
Ob prvem maju, prazni-
ku dela, bodo tudi v Po-
savju potekale številne 
tradicionalne priredi-
tve, kot so denimo kre-
sovanja na Trški gori in 
v Boštanju, prvomajska 
srečanja na Lisci, Šent-
vidu in Planini, pa seve-
da številna postavljanja 
mlajev. Če se jih boste 
udeležili ali ne, vam v 
uredništvu Posavskega 
obzornika želimo lepe 
praznike in vam česti-
tamo ob prazniku dela!
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KS Senovo in DKD Svoboda Senovo 
vabita na 

dobrodelno prireditev, 
ki bo v petek, 7. maja, ob 19. uri 

v Domu XIV. divizije na Senovem. 

V programu bodo nastopili Pihalni orkester in folkloristi 
ter gledališka skupina s predstavo Silvestrska sprava. 

Celoten izkupiček bo namenjen Tanji Kodrič.

»Brez tega, kar slavimo s 
tem praznikom, ne bi bilo 
osamosvojitve Slovenije,« 
je pomen praznika, ki je na-
sledil nekdanji dan OF, pou-
daril Miha Molan in nadalje-
val: »Svojo državo imamo že 
skoraj polnih 19 let in bilo 
bi upravičeno pričakovati, 
da bi se naše sanje o bolj-
šem in človeka vrednem ži-
vljenju uresničile. Tako med 
borci NOB kot med veterani 
leta 1991 je vse več vprašanj 
in dvomov, ali je bilo vredno 
zastaviti tudi svoja življe-
nja za to, kar imamo. ... Ve-
činsko smo podprli družbene 
spremembe v 90. letih. Žal 
pa se je prijazna deželica 
pod Alpami, kjer živi priden 
in pošten narod, spremenila 
v neprijazno državo do svojih 
državljanov in prebivalcev 
Slovenije. Da je danes edi-
no merilo družbene uspešno-
sti bogastvo, pridobljeno na 
milo rečeno dvomljiv način 
in z izkoriščanjem delavstva, 
je nesprejemljivo in vredno 
vsega obsojanja. S poštenim 
delom se ne dá  zaslužiti to-

»Ali	je	to	demokracija,	
za	katero	smo	se	borili?«
MLADJE - Pri lovski koči v Mladju nad Podbočjem so se na tradicionalnem srečanju ob dnevu upora proti 
okupatorju zbrali aktivisti veteranskih organizacij v občinah Krško in Brežice. Zaznamovali so ga z no-
stalgijo in ikonografijo NOB nabito vzdušje, domoljuben kulturni program in slavnostni govornik, pred-
sednik policijskega veteranskega združenja Sever Miha Molan.

liko, da bi vsakdo lahko živel 
človeka vredno življenje, kar 
je v posmeh ustavnemu dolo-
čilu o socialni državi. Ali je to 
demokracija, za katero so kr-
vaveli in dajali življenja naši 
očetje in matere v narodno-

osvobodilni borbi? Ali je to 
demokracija, za katero smo 
strnili vrste ob osamosvojitvi 
Slovenije v 90. letih?« 

Udeleženci srečanja so pri-
sluhnili tudi z domoljubnimi 

Slavnostni govornik Miha Molan, v ozadju praporščaki

pesmimi in recitacijami pre-
žetemu kulturnemu progra-
mu, ki ga je povezovala Ani-
ca Božič, za hrano in pijačo 
pa so poskrbeli člani Lovske 
družine Podbočje.
 P. Pavlovič

KRŠKO - Nadzorniki GEN ener-
gije so pred dnevi za direktorja 
družbe imenovali Martina No-
všaka, ki je GEN vodil že za-

dnjih pet let. »Nadzorni svet 
se je seznanil, da se je na javni 
razpis za direktorja GEN ener-
gije javil en kandidat, doseda-
nji direktor Martin Novšak. Na-
loga nadzornega sveta je, da 
s svojimi odločitvami zagoto-
vi takšno vodenje GEN energi-
je, ki bo zagotavljalo poslov-
ni razvoj sistema. Nadzorni 
svet se je o vodstvu za priho-
dnje obdobje odločil na osno-
vi izkušenj, strokovnosti in tudi 
razumevanja specifične vloge 
jedrskega področja znotraj 
skupine GEN,« je po končani 
seji povedal predsednik nad-
zornega sveta Danijel Levičar. 
Nadzorni svet je sprejel tudi 
letno poročilo skupine GEN za 
leto 2009 in v luči priprav na 
projekt JEK 2 ocenil, da je po-
trebno povečati akumulativno 
investicijsko sposobnost skupi-
ne GEN. Ur.

