatki obdelovani v postopku kandidiranja, odlo-
čanja o prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica, 
kot ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica – obrazec 
P. Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in na sple-
tni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen
Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval Odbor za 
priznanja po zaključku razpisa. 

O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom odloči ob-
činski svet na predlog Odbora za priznanja.

Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od njega 
pooblaščena oseba praviloma ob prazniku občine.

7. člen
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v letu 2010 
se zbirajo do ponedeljka, 23. avgusta 2010 (za pravoča-
sno oddan predlog šteje tudi predlog poslan priporoče-
no 23. 08. 2010) na naslovu:

OBČINA SEVNICA, Odbor za priznanja
Glavni trg 19 a, 8290 SEVNICA

Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo obrav-
navani.

OBČINA SEVNICA, ODBOR ZA PRIZNANJA 

Sestanek	komisije	za	
spremljanje	gradnje	
daljnovoda	Beričevo	-	Krško
Na Občini Sevnica je potekal  sestanek komisije za spremlja-
nje gradnje daljnovoda 2x400 kV Beričevo – Krško. Na se-
stanku so bili prisotni župan s sodelavci, predstavnika Elek-
tro – Slovenija d.o.o. in člani komisije, med katerimi so tudi 
predstavniki krajevnih skupnosti, na območju katerih bo po-
tekala trasa daljnovoda. Prisotni so bili seznanjeni z aktiv-
nostmi projekta, tako z vidika investitorja kot tudi komisije, 
ki bo zadolžena za spremljanje. Komisija bo v nadaljevanju 
na podlagi predloga investitorja pregledala ter predlagala 
korekcije in uskladitve dostopnih poti do lokacij stebrov, ki 
se bodo uporabljale v času gradnje. V prvi fazi se na projek-
tu izvajajo gozdni poseki, v začetku naslednjega leta pa se 
predvideva začetek gradnje daljnovodnih stebrov in elekro-
montažnih del na daljnovodu. Župan je na sestanku predsta-
vil tudi Sporazum o ureditvi medsebojnih odnosov pri gradnji 
daljnovoda Beričevo – Krško, ki je bil podpisan med vsemi 
Občinami, kjer poteka trasa daljnovoda, in investitorjem. 
Osnovni namen sporazuma je povrnitev škode s strani inve-
stitorja in njegovega izvajalca, ki bi kot posledica gradnje 
daljnovoda nastala na občinski infrastrukturi.

Urejanje	Vranjskega	potoka
Upravljanje vseh vodotokov v državi je v pristojnosti Mini-
strstva za okolje in prostor. Sem spada tako upravljanje kot 
tudi vzdrževanje strug. Dejstvo je, da sredstev za vzdrževal-
na dela na potokih vedno primanjkuje in glede na praktič-
no neizčrpno množico potreb po posegih, je toliko bolj raz-

veseljivo, če se prepotrebna dela izvajajo tudi na območju 
naše občine. Tako smo v pomladnih mesecih videli vodarje 
na zgornjem toku Sevnične v zaselku Dol, zdaj pa so delav-
ci Vodnogospodarskega podjetja d. d. iz Novega mesta za-
čeli urejati 300 metrov dolg odsek struge Vranjskega poto-
ka pod Lončarjevim Dolom. Gre za odsek ob lokalni cesti za 
Lončarjev Dol in v nadaljevanju proti Zabukovju, kjer je po-
tok zaradi majhnega pretočnega profila pogosto poplavljal 
vozišče in zaustavil promet. Dela se bodo predvidoma zaklju-
čila v poletnih mesecih.

Urejanje Vranjskega potoka pod Lončarjevim Dolom 
(foto: arhiv Občine Sevnica)

Pločniki	na	Planinski	cesti
V okviru projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica je izvedena delna asfaltacija Planinske ceste, kon-
čana je izvedba pločnikov mimo blokovskega naselja, tre-
nutno pa se izvaja izgradnja pločnika v zgornjem delu Pla-
ninske ceste. Po navedenih izvedenih delih sledi asfaltacija 
preostanka dela Planinske ceste.

Obnova	Ajdovskega	Gradca
Na razpisu za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije 
najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne de-
diščine je Občina Sevnica za leto 2010 pridobila sredstva v vi-
šini 14.000 EUR, kar predstavlja 100 % financiranje investicije 
nadaljevanja obnove arheološkega parka Ajdovski gradec nad 
Vranjem pri Sevnici, 
ki se je pričela že v 
letu 2008. V leto-
šnjem letu bo izve-
deno restavriranje 
sten vodnega zbi-
ralnika, dodatno pa 
se bo uredil še zače-
tni del dostopne poti 
do vrha najdišča, pi-
knik prostor ter pla-
to za postavitev pre-
nosnega stranišča. 
Dela bodo pripomo-
gla k lažji dostopno-
sti do tega arheološkega spomenika, predvsem pa k ohranitvi 
pomembne kulturne dediščine, saj je Ajdovski gradec najbolj 
raziskana poznoantična oziroma starokrščanska naselbina na 
Slovenskem, ki priča o zatonu antike in obdobja preseljeva-
nja ljudstev na Slovenskem iz 5. in 6. stoletja in jo lahko pri-
merjamo z naselbinami kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad 
Potoki in Veliki Korinj. Sanacija ometa v vodnem zbiralniku in 
ostala dela so se pričela v preteklem tednu in bodo končana 
do konca leta 2010. foto: arhiv Občine Sevnica

Uredili bodo začetni del dostopne 
poti do vrha najdišča, piknik 
prostor ter plato za postavitev 
prenosnega stranišča

Obnova	Lutrovske	kleti
Občina Sevnica je 
v sodelovanju z Za-
vodom za kulturo, 
šport, turizem in 
mladinske dejavno-
sti Sevnica na javni 
razpis za izbor kul-
turnih projektov iz 
programa sanacije 
najbolj ogroženih 
in najkvalitetnejših 
objektov kulturne 
dediščine prijavila 
projekt obnove Lu-
trovske kleti. Prijava je bila uspešna, saj so bila na razpisu 
pridobljena sredstva v višini 64.000 EUR, kar pomeni 50 % 
financiranje investicije Konservatorsko - restavratorski po-
segi v prezbiteriju Lutrovske kleti. Investicija je kljub obno-
vi fresk v 60. letih 20. stoletja nujna, saj je vlaga, ki zaradi 
slabe drenaže prehaja do fresk, že močno načela renesanč-
no stensko poslikavo iz 16. stoletja. Celotna vrednost inve-
sticije znaša 128.521 EUR. Dela, ki so se pričela v preteklem 
tednu in bodo trajala predvidoma do oktobra 2011, bo pod 
nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območne enote Celje, izvajal Restavratorski center Slove-
nije, s katerim je že podpisana pogodba. V tem času ogledi 
in prireditve v Lutrovski kleti ne bodo možni.

Obnova fresk v Lutrovski kleti 
(foto: arhiv Občine Sevnica)

Razpis	za	oddajo	koncesije	za	izvajanje	
gospodarske	javne	službe	rednega	
vzdrževanja	cest	v	občini	Sevnica
Občina Sevnica je objavila javni razpis za oddajo koncesije 
za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih cest v Občini Sevnica, ki obsega vzdrževalna dela 
za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavlja-
nje prometne varnosti in prevoznosti, nadzor nad stanjem 
in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti 
cest ob naravnih in drugih nesrečah. Razpis je v skladu z ob-
činskim odlokom razdeljen na sektor I, ki obsega območje 
severno od reke Save in sektor II, ki obsega območje južno 
od reke Save. Koncesijska pogodba bo z izbranim ponudni-
kom podpisana za obdobje štirih let. Razpisno dokumenta-
cijo lahko kandidati dvignejo na Občini Sevnica, kamor naj  
do 5. avgusta dostavijo tudi ponudbe.

Dodatne	ureditve	ob	gradnji	
HE	Boštanj	in	Blanca
Med dodatnimi infrastrukturnimi ureditvami ob gradnji hidro-
elektrarn Boštanj in Blanca, so bile s sklepom Vlade RS iz sep-
tembra 2006 predvidene tudi ureditve nekaterih pritokov Save 
izven območja državnih lokacijskih načrtov. V tem sklopu so že 
izvedene ureditve strug pritokov na območju akumulacije za 
HE Boštanj, zlasti iz območja Orehovega. Prva prioritete Obči-
ne Sevnica za pritoke na območju akumulacije HE Blanca pa je 
struga Sevnične v Šmarju. Ministrstvo za okolje in prostor, ki je 
nosilec dodatnih ureditev na področju vodotokov, je že prido-
bilo izvedbeno projektno dokumentacijo za I. etapo regulaci-
je struge Sevnične približne dolžine 800 m, od starega mostu v 
Šmarju do Taborniškega mostu. V dosedanjih dogovorih je Ob-
čina prevzela obveznost pridobivanja potrebnih zemljišč ter iz-
vedbo nekaterih spremljevalni projektov za prestavitev oziro-
ma zaščito vodov komunalne infrastrukture, ki prečkajo traso. 
Dinamika izvedbe ureditvenih del, ki je pogojena z možnost-
mi financiranja Vodnega sklada RS, je zaenkrat dogovorjena za 
leti 2011 in 2012. V mesecu avgustu bo Občina Sevnica priče-
la z dogovori z lastniki mejnih zemljišč ob Sevnični za potreb-
ne širitve. Najprej je vsem mejašem predvideno posredovanje 
informativnega dopisa z izvlečki projektne dokumentacije ter 
predlogom dogovora za posege na zemljišča, v jesenskem času 
pa predvidevamo izvedbo informativne zakoličbe meja posegov 
ter usklajevalne terenske obravnave z lastniki. 

Krajani zaselka Petelinjek v vasi Škovec so v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo Tržišče, Občino in Komunalo Sevnica zgradili 
dober kilometer novega povezovalnega vodovodnega sistema 
za oskrbo z zdravo pitno vodo, ki so ga uradno predali name-
nu. Ob novi pridobitvi jim je čestital tudi župan Srečko Ocvirk.

Vodovodni	sistem	v	Škovcu
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Navodila in priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo lahko najdete na spletni strani: http://www.
gov.si/pitna-voda. Celotno poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto je objavljeno na spletnih straneh Občine Krško www.krsko.si. Pri-
loge s podatki o analizah za posamezen vodovod oziroma izvir so na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Poročilo	o	kvaliteti	pitnih	voda	iz	lokalnih	-	vaških	
vodovodov,	ki	so	v	upravljanju	krajevnih	skupnosti	oziroma	
skupin	občanov	v	občini	Krško	–	prvi	pregled	v	letu	2010

Vodovod Štev.
porab.

zdravst.
ocena

1 Ardro pri Raki – omr. Ardro pri Raki13 70 NU

2 Anže – omr. Anže 10 50 NU

3 Bohor - planinski dom - omr. Dobrova 59 2 NU

4 Črešnjice – omr. Črešnjice 8 63 NU

5 Dolenja vas – Dolenja vas 130 50 U

6 Dol. Leskovec – omr. Dol. Leskovec 4 40 NU

7 D. Leskovec – Prižni Dol – omr. D. Leskovec 79a 12 NU

8 G. Leskovec - Ložice - omrežje II - Stranje 6
150

U

9 G. Leskovec – Ložice - omrežje I - trg. Virant U

10 Dobrava – Vovčko Anton - omr. Dobrava 32a 5 NU

11
Gorenja vas pri Leskovcu – omr. Gor. vas pri 
Leskovcu 12 - pipa na vrtu

30 NU

12 Gornje Pijavško - omr. Gor. Pijavško 16 90 NU

13 Jevša – Šedem – omrežje I. Šedem 21
95

NU

14 Jevša – Šedem – omrežje II. VH Šedem - Peršnica NU

15
Kališovec - Brezje – D. Leskovec – omr. Kališo-
vec 3 250

NU

16 Kališovec – Brezje – D. Leskovec - omr. Brezje 19 U

17 Lomno – omr. Lomno 22 64 NU

18 Loke – omrežje – Anovec 10 29 NU

19 Mali Kamen - Reštanj - omr. Mali Kamen 21 300 U

20 Mali Kamen – Reštanj – VH U

21 Mali Kamen - Okrog - omr. I. Mali Kamen 44
120

U

22 Mali Kamen - Okrog - omr. II. Mali Kamen 41 U

23 Mali Kamen - Belo - Ajdonik - omr. Mali Kamen 52 20 NU

24 Mali Kamen - Belo - Boh - omr. Mali Kamen 53 9 NU

25 Mali Kamen - Slatno - omr. Mali Kamen 32 8 NU

26 Mladje - omr. Mladje 5 28 NU

27 Mrčna sela – Smole - Mrčna sela 6 12 NU

28 Mrčna sela - Gorjup Franc - omr. Mrčna sela 44 40 U

29 Mrčna sela – Bohorč - Mrčna sela 32 13 NU

30 Nova Gora – VH
150

NU

31 Nova Gora – omr. Nova Gora 3 NU

32 Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

33 Plešivica – Kozole – omr. Dobrova 50 30 NU 

34 Plešivica - Vovčko Srečko - omr. Dobrova 58a 9 NU

35 Plešivica - Vovčko Franc - omr. Dobrova 55 6 NU

Vodovod
Štev.

porab.
zdravst.
ocena

36 Presladol - omr. Presladol 53, Jazbec 68 NU

37 Presladol – Kozmus - omr. Presladol 28 50 NU

38 Puste Ložice – Škoberne - omr. Dobrova 21, Grilc 7 NU

39 Puste Ložice – Županc - omr. Dobrova 22 9 NU

40 Ravni – javna izlivka
86

NU

41 Ravni - omr. Ravni 7 NU

42 Rožno - omr. Rožno 64 60 NU

43 Rožno - Hruševje, omr. Rožno 14a
150

NU

44 Rožno – Hruševje, dotok v VH Rožno-Hruševje NU

45 Rožno – Kocjan - Stopar Franc 10 NU

46 Rožno – Kocjan - Stopar Slavko 14 NU

47 Rožno – Kocjan, omr. Rožno 49 70 NU

48 Slivje – omr. Slivje 4 39 NU

49 Slom – Ilovec –omr. I. Stolovnik 51
298

U

50 Slom – Ilovec – omr. Stolovnik 18 NU

51 Srednje Pijavško - omr. Sr. Pijavško 8 13 U

52 Spodnje Pijavško - omr. Sp. Pijavško 9 20 NU

53 Smečice - omr. Smečice 5 40 NU

54 Stranje – omr. Stranje 15 31 U

55 Šapola - omr. Kostanjek 9 60 NU

56 V. Kamen – zajetje Veliki Kamen št.3
250

NU

57 V. Kamen – omrežje Veliki Kamen 10 NU

58 Veternik - omr. I. Mrčna sela 19
100

U

59 Veternik - omr. II. Mrčna sela 16 NU

60 Zalog – Prelogar- omr. Stranje 26 18 NU

61 Zalog – Žveglič - omr. Stranje 34 11 NU

62 Izvir Mikolavčič - KK NU

63 Izvir Rozalija NU

64 Izvir – Žahovec - Sremič NU

65 Izvir Turn - Leskovec NU

66 Izvir Armeško – izvir pod Skalo U

67 Izvir – Globoko - Bohor NU

68 Izvir – Bučerica NU

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen

Tabela 1: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodo-
vodnih odborov v občini Krško za leto 2010 – pomlad

Po pogodbi, ki je bila sklenje-
na med Občino Krško in Zavo-
dom za zdravstveno varstvo 
Novo mesto, je Zavod opravil 
prvi pregled vodovodov in iz-
virov na območju občine Kr-
ško v letu 2010, ki niso v upra-
vljanju družbe KOSTAK d.d., 
ampak z njimi upravljajo sami 
uporabniki. 

Zavod je pri pregledu vodo-
vodov odvzel 68 vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in 57 
vzorcev za osnovno sanitarno 
- kemično preiskavo. Opra-
vljene so bile tudi osnovne 
mikrobiološke in sanitarno ke-
mijske raziskave na sedmih iz-
virih. Mikrobiološke preiskave 
so pokazale, da je bila večina 
vzorcev fekalno onesnaženih 
in zato zdravstveno neustre-
znih. Fizikalno - kemične pre-

iskave so pokazale, da so bili 
vsi vzorci ustrezni.

Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, ki 
so se opravile v preteklih le-
tih, mogoče ugotoviti, da se 
kakovost vode preko leta na 
teh vodovodih in izvirih bi-
stveno spreminja. Odvisna je 
predvsem od vremenskih raz-
mer in letnega časa ob odvze-
mu vzorca. 

Zavod za zdravstveno varstvo 
Novo mesto opozarja, da pitna 
voda na teh vodovodih oz. vo-
dnih virih ni zdravstveno ustre-
zna in vodooskrba ni varna. 
Stalno je namreč prisotna mo-
žnost hidričnih epidemij oziro-
ma črevesnih bolezni.

Vodo na vodnih virih, ki jih 
uporablja približno 3150 oz. 
12 % prebivalcev občine Krško, 
je pred uporabo potrebno ob-
vezno prekuhati. Za prekuha-
vanje pitne vode se priporoča 
naslednji način:

• ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 
se, da zaradi večje varno-
sti voda vre vsaj tri minu-
te, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z 
oslabljenim imunskim sis-
temom;

• zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 
ostane v isti posodi, v kate-
ri smo jo prekuhali;

• vodo hranimo v hladilniku v 

čisti in pokriti posodi;
• tako pripravljeno vodo za 

pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur;  

• če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhavanjem 
odstraniti večino delcev z 
usedanjem in nato filtrira-
njem skozi več plasti čiste, 
najbolje prelikane tkanine 
ali skozi čist papirnat filter 
(npr. pivnik, filter za kavo);

Dolgoročno se priporoča, da 
se uporabniki priklopijo na 
večje vodovodne sisteme, ka-
terih viri se varujejo z vodo-
varstvenimi pasovi in katere 
upravlja strokovno usposo-
bljen upravljavec ali pa sa-
nacija obstoječih sistemov z 
uvedbo filtracije in kloriranja 
vode ter vzpostavitvijo vodo-
varstvenih pasov. 

JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja
 v občini Krško za leto 2010

A. »POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ«

I. SPREMEMBA UKREPA 

Občina Krško je v Uradnem list RS, št. 12/2010 razpisa-
la nepovratna finančna sredstva o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Krško za leto 2010, ukrep Pomoč za 
plačilo zavarovalnih premij.
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po 
objavi navedenega javnega razpisa Občine obvestilo o 
spremembah izvajanja določil ukrepov. Pri zavaroval-
nih premijah lahko odslej naprej vlagatelji sklenejo za-
varovalno polico po izdaji sklepa o odobritvi sredstev s 
strani Občine. Navedena sprememba je bila objavljena 
v Ur. Listu RS št. 47/2010, z dne 11.06.2010.

Pri ukrepu Pomoč za plačilo zavarovalnih premij se od 
sedaj naprej vlagatelji prijavijo na Občino s predraču-
ni zavarovalnic. Sklenjene zavarovalne police za zava-
rovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi 
bolezni za leto 2010 in priloženi računi morajo imeti da-
tum po prejemu Sklepa Občine in sicer do 27.09.2010.

II. VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Višana finančne pomoči je do 50 % upravičenih stroškov 
obračunane zavarovalne premije. www.krsko.si

Občina Krško je v sredo, 21. julija 2010, ob 16. uri simbo-
lično predala ključe najemnikom šestnajstih novih stano-
vanj na naslovu Valvasorjevo nabrežje 9 in 10 v Krškem. 

Občina Krško je v mesecu aprilu 2010 objavila 7. javni razpis 
za dodelitev 21 neprofitnih stanovanj v najem, od tega 5 sta-
novanj v lasti Stanovanjskega sklada RS. Na razpis se je pri-
javilo kar 75 prosilcev, od tega 67 upravičencev. Višja Sveto-
valka za stanovanjske zadeve mag. Janja Jordan poudarja, 

da je Občini Krško nakup 11 neprofitnih stanovanj in najem 
5 neprofitnih stanovanj od podjetja Kostak d.d. na Valvasor-
jevem nabrežju 9 in 10 omogočil razpis velikega števila sta-
novanj, glede na predhodne javne razpise.
Občina Krško tako s primopredajo ključev 16 upravičencem 
nadaljuje ambiciozen plan, s katerim želi stanovanjski fond 
v prihodnje povečati z 10 stanovanji letno. Naš cilj je naj-
prej izčrpati listo prosilcev neprofitnih stanovanj, ob tem pa 
poskrbeti tudi za nova stanovanja, tudi kadrovska stanova-
nja, poudarja Franc Bogovič, župan Občine Krško. Dodaja, 
da bo Občina Krško svoje aktivnosti vodila v smer, da bo lah-
ko v prihodnjih letih potrebe po stanovanjih v čim večji meri 
pokrila in na ta način uspešno reševala stanovanjsko proble-
matiko občanov ter hkrati omogočila razvoj stanovanjskega 
gospodarstva v Občini Krško.