Novšak	ostaja	
na	čelu	GEN	
energije

Martin Novšak

O delu Nadzornega odbo-
ra Občine Sevnica za prete-
klo leto je poročal predse-
dnik odbora Franc Ernestl, 
poslovno in finančno poroči-
lo za minulo leto ter poslov-
ni in finančni načrt JP Pli-
novod Sevnica za letošnje 
leto je podal direktor An-
ton Krajnc, poslovno poro-
čilo z zaključnim računom 
za leto 2009 zavoda KŠTM 
pa je predstavila direktori-

Podprli	gradnjo	v	Šmarju
SEVNICA - Občinski svet Občine Sevnica se je 21. aprila sestal na 28. redni seji v tem mandatu. Med 19 točkami 
dnevnega reda so bila tudi številna poročila, s katerimi so se seznanili sevniški občinski svetniki in svetnice.

ca Mojca Pernovšek. Pouda-
rila je, da le-ta kaže prese-
žek prihodkov nad odhodki, 
tako da je zagotovljena fi-
nančna stabilnost zavoda. 
Robert Ostrelič je predsta-
vil letno poročilo Regionalne 
razvojne agencije Posavje za 
leto 2009. 

Svetniki in svetnice so podpr-
li projekt načrtovane gradnje 
večstanovanjskih objektov v 

Šmarju (v bližini cerkve sv. 
Ane), pri čemer so bile upo-
števane pripombe krajanov – 
maksimalno število 24 stano-
vanj in minimalno število 47 
parkirnih mest, manjše otro-
ško igrišče in dodatna dovo-
zna cesta. Zaradi priprav na 
prihajajoče razpise so spre-
jeli rebalans A letošnjega ob-
činskega proračuna.

V nadaljevanju občinske seje 
je tekla beseda še o kriterijih 

Sevniški občinski svet (foto: arhiv Občine Sevnica)



Posavski obzornik - leto XIV, številka 9, četrtek, 29. 4. 20102 AKTUALNO

secih in še posebno jeseni 
politika še v večji meri po-
stala talec projektantsko-
inženirskih organizacij in 
gradbenih ter komunalno-
infrastrukturnih interesnih 
skupin, ki so že doslej moč-
no vplivale na vodenje ra-
zvojne politike v občinah, ob 
zaostrenih gospodarskih raz-
merah in šokantnem znižanju 
poslov v Posavju pa v svojem 
boju za preživetje utegnejo 
postati toliko bolj agresivne.

V minulih mesecih je bilo za-
pisanih veliko kritičnih besed 
in najav o potrebi po »novem 
vetru« v občinskih politikah, 
ki pa jih je bilo mogoče za-

slediti le na različnih (anoni-
mnih) spletnih forumih, zelo 
malo tehtnih razprav in pre-
dlogov drugačnih rešitev pa 
je bilo tam, kjer je mesto za-
nje, t. j. v občinskih svetih. 
Če je namreč soditi po tre-
nutni razporeditvi političnih 
(ne)moči v Posavju, je naj-
več, kar si na jesenskih vo-
litvah lahko obetajo izzi-
valci sedanjih županov, da 
ti ne bi zmagali že v prvem 
krogu, kakor se je to zgodi-
lo leta 2006. Ker pa se veči-
na zaveda, da je tudi za kaj 
takega zelo malo upanja, se 
bodo strankarska vodstva po-
skušala dogovoriti za skupne 
županske kandidate, pred-
vsem pa se bodo osredotoči-
la na pridobitev čim večjega 
števila sedežev v občinskih 
svetih, da bi vsaj na ta na-
čin poskušali oslabiti polo-
žaj sedanjih županov v no-
vem mandatu.

Brežice: Zamisel „vsi 
proti sDs“ utopija?
V takih razmerah je očitno 
brežiški odbor SDS najbolj or-
ganiziran lokalni strankarski 
odbor, in to ne le na desnici, 
pač pa tudi med vsemi poli-
tičnimi strankami v Posavju. 
Ob povsod prisotnem poslan-
cu in bivšem ministru Vizjaku 
je Ivan Molan postal predse-
dnik kluba županov SDS, ima-
jo kar dobro tretjino svetnikov 
v občinskem svetu ter temu 
ustrezno moč v občinskih ko-
misijah in odborih ter sve-
tih zavodov. Njihova »dodana 
vrednost« so gotovo članice, 
med katerimi izstopata občin-