III. ROK ZA ODDAJO VLOG S PREDRAČUNI

Rok za oddajo vlog s predračuni je do petka, 27.09.2010, na 
naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 
14, 8270 Krško, s pripisom Zavarovalne premije.

IV. OBRAVANVA VLOG

Vloge bo obravnavala komisija, imenovana z odločbo župa-
na. Odpiranje vlog ne bo javno.

Zahtevek za z računi in dokazili o plačilu mora biti dosta-
vljeno Občini Krško najkasneje do 29.10.2010. Računi in za-
varovalna polica morajo biti z datumom po prejemu sklepa.

B. »ŠTIPENDIRANJE BODOČIH PREVZEMNIKOV 
KMETIJ«

I. ROK ZA ODDAJO VLOGE

Rok za oddajo vloge za prevzemnike kmetij je do petka 
27.9.2010 pod pogoji in merili Javnega razpisa, objavlje-
nega v Ur. Listu RS št. 12/2010.

OBČINA KRŠKO

Predali	ključe	
16	novih	stanovanj	na	
Valvasorjevem	obrežju
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BIZELJSKO – Člani brežiške, krške in sevniške sekcije Društva voj-
nih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine so minulo sobo-
to preživeli na Bizeljskem, kjer so si ogledali proizvodnjo pe-
nin v kleti Istenič in znamenito repnico Najgerjevih na Brezovici 
na Bizeljskem. Nato so se še družili na kosilu pri Kocjanu v Sta-
ri vasi, je povedal predsednik brežiške sekcije Tone Žalig, saj je 
bistvo srečanja prav druženje. Nagovoril jih je tudi predsednik 
krške sekcije Maks Čurič, predsednik sevniške sekcije Božidar 
Debevc se srečanja sicer ni udeležil, je pa organiziral avtobusni 
prevoz za udeležence. Tako zbrane posavske vojne invalide je 

nagovoril tudi eden najstarejših vojnih invalidov 90-letni Jože 
Zupančič iz Dobove in obujal spomine, pa tudi tajnica društva 
Marjana Čengija. Zbralo se je okoli 35 članov, pozdravila pa jih 
je tudi podžupanja Milena Jesenko, ki se je pridružila tudi nji-
hovim besedam, da čas ni na njihovi strani, da se odmika, zato je 
poudarila pomen tovrstnih druženj. Žalig, ki tretje leto predse-
duje brežiški sekciji, je dejal, da so se ustanovili zato, da poma-
gajo vojnim invalidom z nasveti, pomagajo pri subvencioniranih 
socialnih programih ter se obiskujejo na domovih in organizirajo 
družabna srečanja. Regijsko društvo je lani v Novem mestu obe-
ležilo 15. obletnico delovanja.  S. V. 

formacijsko sobo Kapele in se 
sprehodili po Jovsih. 
Dijaki so spoznali različne po-
klice, povezane z varovanjem 
narave, le-te so jim predstavi-
li predstavnik lovske družine, 
gozdar, predstavnik KS Kapele, 
naravovarstvenik in interpreta-
tor narave. Delo so dijaki na-
daljevali z delavnico priprave 
domače hrane s pomočjo Dru-
štva za razvoj podeželja Ka-
pele, delavnico fotografiranja 
s pomočjo mag. Hrvoja Orša-
niča, ustvarjali tudi v likovni 
delavnici pod vodstvom prof. 
Alojza Konca. Izdelke so raz-
stavili v šolski avli. Dijaki so 
si ogledali letošnjo pridobitev 
Term Čatež - Gusarski otok, in 
izvedeli, kako v marketinškem 
oddelku oblikujejo marketin-

Na podlagi določila 3. člena Odloka o priznanjih Občine 
Brežice (Ur. list RS, št. 53/1996 in 56/2010) in 3. člena 
Poslovnika o delu komisije v postopku podeljevanja pri-
znanj z dne 05.09.1996,

RAZPISUJE

OKTOBRSKE NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2010

1. Oktobrska nagrada Občine Brežice se daje za poseb-
ne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znan-
stvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih podro-
čjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen 
za razvoj in napredek občine Brežice.

2. Priznanje občine Brežice se podeljuje posameznikom 
ali pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na 
vseh področjih družbenega dela.

3. Predloge lahko posredujejo občani, župan, krajevne 
skupnosti, podjetja, druge organizacije ter društva, 
najkasneje do 16. avgusta 2010. Predlogov, ki bodo 
prispeli po tem roku, komisija ne bo upoštevala.

4. Predloge je treba podati v pisni obliki na naslednji na-
slov: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja občinskega sveta občine Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, 8250 Brežice – »Priznanja ob-
čine Brežice«. 

5. Predlog naj vsebuje: 
• podatke o predlagatelju,
• podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi,
• kratek življenjepis kandidata,
• vrsto nagrade oz. priznanja,
• natančna obrazložitev in utemeljitev predloga.

6. Kriterija za podelitev:
• če gre za enkraten dosežek je pomembna odmev-

nost dosežka v slovenskem in mednarodnem prostoru,
• če gre za življenjsko delo pa pomen njegovega dela 

za gospodarski ali družbeni razvoj občine Brežice.

7. Podelitev oktobrskih nagrad in priznanj občine Brežice 
za leto 2010 bo ob prazniku občine Brežice.

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Občinskega sveta občine Brežice

Občina Brežice bo pričela s pri-
pravljalnimi deli projekta ob-
nova objekta na CPB 36 (stav-
ba nekdanjega SDK) za potrebe 
Fakultete za turizem. V pre-
novljeni zgradbi bodo prosto-
ri, namenjeni upravi, kabine-
ti za predavatelje in prostori 
za ostale potrebe fakultete. 
Projekt v vrednosti 0,6 mili-
jona evrov se bo izvajal v ob-
dobju od 19. julija do začetka 
novembra 2010 in predstavlja 
prispevek občine Brežice k oži-
vitvi mestnega jedra. 

Projekt Obnova objekta na 
CPB 36 zajema rekonstrukci-
jo celotnega objekta in ruši-
tev vseh pomožnih objektov 
na dvorišču, na vzhodni stra-
ni zemljišča. V sklopu obno-
ve bodo izvedena naslednja 

Kmalu	pričetek	obnove	
stavbe	na	CPB	36

Operacija Ureditev starega mestnega jedra se počasi pri-
bližuje h koncu. Zaključen je projekt izgradnje nadvoza, 
v zaključni fazi projekta pa je Občina Brežice uredila tudi 
igrala za otroke v prenovljenem grajskem parku, kjer se 
lahko v senci mogočnih dreves z igrali kratkočasijo otroci.

Otroci lahko preverijo svoje plezalne sposobnosti, se spusti-
jo po toboganu, gugajo,  preizkusijo ravnotežje na gibljivem 
mostu ali kujejo načrte v hišici pod toboganom. Najmlajše 
v pravljično deželo popelje lokomotiva, igra križcev in kro-
gcev pa je namenjena tudi starejšim. Grajski park tako vabi 
vse, ki iščete senco, mesto za počitek ali prostor za igro. 

Operacijo Ureditev starega mestnega jedra, znotraj katere je 
izveden tudi projekt ureditve grajskega parka, delno financi-
ra Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeri-
tve Regionalni razvojni program.

Dijaki in profesorji Ekonom-
ske in trgovske šole Brežice 
so v zadnjem tednu meseca 
maja uresničili del mednaro-
dnega projekta Začuti naravo 
(Feel the Nature), sofinanci-
ranega z evropskimi sredstvi 
Comenius Regio partnerstva 
programa vseživljenjskega 
učenja. Projekt vzpodbuja 
izmenjavo izkušenj, dijakom 
omogoča spoznavanje osta-
lih evropskih kultur, pomaga 
pri vzgoji za ohranjanje na-
rave, hkrati pa skuša pove-
zati razvoj turizma z lokalno 
skupnostjo, pri tem pa pove-
zuje šolski učni načrt z na-
ravovarstvom ter pridobiva-
njem mednarodnih izkušenj 
ter spoznavanje možnosti za 
trajnostni razvoj okolja.

Nova	igrala	v	grajskem	
parku	pri	MC	Brežice

Projekt	ETrŠ	Brežice
V projektu Začuti naravo po-
leg Ekonomske in trgovske 
šole Brežice, Občine Breži-
ce in Term Čatež sodeluje še 
Urad za turizem Sitia (Kreta) 
in OŠ Palekastro. Cilj projekta 
je izobraziti mlade o pomenu 
naravnih vrednot in njihove in-
terpretacije, ki pa ima izobra-
ževalni, varstveni in promocij-
ski element. V času od 24. 5. 
do 27. 5. 2010 so slovenski par-
tnerji izvedli projektni teden. 
Dijaki prvih letnikov programa 
ekonomski tehnik so si v teh 
dneh ogledali  Sečoveljske so-
line in Škocjanske jame, pisali 
so dnevnike in delali intervjuje 
z interpretatorji, zbirali so gra-
divo in na koncu izdelali slovar 
najpogostejših izrazov v štirih 
jezikih. Ogledali so si tudi in-

ški načrt za šole v naravi, iz-
vedli anketo med gosti v pe-
tih jezikih in oblikovali plakate 
z lastno idejo promocije turi-
stičnih produktov. Po zaključ-
ku delavnic in ogledov na te-
renu so dijaki v šoli predstavili 
projektni teden zunanjim so-
delavcem in zaposlenim na 
šoli. Dijaki so si s svojim de-
lom pridobili ocene pri različ-
nih predmetih, najboljše štiri 
dijakinje (po mnenju sošolcev) 
- Urška Ribič, 1.Ae, Nina Žu-
pevc, 1.Ae, Lea Jurečič, 1.Ae 
in Maja Tihole, 1.Be, pa se 
bodo udeležile dela projekta, 
ki bo potekal na Kreti v sep-
tembru.

Comenius Regio »Feel the 
Nature« 2009–2011

Vir: ETrŠ Brežice

dela - statična sanacija, sa-
nacija vlage v zidovih, zame-
njava vseh elektro in strojnih 
inštalacij, zamenjano stavb-
no pohištvo, tlaki,... v skla-

du s projektno dokumentaci-
jo, ki jo je izdelalo podjetje 
Inženiring IBT, d.d. iz Ljublja-
ne. Za izvedbo del je bilo mar-
ca 2010 pridobljeno gradbeno 

dovoljenje, na javnem razpi-
su pa je bilo za izvajalca del 
izbrano podjetje GPI TEH-
NIKA, d.o.o. iz Novega me-
sta. Za izvajanje strokovne-
ga nadzora in koordiniranje 
varnosti pri delu je bilo prav 
tako na javnem razpisu izbra-
no podjetje Constructa in-
ženiring, d.o.o. iz Celja. Po-
godbena vrednost del obnove 
znaša 617.511,69 evrov (sku-
paj z davkom). Predvidoma 
se bodo dela pričela v pone-
deljek, 19. 7. 2010, zaključek 
investicije je načrtovan v za-
četku novembra 2010. V času 
izvajanja investicije bodo za-
radi del zaprta parkirišča in 
pločnik pred objektom, vse 
obiskovalce mesta prosimo za 
razumevanje. 
 Vir: Občina Brežice

Srečanje	posavskih	vojnih	
invalidov

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

PREJELI SMO

Ivan Zorko, predsednik vaškega odbora iz 
Župeče vasi, je izpostavil cestno povezavo 
med omenjeno vasjo in Račjo vasjo ter na-
slovil vprašanje na brežiško občinsko upra-
vo z besedami: „Kdo je na brežiški obči-
ni odgovoren za popravilo in preplastitev 
te cestne povezave v dolžini 400 m. Minila 
so leta, ko so nam obljubljali, da jo bodo 
preplastili, pa so le prazne obljube in iz-
govori. Med tem časom pa so se uredile 
mnoge druge ceste, tudi tiste, ki niso tako 
pomembne.“
Odgovor smo poiskali na Oddelku za gospo-
darske javne službe in gospodarske zade-
ve občine Brežice: Za vzdrževanje lokalnih 
cest, kamor spada tudi navedena lokalna 
cesta Župeča vas - Račja vas, je zadolžen 
strokovni sodelavec na Oddelku za gospo-
darske javne službe in gospodarske zade-
ve David Flajnik, ki bo poskrbel za popra-
vilo udarnih jam na cesti. Cesta Račja vas 
- Župeča vas je bila že v planu asfaltira-
nja in bi morala biti sofinancirana s stra-
ni Ministrstva za obrambo RS. Po tej cesti 
naj bi potekala tudi načrtovana kanaliza-
cija s povezavo na čistilno napravo Krška 
vas. Ker projekta izgradnje čistilne napra-
ve in kanalizacije še nista odobrena s strani 
Ministrstva za okolje in prostor RS, je tudi 
ta cesta čakala z izvedbo asfaltnih del, saj 
ni smiselno niti ni gospodarno ceste ure-
jati in v roku nekaj let ponovno razkopa-
vati. Po izgradnji kanalizacije bo Občina 
Brežice pristopila k modernizaciji (prepla-
stitvi) ceste.

Bralec Jože z videmske Stare vasi je izpo-
stavil pomanjkanje javnih parkirišč, ure-
ditev pločnikov, kanalizacijo in smrad ob 
videmskem potoku ter neurejeno razsve-
tljavo. „Po celotni dolžini ob glavni cesti ni 
pravega parkirnega prostora, niti pri cer-
kvi niti v nadaljevanju. Marsikdo bi tam pu-
stil avto in se peš odpravil na Libno, pa 
nima kje parkirati. Potok pri mostu je ne-
očiščen že od naliva pred nekaj leti, zato 
bi bilo treba strugo urediti. Prebivalci ob 
njem imajo fekalije speljane kar v vodo, 
ker v tem delu tudi ni urejena javna kana-
lizacija. Poleg tega niti ni javne razsvetlja-
ve, kar pa bi se pristojni morali zamisliti in 
tudi to urediti. Vaški odbornik Željko Selak 
za naše želje nima časa. V lanskem marcu 
smo imeli sestanek z odgovornimi na obči-
ni in v krajevni skupnosti, kjer smo se do-
govorili, da se uredi regulacija potoka, pa 
sestanka do sedaj še ni bilo, narejenega pa 
tudi nič. Opozoril pa bi tudi na previsoke 
pločnike, ki so po Stari vasi, saj si na njih 
lahko polomiš noge, zato bi tudi to bilo tre-
ba urediti na novo.“
Odgovor je pripravil Niko Somrak, refe-
rent za gradnjo z Oddelka za gospodarsko 
infrastrukturo občine Krško: „Za območje 

Stare vasi in Vidma je izdelan ureditveni  
in zazidalni načrt, s katerim so predvidene 
ureditve prostora, med ostalim tudi načr-
tovanje javnih parkirišč, pločnikov, cest in 
ostale infrastrukture. Javni parkirni prosto-
ri se načrtujejo ob javnih objektih. Ploč-
nik je v večjem delu zgrajen obojestran-
sko na celotni dolžini in širini, ki je bila ob 
rekonstrukciji regionalne ceste na razpola-
go. V letu 2009 smo zaključili in uredili del 
obojestranskega pločnika ob Buršičevi hiši 
z rušitvijo objekta in rekonstrukcijo ceste 
in s tem izboljšali varnost udeležencem v 
prometu. Urejanje potoka kot tudi vzdrže-
valna dela so v pristojnosti Ministrstva za 
okolje in prostor, samo čiščenje potoka pod 
mostom pa je v pristojnosti Direkcije re-
publike Slovenije za ceste. Občina jih več-
krat opozarja na neurejenost, nakar obča-
sno tudi izvedejo vzdrževalna dela. V delu 
naselja v Stari vasi ni zgrajene fekalne ka-
nalizacije, zato je Občina pristopila k iz-
delavi projekta kanalizacije in je projekt 
v zaključni fazi. Vsak posameznik bi moral 
poskrbeti in izvesti lastno fekalno kanali-
zacijo v skladu z izdanim soglasjem oziro-
ma gradbenim dovoljenjem do izgradnje 
mestne kanalizacije. Regulacija potoka je 
predvidena v sklopu ureditve vodnogospo-
darskih ureditev izgradnje  HE Brežice. Na 
sestanku je bila dogovorjena zakoličba re-
gulacije Starovaškega potoka in ta je bila 
tudi izvedena. V izdelavi je OPN občine Kr-
ško, v sklopu katerega lahko občani, dru-
štva, podjetja,  podajajo konkretne pre-
dloge na Oddelek za okolje in prostor o 
urejanju mestnega prostora, ki bo potem 
podlaga za prostorske in projektne akte ter 
izvedba le-teh.“

 Marija Kalčič

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

v ponedeljek, 26. 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
Ureditev	asfalta	na	cestišču	ter	pomanjkanje	javnih	
parkirišč

Na junijski 26. seji občinske-
ga sveta občine Brežice smo 
svetniki sprejeli dokument 
s sklepi, s katerimi bi imele 
vse svetniške skupine politič-
nih strank in župan z občin-
sko upravo enakopravne mo-
žnosti poročanja v javnosti, 
brez cenzure kogarkoli, kar 
je eden od ključnih temeljev 
demokracije. Bistvo spreje-
tih sklepov je naslednje: če 
občina financira medije je 
potrebno točno določiti ko-
liko medijskega prostora se 
s tem zakupi in dve tretjini 
tega prostora se nameni po-
ročanju svetniških skupin v 

»18	svetnikov	za	bistveno	več	
demokracije,	a	jo	župan	Molan	še	
naprej	tepta«

POROČILI
SO SE

V brežiški, novomeški in 
celjski porodnišnici so rodile:

• Branka Bibič, Sromlje – 
dečka,

• Urška Batič, Orehovo – 
dečka,

• Barbara Metelko, Iglenik – 
deklico,

• Klavdija Frigelj, Gorjane – 
deklico,

• Marjetka Novoselc, 
Dobova – dečka,

• Aleksandra Krevs, Raka – 
deklico,

• Anica Germovšek, Pišece 
– deklico,

• Petra Avrelio, Sevnica – 
dečka,

• Marjana Žnidaršič, 
Lončarjev Dol – deklico,

• Lidija Gošte, Sevnica – 
dečka,

• Zinka Junkar, Brestanica 
– dečka,

• Romana Žnideršič, Artiče 
– deklico,

• Sonja Volk, Brežice – 
deklico,

• Marjanca Jankovič, 
Senovo – dečka,

• Katja Colarič, Brežice – 
dečka,

• Jana Drašler, Kostanjevica 
– dečka,

• Melita Trbovc, Sevnica – 
dečka in deklico,

• Romana Mlakar, Straža pri 
Raki – deklico,

• Katja Mavrin, Kalce-Naklo 
– dečka,

• Alenka Cvelbar, Brezovska 
Gora – deklico. 

ČESTITAMO!

• Bojan Kosem in Ljudmila 
Pesehonova, oba iz 
Sevnice,

• Emir Šoštarec, Brežice in 
Sabina Pirnar, Škocjan, 

• Mitja Rupar, Zavratec in 
Janja Zorko, Dule,

• Martin Baznik, Podbočje 
in Tina Andolšek, Veliko 
Mraševo,

• Marko Novak, Orehovica 
in Anita Tomazin, 
Globočice pri Kostanjevici,

• Janez Jelčič, Oklukova 
Gora in Tamara Češljar, 
Brežice,

• Bojan Slovenc, Kapele in 
Mihaela Požar, Slogonsko,

• Jože Sebanc, Čiple in 
Vesna Nahtigal, Češnjice 
pri Trebelnem,

• Andrej Žgalin in Katja 
Levstik, oba iz Brežic,

• Danilo Iskra in Zdenka 
Pupavac oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

občinskem svetu (zakonodaj-
ni veji oblasti), ena tretjina 
pa županu z občinsko upravo 
(izvršilni veji oblasti). Enako 
velja za zloženke ali letake, 
če se pošiljajo občanom z jav-
nimi sredstvi.
Sklepi so bili sprejeti s podpo-
ro čisto vseh prisotnih svetnic 
in svetnikov v občinskem sve-
tu razen SDS-a. Župan Molan 
iz vrst SDS-a in svetniška sku-
pina SDS tem sklepov vseskozi 
nasprotujejo in iščejo razne 
izgovore ter si izmišljujejo, 
da so protizakoniti, da bi za-
ščitili svoje velike privilegije, 
ki jih imajo že vseskozi v jav-

nosti in posameznih medijih. 
Župan Molan namreč posame-
znim medijem, v imenu obve-
ščanja javnosti, letno nameni 
vsaj 50.000 evrov javnih sred-
stev za svojo politično rekla-
mo in samohvalo. Medtem ko 
pa svetniške skupine v občin-
skem svetu v teh medijih le 
s težavo objavimo kakšno iz-
javo za javnost, ker je večina 
izjav delno ali v celoti cenzu-
riranih. Enako je doslej velja-
lo za drage zloženke, ki jih 
župan Molan z javnimi sred-
stvi pošilja gospodinjstvom v 
občini, kajti v njih nismo mo-
gle doslej svetniške skupine 
objaviti niti stavka.
Pri brežiškem SDS-u se kaže 
to, kar se je že velikokrat po-
kazalo v zgodovini: tisti, ki so 
si izborili privilegije v druž-
bi se jim ne želijo odreči za 
nobeno ceno. Zato jim je po-
trebno privilegije preprosto 
vzeti! Toda storimo to na de-
mokratičen način-na lokalni 
volitvah jeseni!
 Za svetniško skupino SLS
 Ivan Sušin

Šestdeset let duhovništva senovskega župnika
Minula nedelja je bila za mnoge vernike, ki so se udeležili 
mašne daritve na Senovem, nekaj posebnega, saj je senovski 
župnik Janez Nanut obhajal biserno mašo. Ob somaševanju 

celjskega škofa dr. Stanka Lipovška ter še drugih duhovni-
kov v nabito polni senovski župnijski cerkvi je prepeval tudi 
cerkveni zbor, prav tako pa so pri evharistiji sodelovali do-
mači verniki, ki so se mu med drugim zahvalili za požrtvoval-
no vsestransko vodenje in vestno gospodarjenje z župnijo. 

Škof Lipovšek pa je v pridigi dejal, da se je pred 85. leti v 
Slovenskih Konjicah rodil slavljenec, ki so ga v cerkvi sv. Ju-
rija krstili za Janeza. „Tedaj si tudi zaslišal božji glas in si 
sledil začrtani poti, da služiš božjemu ljudstvu in božji bese-
di. Leta 1950 si bil posvečen za duhovnika, tako se je začela 
tvoja kaplanska pot,« je pripovedoval življenjsko pot biser-
nomašnika škof. Zbranim je podal še nekaj osebnih misli iz 
srečanj z duhovnikom Nanutom ter med drugim še dejal, da 
je ob srečanjih nanj vedno naredil močan vtis, za kar mu je 
še vedno hvaležen, čeprav pred mnogimi leti ni vedel, da se 
bosta srečala ob takem jubileju. Škof pa ni pozabil omeniti 
niti Nanutovega prizadevanja za ustanovitev župnije Senovo 
in vsega truda, ki ga je vložil v izgradnjo obeh senovskih cer-
kva. „Z mislijo Kristus in jaz sva vsemogočna, je bilo tvoje 
vodilo, da je na Senovem zraslo to lepo božje svetišče, kjer 
se verniki prijetno počutijo.« V nadaljevanju pa se je dota-
knil še aktualnih družbenih dogodkov: „Da, sprava in odpu-
ščanje, vendar ne pozabiti in zanikati, zato bo tudi na tem 
področju treba za vse naše boljše počutje še marsikaj nare-
diti. Več na www.posavje.info.

Oratoriji v bistriški, videmski, brestaniški in 
cerkljanski župniji
Od 1. do 4. julija so v bistriški župniji pripravili oratorijski pro-
gram za otroke od 5 do 15 let. Vodila ga je Martina Žlof, ki je z 
drugimi animatorji pripravljala zanimive delavnice, odpravili 
pa so se  tudi na romarske Svete gore. Vir: Župnija sveti Peter

V sklopu Oratori-
ja 2010, udeleži-
lo se ga je okrog 
80 otrok iz videm-
ske župnije, zanje 
je skrbelo 20 ani-
matorjev, je ena 
izmed skupin obi-
skala tudi našo me-
dijsko hišo, saj so 
bili otroci vključe-

ni v delavnico Čas je za medije. Z novinarjema Posavskega 
obzornika jih je pot zanesla kar na župnijski travnik in okolico 
župnišča, kjer so se mladi preizkusili v vlogi fotoreporterja.

Oratorijsko dogaja-
nje smo ujeli tudi v 
brestaniški župniji. 
Oratorija na temo 
Pazi, čas!, se je 
udeležilo 40 otrok, 
zanje je skrbelo 8 
animatorjev, vodja 
pa je bila Simona 
Krošelj. Poleg raz-

ličnih aktivnosti, ki so jih pripravili, so se odpravili tudi na 
izlet, mi pa smo jih zadnji dan obiskali pred župniščem, kjer 
smo izvedeli o preživetih zanimivostih.

V župniji Cerklje ob 
Krki se je Oratorija 
udeležilo 95 otrok, 
zaposlitvene obve-
znosti pa je spre-
mljalo 25 animator-
jev. Domači župnik 
mag. Janez Žakelj 
je v pogovoru de-

jal, da so pripravili zanimive delavnice, za zaključek pa so 
se udeležili nedeljske mašne daritve. 

Na spletni strani www.posavje.info smo oratorijske dogodke 
opremili tudi s pestrimi in zanimivimi fotogalerijami. 
 Rubriko pripravlja Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

Župnik Janez Nanut med mašno daritvijo.

vsak drugi četrtek 
pri vas doma.

Na spletu 
že v sredo!
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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suho stranišče

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

 okulistični pregledi na zdravstveno kartico

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

ODPRODAJA SONČNIH OČAL! 
do 50 % ceneje!

NEPREMIČNINE

V centru Sevnice ugodno pro-
damo 2-sobno stanovanje. 
Tel.: 051 363 473

V Sevnici ugodno prodamo 
kompletno opremljeno 2-sob-
no stanovanje z vsemi priključ-
ki. Stanovanje je vredno ogle-
da, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 782 682

Prodam 3-sobno stanovanje z 
garažo v centru Radeč, v izme-
ri 78 m2. Plinsko ogrevanje, T2 
trojček, adaptirano 1/2 nad-
stropje. Cena 80.000 €. 
Tel.: 031 623 876

Prodam stanovanje v Trnju v 
Brežicah, 61 m2, primerno za 
upokojence, zemljiško knjižno 
urejeno. Tel.: 041 657 539

Stanovanjsko hišo na Jablan-
cah pri Kostanjevici, 151 m2, 
asfalt, telefon, internet, zgra-
jeno 2000, vseljivo, prodam. 
Tel.: 041 453 808

Prodam opremljeno stano-
vanjsko hišo na Drnovem, 165 
m2, adaptirano 1980, z go-
spodarskim poslopjem. Cena 
85.000 €. Tel.: 041 621 830

Hiša 91 m2 (K+P+M), z velikim 
parkiriščem, lepim razgledom, 
Trbovlje - Vresko, obnovljena 
2009, z vsemi priključki, blizu 
občina, šola, trgovina, pošta. 
Cena 109.000 €. 
Tel.: 070 899 838

Vikend na Libni, 90 m2, vino-
grad in sadovnjak, parcela 
4000 m2, lepa sončna lega, as-
falten dostop - prodam. 
Tel.: 051 317 333

Prodam vinograd z lesenim 
hramom na lepi sončni legi, 
elektrika in voda, dovoz z av-
tom, in frezo Honda - 6 KM. 
Tel.: 07 49 56 468

Na Trški gori nad Krškim proda-
mo manjšo kmetijo s hišo, go-

spodarskim poslopjem, manj-
šim vinogradom, sadovnjakom 
in gozdom. Vse je v enem kom-
pleksu, v katerem je še grad-
bena parcela. Tel.: 040 220 585

Prodam lesen hram 3,50x7 m 
in prešo na kamen za 1.200 €. 
Tel.: 041 398 567

Blizu vasi Boršt in reke Krke 
prodam travnik v izmeri 42 
arov; cena po dogovoru. 
Tel.: 041 887 028

Starejšo hišo, obnovljeno, na 
lepi lokaciji, oddam v najem. 
Lokacija: Ravno - Raka pri Kr-
škem, med Krškim in Novim 
mestom, 1 km od avtoceste. 
Tel.: 041 357 025

Samski osebi, lahko tudi dve-
ma, oddam sobo s souporabo 
kuhinje in kopalnice v okolici 
Sevnice. Tel.: 070 260 566 

Najamem stanovanje v Krškem 
ali okolici, cca. 40 m2, lahko v 
hiši z lastnim vhodom. 
Tel.: 040 551 201 

Prodam vikend hišo v bližini 
Brestanice, pritličje, vseljivo 
takoj. Tel.: 041 970 625

Prodam vikend z 45 a zemlje v 
okolici Krškega. 
Tel.: 030 616 903 

Prodam njivo, 18 a, k.o. Veliki 
Obrež, redno obdelano, in ze-
mljišče 11,5 a, k.o. Loče v po-
stopku spremembe namemb-
nosti v gradbeno. 
Tel.: 07 45 22 056

Prodam parcelo v izmeri 55,32 
m2, Ribnica pri Mokricah, 3 €/
m2, v fazi spremembe iz kme-
tijskega v zazidljivo. 
Tel.: 041 359 523 

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Prodam VW ‘hrošč’, l. 1972, 
potreben manjšega popravila. 
Tel.: 041 291 927

Prodam Hyundai Accent 1,3, 
l. 1995. Tehnični pregled 
18.5.2011; menjalnik v okva-
ri. Tel.: 031 274 865 

Prodam Citroen Xantia 1,8, 
sivozelene barve, zelo lepo 
ohranjen, registriran do apri-
la 2011, cena 650 €. 
Tel.: 040 726 850 

Prodam Hyundai Galoper, l. 
1997, reg. do 12.3.2011; nove 
gume, klima, vlečna kljuka, 
registriran za 7 oseb. 
Tel.: 041 841 330

Prodam Hyundai Lantra kara-
van 1,8, 16 V, l. 1996, 190.000 
km, reg. do 12/2010, klima, le-
tna vinjeta, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 552 835

Prodam Opel Vectro 2,9, l. 
1989, registrirano, cena po do-
govoru. Tel.: 041 430 769

Prodam Opel Frontera 2,2i, 
16V, 136 KM, l. 12/2000, 4x4, 
3 vratni, klima, hard top, toni-
rana stekla, strešno okno, ser-
vo volan in druga oprema; cena 
4.800 €. Tel.: 041 636 763

Prodam Peugeot 206 1,4, 
l.2002, reg., 3 vrata, 96.000 
km, avt. klima, ABS, 4 x air-
bag, pot. računalnik, meglenke, 
alu platišča, odlično ohranjen. 
Cena 3.090 €. Tel.: 041 746 788

Prodam skuter Piaggio X9 500 
cc, 41 KM, l. 2004, srebrne bar-
ve, 24.000 km, ABS, radio, CD, 
zaklepanje, obratomer, imobi-
lizator, ohranjen. Cena 2690 €. 
Tel.: 030 338 908

Prodam starejši motor APN4, 
5 prestav, 60 celinder, l.1981, 
brez papirjev, cena 80 € (Trž-
išče pri Sevnici). 
Tel.: 051 779 135 

Prodam zadnje luči za Golf IV., 
zatemnjene, kot nove. 
Tel.: 041 730 988

Po delih prodam Golf II. 
Tel.: 031 826 509

Prodam gume Tiger M+S, 750-
20-12 Platne in bočno kosilni-
co na laks Alpina 232.
 Tel.: 041 827 776

Prodam letne gume 13’’, z je-
klenimi platišči za Golf III ali 
Polo, s 6 mm profila, 4 kom. 

Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Prodam avtomobilsko prikolico 
masivne izdelave, 180x110 cm, 
nosilnost 1500 kg, za močnejše 
vozilo ali traktor. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 554 098

KMETIJSTVO, LES

Prodam vrtni traktor Husqvar-
na GTH260 XP, 19,4 KW, širina 
košnje 137 cm, odlično ohra-
njen (72 ur), brezhiben. 
Tel.: 041 712 977

Prodam nakladalko 17, hidra-
vlični dvig grebena. 
Tel.: 040 309 412

Prodam traktor Guldner, letnik 
1958, cena 1.000 €. 
Tel.: 07 49 56 473

Prodam vrtno kosilnico - trak-
tor 10 KS s košem. 
Tel.: 031 304 357

Prodam cirkular, trofazni, 
ugodno, in Jonsered motorno 
žago, malo rabljeno. 
Tel.: 041 674 333 

Prodamo prešo na kamen, 
obešanko, v dobrem stanju. 
Tel.: 051 778 977

Prodam namizni nadrezkar 
(oberfrezer) in sesalec za ža-
govino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 786 224 

Prodam skopalnik krompirja, 
konjski za traktor, lesene sode, 
gumi voz, železno-lesen voz za 
starine. Tel.: 051 477 245 

Prodam električni cepilec drv, 
skoraj nov. Tel.: 041 627 155

Prodam 16 m3 suhih hrastovih 
drv po ceni 37 €/m3. 
Tel.: 07 49 51 405

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

Prodam 1000 kg koruze v zr-
nju. Tel.: 07 49 67 530 

Prodam 6 - 7 m3 hrastovih 
ploh, sušenih 3 leta. 
Tel.: 041 726 067

Prodam el. enofazni motor 1,5 
KW, 2810 obratov, 500 kom. 
eno leto rabljenih kostanjevih 
kolov, ali menjam za prašiča. 
Tel.: 051 741 293

Ugodno prodam koruzo (0,15 
€) in ječmen (0,18 €). 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam 1000 kg koruze v zr-
nju, možnost menjave za drva. 
Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno, in prašiča, težkega 
140 kg. Tel.: 051 361 635

Prodam ječmen, silažne bale, 
elektro motor 28 KW, 2800 
obratov in tehtnico Libela na 
skalo - 200 kg. 
Tel.: 041 581 488

Prodam cca. 300 kock sena 
(cca. 22 kg) po 1,7 € (Tržišče). 
Tel.: 041 685 022

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 031 843 282

Kupim pšenico in ječmen. 
Tel.: 031 562 323

Kupim 120 lat za pokrivanje 
strehe in 1 m3 desk 2,5 cm. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam lemež za izkopalnik 
krompirja na vreteno, leme-
že za plug, smrekove rante za 
ograjo. Tel.: 041 396 119

VINO, ŽIVILA

Prodam čaj rmana. 
Tel.: 041 554 664

Prodam cvetlični in kostanjev 
med ter nov lesen čoln. 
Tel.: 031 501 801

Prodam meso zajcev ali žive 
orjaške lisce. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 67 225

Prodam cviček in laški rizling. 
Tel.: 041 223 620 

Prodam rdeče vino, 11,5 alko-
hola, cca. 500 litrov, prevladu-
je modra frankinja. 
Tel.: 07 49 76 092

Prodam mešano belo in rdeče 
vino ter modro frankinjo. Ugo-
dno. Tel.: 041 845 675

Ugodno prodam rdeče vino iz 
bizeljsko-sremiškega vinoro-
dnega območja, letnik 2009. 
Tel.: 041 643 972

Prodam rdeče vino. Za nad 300 
litrov cena 0,60 €/l. 
Tel.: 031 826 509

Prodam kakovostno rdeče in 
belo vino ali menjam za drva. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam rdeče vino in vino 
chardonnay, odlične kvalitete, 
ali zamenjam za prašiča (oko-
lica Senovega). 
Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče mešano vino z 
bizeljskega okoliša, cca. 1000 
l., cena 0,70 €/l. 
Tel.: 041 381 486

Prodam vino belo in rdeče, 
mešano z frankinjo, cena 1 €/l, 
ter marelično in breskovo žga-
nje po 5 €/l. Tel.: 031 510 872

Domač jagermajster po 10 €/l 
in sadjevec po 4,00 €/l - pro-
dam. Tel.: 041 524 287

Prodam cviček in žganje iz 
grozdja (Golek). 
Tel.: 031 508 070

Prodam zelo dober cviček - 
Malkovec. Cena 1 €/l. 
Tel.: 041 463 254

Prodam breskve za vlaganje - 
prave kalanke. Cena za 1 kg je 
0,70 € (okolica Pišec). 
Tel.: 041 720 308

ŽIVALI

Prodam kozlička srnaste pa-
sme, starega 7 mesecev, brez 
rogov, in kozico od koz mol-
znic. Tel.: 041 712 976

Prodam prašiče, ječmen, ko-
ruzo in pšenico. 
Tel.: 07 49 67 135 

Prodam odojke, od 20 do 25 
kg, in rdeče ali belo vino, kra-
ljevina, štajerska belina, laški 
rizling. Tel.: 040 865 655

Prodam 6 odojkov, po 25 kg, in 
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Prireditve med 
22. junijem 

in 4. avgustom
Petek, 23. 7.
• ob 16.00 na Čičjem vrhu: piknik Bivaka Senovo s kam-

piranjem
• ob 20.00 v Lamutovem likovnem salonu v Kostanje-

vici na Krki: odprtje razstave Bojana Radoviča Imita-
ri Time box

• ob 20.00 v atriju Mestnega muzeja Krško: koncert Slo-
venskega tolkalskega dua 

Nedelja, 25. 7.
• ob 8.45 zbor pri informativni tabli pešpoti, na avto-

busnem postajališču v Orešju na Bizeljskem: pohod po 
pešpoti po Orešju s postanki in zaključkom pri cerkvi 
Marije Magdalene s sveto mašo (ob 11.00)

• ob 10.00 v župnijski cerkvi v Cerkljah ob Krki: ponovi-
tev nove maše Martina Zlobka 

Ponedeljek, 26. 7.
• ob 20.15 v cerkvi sv. Ane v Leskovcu: 2. Anin glasbeni 

večer - Nika Povšič na violini 

Sreda, 28. 7.
• ob 19.00 v Bivaku Senovo: ogled filma Cinema paradiso

Četrtek, 29. 7. 
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: kickbox trening
• ob 20.00 na gradu Mokrice: koncert violinistke Nike 

Povšič

Sobota, 31. 7. 
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: ustvarjalna delavnica iz-

delave sveč

Nedelja, 1. 8.
• ob 9.00 v Športnem parku Globoko: 2. memorialni no-

gometni turnir Janka Harapina 

Ponedeljek, 2. 8.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko 

prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen in odprto prven-
stvo upokojencev za avgust 2010 

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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI

svinjo 200 kg, cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 67 528

Prodam odojke, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 251 661

Prodam odojke, težke 25 - 30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 790 398

Prodam prašiča, 150 kg, ali za-
menjam za drva ali teličko do 5 
mesecev z doplačilom. 
Tel.: 07 49 62 127

Prodam svinjo z 8 mladiči, 
breje svinje plemenke in mer-
jasca, stara 7 mesecev, za pri-
pust. Tel.: 07 49 56 009

Prodam štiri odojke. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, skobelni stroj 
(drejpank) in silokombajn. 
Tel.: 041 942 535

Prodam odojke, težke 30 - 40 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke 25 - 40 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 391

Dva prašiča, 120 kg, za zakol 
ali nadaljnjo rejo, prodam 
(okolica Dobove). 
Tel.: 031 466 504

Prodam jagenjčke, starejšo 
ovco ter žganje iz več vrst sad-
ja po 4 €/l. Tel.: 041 598 873

Prodam ovce, jagenjčke, 
koze, kozličke in zajce. 
Tel.: 031 671 906

Prodam ovco, staro 5 let, tež-
ko 85 kg, za zakol. Cena 80 €. 
Tel.: 041 377 860

Prodam ovna, starega leto in 
pol, za razplod ali zakol (oko-
lica Sevnice). Tel.: 040 770 662

Osla, samico in samca, pro-
dam za 400 €. 
Tel.: 041 683 261

Prodam 3 domače kokoši, 2 
mlada petelina, cena 40 €, in 
kozo, srnaste pasme, je dobra 
mlekarica, stara 4 leta- cena 
120 € ter okno termopant, le-
sen okvir, 120x140 cm, za 30 €. 
Tel.: 070 260 566 

Prodam kozo - kozliča srna-
ste pasme, cena po dogovoru. 
Tel.: 03 56 81 101

Prodam zajčnik, dim. 120x90, 

na dvoje vrat; možnost zlaga-
nja do treh etaž. 
Tel.: 040 229 459

Prodam teličko, staro 5 te-
dnov, rjave barve. 
Tel.: 070 848 863

Prodam telico LS, brejo 8 me-
secev, vajeno paše, A kontrola. 
Tel.: 031 877 272

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

Prodam dve zelo lepi telici: 
prva limusin, 360 kg, vajena 
paše, druga simentalka, 160 
kg. Tel.: 031 424 486 

Prodam kravo sivko, brejo 8 
mesecev, staro 4 leta. 
Tel.: 031 486 076

Prodam dve kravi simentalki 
za zakol in rdeče vino. 
Tel.: 031 283 913

Prodam dva meseca staro psič-
ko nemško ovčarko, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 582 015

Po simbolni ceni prodam 6 kuž-
kov, mešančkov, so zelo prija-
zni. Tel.: 051 851 666

Prodam psico, staro 4 mese-
ce, je mešanka, srednje rasti. 
Tel.: 031 443 790 

Prodam čistokrvne mladiče 
nemškega ovčarja. 
Tel.: 051 605 433

Kupim rabljene zajčnike, cca. 
10 - 15 hlevčkov, po možnosti 
z napajalniki. Tel.: 041 753 266

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam starejši omari (ena je 
češnja) ter še nekaj manjših 
kosov omaric in šivalni stroj. 
Tel.: 07 30 49 371

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

Prodam varovalno ograjico za 
posteljo, 135 cm, zelena obro-
ba bele mreže z morskimi mo-
tivi, kot nova, za 20 €. 
Tel.: 041 823 388

Prodam pobarvano masivno 
hrastovo mizo in dve klopi z 
naslonom, dim. 200x80 cm. 
Tel.: 041 250 744

Prodam avtosedež do 36 kg. 
Tel.: 040 894 710

Prodam voziček marelo Peg 
Perego, modre barve, cena 
20 € ter oblačila za dojenč-
ka (punčko) od 0 - 6 mesecev, 
posteljnino, odejice, plišaste 
igračke in kahlico. Cena 50 €. 
Tel.: 031 413 519

Prodam nov otroški stolček za 
hranjenje otroka ter banjico in 
še kaj. Cena 50 €. 
Tel.: 040 204 212

Prodam jedilni kot, garnitu-
ro iz masivnega hrasta z dve-
ma stoloma in veliko mizo. 
Garnitura je oblečena v viso-
ko kvaliteten velur iz mikrovla-
ken, stara eno leto, cena 420 
€. Tel.: 041 542 910 

Prodam ovalno mizo s šestimi 
stoli, dolžina 165 cm + 2 vlož-
ka, skupna dolžina 265 cm, ši-
rina 110 cm. Tel.: 070 710 345

RAZNO

Prodam bon za 8-dnevni izlet 
v Španijo v jesenskem roku. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 64 445

Prodam PVC cisterne 1000 l na 
paleti, tudi črne barve. Cena 
in možnost dostave po dogovo-
ru (Obrežje). Tel.: 041 502 757

Prodam plinski žar Adelaide 4 
Classic L Delux - 21 000 W, ne-
rabljen. Cena 360 €, žar je vre-
den 500 €. Tel.: 041 808 545

Po ugodni ceni prodam peč 
za centralno kurjavo Fero-

term 30 KW na olje ali plin z 
bojlerjem ter cisterno za olje 
ITPP Ribnica - 3000 l. 
Tel.: 031 249 582  

Ugodno prodam hišne telefo-
ne: prenosni Philips telefon, 
Eurit 35 s priključkom na inter-
net in Panasonic KX-TG 1100 za 
T2. Tel.: 041 374 387

Prodam otroško diatonično 
harmoniko Tolar C, F, B, v - 34 
cm, modre barve, dva dodatna 
gumba, s kovčkom in garanci-
jo. Tel.: 041 439 908

Prodam monitor Samsung, lev 
in desni zvočnik in prenosni CD 
player z adapterjem in slušal-
kami. Kot novo, vse za 20 €. 
Tel.: 041 279 213

Prodam televizijo Matrix ekran 
51 cm, star leto in pol, kot 
nova, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 559 104 

V Brežicah prodam hladilnik 
Gorenje 110 l, star 6 mesecev, 
priložim garancijo-račun-navo-
dila. Tel.: 031 681 386 

Prodam kombinirano peč za 
centralno, cevni sistem s čr-
palko, mešalni ventil, kugelni 
ventil, avtomatika, 2 cisterni, 
bojler. Tel.: 041 400 670 

Prodam 2 komada Koromant 
frezalne glave, prim 100, ena 
ravna in ena poševna, za ob-
delavo kovin. Tel.: 041 243 332 
(po 26.7., zvečer)

POMOČ, PODARIM

Nudim vam pomoč v gospo-
dinjstvu, negi, prevozu in 
spremstvu k zdravniku, trgovi-
no ... Tel.: 031 498 480

Podarim kavč - trosed, svetlo 
modre barve. Tel.: 031 475 054

Podarim rabljeno sedežno gar-
nituro z ležiščema. 
Tel.: 040 751 981

Nujno potrebujem delujoč sa-
mostojni pomivalni stroj (inva-
lidka, alergik). Iskrena hvala. 
Tel.: 07 62 09 064

Prosim, če ga več ne potrebu-
jete, da mi kdo podari ali pro-
da po simbolični ceno starej-
ši fotoaparat za slikanje, še na 
film. Tel.: 051 741 163

Podarim muco z mladičema. 
Vse se dajo božati, vajene zu-
naj in stanovanja. 
Tel.: 051 392 446

Podarim krilo vhodnih vrat ter 
malo rabljen 120-litrski bojler 
(elektrika-centralna). 
Tel.: 07 49 78 147

Nudim doživljenjsko pomoč 
starejši osebi, okoli stanova-
nja, hiše, vrta, pomoč na kme-
tiji, možnost dedovanja. Samo 
resni in pošteni; okolica Brežic. 
Tel.: 051 497 065 

STIKI

32-letni iščem punco iz Bre-
žic ali Krškega, za resno zve-
zo. Tel.: 051 702 513 

73-letni upokojenec želi 
spoznati žensko za skupno 
življenje na mojem domu. 
Tel.: 041 721 383 

Želim sebi primerno, resno 
in pošteno žensko, zaljublje-
no, polno ljubezni, prijate-
ljico, življenjsko sopotnico, 

po možnosti z avtom, sem 
upokojenec. 
Tel.: 031 673 501 

Star sem 47 let in si želim 
spoznati žensko, lahko ma-
mico s kmetije. Imam višjo 
medicinsko šolo, sem dela-
ven in nealkoholik. 
Tel.: 051 741 293

55-letni moški, dobro situ-
iran, želim spoznati žensko 
od 35 - 50 let za skupno ži-
vljenje. Tel.: 040 734 775

49-letni očka, ki živi na po-
deželju, želi spoznati dekle 
ali mamico od 35 do 45 let 
za resno zvezo, da prideš k 
meni. Tel.: 031 529 428
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NEREZINE, POSAVJE – »V vrsto, brez prerivanja! Ajde ma-
fijo, denarnice na sunce! Akcija za penzionere: bomboloni 
sa viagrom!« - Kdor je v zadnjih letih dopustoval v turistič-
nem naselju Bučanje na otoku Lošinju, in takšnih v Posavju 
ni malo, se bo ob teh vzklikih zagotovo spomnil prodajal-
ca krofov na tamkajšnjih plažah, ki je zaradi svojevrstnega 
»trženja« svojih izdelkov postal prava atrakcija Nerezin.

»Bombolon« (gre za italijansko besedo za krof), kot mu pravi 
večina tamkajšnjih dopustnikov, je v resnici 21-letni Rečan Adis 
Šuke, ki v Nerezinah preživi le poletja, saj ima njegova družina 
pekarno v avtokampu Rapoča. S približno desetkilogramskim pla-
dnjem, na katerem ima kakšnih 30 krofov, 20 »štrudlov« in de-
set sirovih burekov, se že sedmo poletje petkrat na dan sprehaja 
med kopalci v Bučanju ter bližnjih plažah Galboka in Lopari ter 
s svojimi značilnimi »prodajnimi slogani« v stilu uvodnih že na 
daleč opozarja nase. 
Kar dokazano deluje, 
saj Adis vsaj tri od pe-
tih dnevnih obhodov 
plaž v Bučanju konča 
– s praznim pladnjem. 
»Če ne bi bil malo ‘ble-
sav’, ne bi prodal nič,« 
prostodušno prizna, 
kljub svoji glasnosti in 
»vsiljivosti« pa je med 
počitnikarji zelo pri-
ljubljen, saj je vedno 
pripravljen na kratek 
klepet ali šalo, le po-
nudb s pijačo se izo-
giba, saj celodnevno 
delo na soncu in alko-
hol pač ne gresta sku-
paj. Ker se giblje po 
tanki liniji med nepo-
sredno duhovitostjo in 
pobalinsko nesramno-
stjo, se zgodi tudi, da ga kdo razume narobe in se razjezi, toda 
Adis pravi, da je zadevo še vedno uspel obrniti na šalo. 

V svojem delu uživa, saj drugače ne bi zdržal 16-urnega pole-
tnega delovnika, slabih dni, ko ne bi bil pri volji za duhovičenje, 
ne pozna. Za Slovence, ki so med njegovimi strankami seveda v 
veliki večini, najde zgolj lepe besede, obžaluje le, da so Sloven-
ke nekoliko bolj »mirne« od domačink ali turistk iz drugih držav, 
karkoli že to pomeni… Po končani poletni sezoni ga čaka delo v 
lastni piceriji na Reki, naslednje leto pa bo zopet na nerezinskih 
plažah, kjer bi kar nekaj manjkalo, če ga ne bi bilo.
  Peter Pavlovič

… in med krožno vožnjo po kr-
ških in leskovških ulicah po-
klepetali o tem in onem. Med 
drugim, in kot prvo - vsega je 
kriv njen soprog! Prav tako 
poklicni šofer avtobusa pri 
Izletniku, ki jo je hote ali ne 
navdušil za šofiranje avtobu-
sa. Že ko je opravljala izpit 
B kategorije za osebno vozi-
lo, mu je dejala: „Rada bi na-
redila še izpit za avtobus...“ 
Pa ji je tedaj odvrnil: „O, to 
pa ne, dva šoferja pri hiši, to 
pa že ne bo šlo...“ Pa je, in 
se je izšlo, ko se je na Izle-
tniku pred tremi leti izkazala 
potreba po vozniku ali voznici 
kombija za prevoz invalidnih 
oseb, ki jih je zatem Irena vo-
zila z območja Gorjancev do 
Varstveno delovnega centra 
Krško – Leskovec. In četudi se 
je nanje in na njihove spre-
mljevalce, kakor pove, prav 
navezala, ni oklevala, ko ji je 
direktor prometa ponudil, da 
opravi še izpit za D kategori-
jo. Slednjega je kajpak uspe-
šno opravila in oktobra lani 
sedla za krmilo mestnega av-
tobusa. In se v Izletnikovi po-
slovni enoti v Krškem kot prva 
voznica avtobusa ob bok po-
stavila 22 šoferjem avtobusa, 
v devetih poslovnih enotah 
družbe pa so trenutno zapo-
slene tri voznice, poleg Irene 
še po ena v Celju in Velenju. 
Krepko zaslombo za poklicno 
odločitev pa je nenazadnje 
imela tudi doma. Tako pri 
možu, ki je zaradi zdravstve-
nih težav pred upokojitvijo, 
kot pri vseh treh sinovih, ki so 
nanjo prav ponosni. Starejša 
sta že zaključila srednješol-
sko izobraževanje in sta tako 
rekoč že pri kruhu, najmlajši 
pa obiskuje še osnovno šolo.
 
„In tudi v kolektivu so me 
lepo sprejeli, sicer pa so me 
preko moža poznali že prej. 
No, res pa je, da so me v za-
četku potniki nekoliko čudno 
pogledovali, sedaj, vsaj koli-
kor jaz slišim, pa so z menoj 
in z mojo vožnjo zadovoljni. 
In mimogrede poklepetamo o 
tem in onem. Največ, in naj-
pogosteje, o vremenu. Prav 
prijetno mi je! Sem med lju-

Pogovor	z	Ireno	Planinc,	voznico	avtobusa

Tu-tu-tu	po	cesti,	z	Ireno	
naokrog	....
KRŠKO - Ob srečevanju z vozili nekateri vozniki po dobrem letu še vedno nejeverno pogledujejo, pre-
težna večina njih pa si jih bržkone po ustaljenem vzorcu misli: „Kaj takšnega! „Baba“ za volanom. In še 
to avtobusa!“ Nasprotno temu voznice ne skrivajo navdušenja: „No, pa je padel še en tabu! Dobra je. 
In pristoji ji!“ Beseda teče seveda o voznici Izletnikovega mestnega avtobusa Ireni Planinc. Simpatični 
38-letnici z Raven pri Zdolah, s katero smo se popeljali tudi mi ... 

dmi in kar naprej se nekaj do-
gaja,“ pove. 

Različni vremenski pogoji za 
vožnjo ji ne delajo pregla-
vic, strahu ne pozna, pozor-
nost na cesti pa ji je vselej 
na prvem mestu. Še sploh, 
ker ne gre izgubljati besed 
o ostalih udeležencih v ce-
stnem prometu, saj lahko na 
prste obeh rok prešteje tiste, 
ki so ji, kakor narekujejo ne 
le cestno prometni predpi-
si, temveč tudi kultura voz-
nikov, denimo dali prednost 
pri speljevanju s postajališč 
na cestišče, o čemer smo se 
lahko med vožnjo prepričali 
tudi sami. 

Avtobus je do sedaj zara-
di kakšne okvare še ni pustil 
na cedilu, niti je niso zara-
di potencialnih kršitev zau-
stavili možje postave. Za kaj 
takšnega pravzaprav niti ni 
potrebe, pove, saj mestni 
avtobus na liniji po mestnih 
ulicah ne presega hitrosti 50 
km/na uro, poleg tega pa vo-
žnjo z avtobusom koristijo 
tudi mamice z vozički in in-
validi, kar je potrebno pri 

vožnji upoštevati. A ti bi se 
lahko z mestnim avtobusom 
prevažali pogosteje, saj je le-
ta v zadnjem delu opremljen 
s podestom za lažje vstopa-
nje osebam z invalidskim vo-
zičkom. Zato pa zadnja vra-
ta za vstop in izstop v večji 
meri koristijo starejše osebe, 
saj se pri tem izognejo spre-
dnjim ožjim stopnicam. 

Ne glede na to, da ima avto-
bus redno postajališče tudi 
pri zdravstvenem domu in da 
so že razsajale takšne in dru-
gačne gripe ter prehladi, Ire-
ni še ni bilo potrebno kori-
stiti bolniškega dopusta, ne 
glede na to, da kakšnih po-
sebnih preventivnih ukrepov 
šoferji nimajo predpisanih. 
Pač pa je, še sploh ko je raz-
sajala pandemska gripa, vsak 
večminutni postanek na ma-
tičnem videmskem postajali-
šču izkoristila za to, da si je 
pošteno razkužila roke. 

In kaj nam je še povedala Ire-
na? Med drugim, da postane 
na avtobusu živahno ob pol 
enih popoldne, ko na avto-
bus, vračajoč se iz šole, pride 

prva skupina otrok. A le red-
ko je potrebno koga opomniti 
zaradi nemirnega obnašanja, 
Irena pa tako mimogrede izve 
tudi marsikatero šolsko dogo-
divščino, oceno takšno in dru-
gačno, pa tudi potegavščino. 
In rada prevaža otroke. Naj-
raje, pove. To je pravzaprav 
njena želja, da bi vozila šol-
ski avtobus. Kar se ji bo tudi 
uresničilo in zaradi česar mo-
ramo tudi v razočaranje re-
dnih uporabnikov mestnega 
avtobusnega prevoza, ki se 
radi vozijo z Ireno, zapisati, 
da bo vozila na mestni liniji 
samo še do septembra letos, 
ko bo sedla za krmilo avtobu-
sa, ki vozi na liniji Kostanjek 
– Krško. 

Nazadnje pa še ... - kaj naj-
raje počne Irena, ko je doma? 
„Vse! A raje delam zunaj, kot 
da čepim v kuhinji za lonci. 
Evo, priznam“, se nasme-
je, „to mi je šibka točka! Ne 
da ne znam, a vse kaj dru-
gega rada počnem! A najra-
je sem zunaj, rada sem v na-
ravi, rada imam dogajanje, 
rada imam ljudi.“
 Bojana Mavsar

Irena Planinc

Za športnimi plezalci Posavskega alpinističnega kluba je 
naporna pomlad. Od marca do junija so se mladi Pakovci 
pridno udeleževali tekem vzhodne lige in državnega pr-
venstva. Uspešen zaključek tekmovalne sezone in priče-
tek plezanja predvsem v skalnih smereh so proslavili v ta-
boru v Paklenici na Hrvaškem.

V nacionalnem parku Pakleni-
ca lahko vsakdo odkrije mar-
sikaj zanimivega. Prelepa so-
teska tik ob morju nudi obilo 
možnosti za pohodništvo, kole-
sarjenje in predvsem plezanje. 
Člani Posavskega alpinistične-
ga kluba so park okupirali pred-
vsem zaradi plezanja in poho-
dništva. Udeležba je bila zelo 
pisana, saj so se tabora ude-
ležile družine otrok tekmoval-
cev, športni plezalci, alpinisti 
in pohodniki. 
Najbolj so bili aktivni in se iz-
kazali naši najmlajši, saj so 
plezali vsak dan brez počitka 
in preplezali veliko smeri tudi 
v vodstvu, s sprotnim vpenja-
njem, do težavnosti 6a. Nina 
Kurinčič, Jaka Pintarič, Rok 
Molan, Aljaž Motoh in Tit Vo-
glar so pokazali vse svoje zna-
nje, ki so ga pridobili na tre-
ningih preko leta. Alpinisti so skupaj s tečajniki in pripravniki 
uspeli preplezati veliko število smeri dolžine 120 m do 350 m. 
Težavnosti so se gibale od 4a do 6a+.
Velebit pa je prelep gorski masiv, da si ga ne bi ogledali in 
prehodili. Tako je manjša skupinica osvojila Krilati in Debeli 
Kuk, najlepšo plezalno  pohodniško pot v nacionalnem parku. 
Pred posavskimi plezalci so aktivne počitnice. Tekmovalci že 
pridno obiskujejo okoliška plezališča, alpinisti pa so že začeli 
tudi s plezanjem daljših smeri v Alpah. Mladi športni plezal-
ci se bodo v drugi polovici avgusta udeležili tudi republiškega 
plezalnega tabora za tekmovalce. To bo tudi zelo dobra pri-
prava na tekme za državni pokal. Že konec avgusta se namreč 
prične drugi del tekmovalne sezone.

Uspešno	izveden	
plezalni	tabor
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»Bomboloni,	burek!«

Adis Šuke oz. »bombolon« v 
značilnem pohodu po nerezinskih 
plažah

KRŠKO – Drugo soboto v juliju je slovenska speedway reprezen-
tanca v sestavi Matija Duh, Aleksander Čonda, Samo Kukovi-
ca, Aljoša Remih (vsi AMD Krško) in Nejc Malešič (AMTK Ljublja-
na), nastopila na drugi polfinalni dirki svetovnega prvenstva ekip 
v nemškem Gustrowu. V ta oddaljeni nemški speedway center, 
ki leži okoli 300 kilometrov severno od Berlina, se je naša izbra-
na vrsta podala precej optimistično. Tudi selektor Franci Kalin 
je bil zmerni optimist in poudarjal, da so naši fantje ob dobrem 
dnevu lahko zelo konkurenčni domačinom Nemcem in reprezen-
tanci Danske in Švedske, ki so nastopile na tej polfinalni dirki. Na 
žalost pa se želje niso uresničile, saj so mladi upi krškega speed-
waya, ki jih je dopolnjeval Ljubljančan Malešič, zasedli le četrto 
mesto. Zmagali so Danci pred 
Švedi in domačini, med našimi 
pa sta tokrat izstopala Matija 
Duh, ki je bil naš najboljši po-
sameznik z osmimi točkami in 
Aleksander Čonda, ki je zbral 
šest točk.  M. P.

Mladinci	le	četrti	
v	Nemčiji	

Na sliki: čepijo Matija Duh, Aleksander Čonda in Samo 
Kukovica, stojijo Nejc Malešič, trener Franc Kalin, 
Aljoša Remih in Tomaž Požrl.