ska svetnica Tatjana Močan z 
vodenjem številnih akcij hu-
manitarnega značaja in pod-
županja Patricia Čular. Z iz-
kušeno »mladinko« je brežiška 
SDS uspela pridobiti osebo, ki 
jo ob morebitni vrnitvi seda-
nje opozicije na oblast verje-
tno čaka kakšno pomembno 
mesto v Ljubljani. Tako je ve-
liko resnice v izjavi Vizjaka na 
nedavni skupščini SDS v Breži-
cah, da resne politične konku-
rence zaenkrat ni na vidiku.
Za brežiško lokalno politič-
no sceno zadnjega časa so 
značilne številne kadrovske 
spremembe na levici, kjer bi 
morda lahko govorili celo o 
menjavi generacij. Vendar se 
zdi, da je čas do lokalnih voli-
tev prekratek za potrebno sta-
bilizacijo in afirmacijo novih 
strankarskih vodstev. Teore-
tično bi namreč pred volitva-
mi sicer lahko prišlo do zani-
mivega razmerja moči. Če bi 

Kdo	bo	kuhal	jesenski	golaž?

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na zgornji fotografiji so kandida-
ti za prvega župana nove občine Kostanjevica na Krki, med 
katerimi je zmagal Mojmir Pustoslemšek (na sliki s kuhal-
nico). Kdo bo kuhal golaž letos, tačas še ni povsem znano. 
Med imeni, ki jih ni na sliki, omenjajo Andreja Božiča, nek-
danjega podžupana občine Krško ter tudi Silva Miklavža, 
ki pa nad predlogom naj ne bi bil preveč navdušen. Tako 
tudi Gorazd Šošter, sedanji direktor Šmarjeških toplic, ki 
ga nekateri vidijo kot najboljšo rešitev za Kostanjevico. 
Zato se kaj lahko zgodi, da si bo premislil dosedanji župan, 
ki je sicer že napovedal, da se politike ne bo več šel, a je 
očitno, da bo kot upokojenec še najlažje našel čas zanjo.
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Napovednik 
prireditev

SEVNICA – Ko je podjetje Gradis Celje d.d., ki je v Sevni-
ci gradilo vrtec Ciciban, Občino Sevnica 23. marca obvesti-
lo, da pogodbe ne bo moglo izpolniti, je občina nemudoma 
odstopila od pogodbe s podjetjem in zavarovala gradbišče, 
Gradis pa je že nekaj dni zatem šel v stečaj. „Občina Sev-
nica je v tem času v skladu z zakonom o javnem naročanju 
izbrala novega izvajalca za dokončanje adaptacije in dozi-
dave vrtca Ciciban v Sevnici. S podjetjem Slemenšek d.o.o. 
je 21. aprila podpisala pogodbo za dokončanje del,“ so spo-
ročili iz kabineta sevniškega župana. Novi izvajalec mora v 
enem mesecu od podpisa pogodbe dokončati dozidavo novih 
enot vrtca, v šestih mesecih od uvedbe v delo pa še gospo-
darski dostop in ureditev kleti. P. P.

Sevniški	vrtec	bo	dogradil	
Slemenšek

KOSTANJEVICA NA KRKI – 31. redno sejo kostanjeviškega ob-
činskega sveta so poleg predstavitve načrtov za gradnjo apar-
tamajsko poslovnega objekta z večnamensko dvorano na me-
stu sedanjega zadružnega doma (o tem pišemo na strani 4) 
zaznamovali tudi številni sklepi s področja komunalnih de-
javnosti.

Med njimi je tudi načrt dela gospodarskih javnih služb za 
leto 2010, ki ga je predstavil Jože Leskovar iz podjetja Ko-
stak Krško. Kot je povedal, so v lanskem letu na področju ko-
munale v kostanjeviški občini zabeležili minimalen pozitivni 
rezultat, kar je cilj tudi v letošnjem letu, izrazil pa je tudi 
upanje, da bo koncesijo za opravljanje gospodarskih javnih 
služb v občini Kostanjevica na Krki (svetniki so sprejeli tudi 
akt, ki omogoča podelitev osemletne koncesije) dobilo nji-
hovo podjetje. Leskovar je svetnikom odgovoril tudi na po-
misleke glede novega načina odvoza kosovnih odpadkov in 
zagotovil, da je to tudi za občane ugodnejši način odvoza.

Občinski svet je sprejel tudi nekaj pravilnikov, določil vre-
dnost točke za obračun občinskih taks za letošnje leto 
(0,0509 evra) ter ceno socialnovarstvene storitve pomoč na 
domu, ki bo od 1. maja dalje znašala 18,87 evrov na efektiv-
no uro, od tega za uporabnike 4,07 evrov na uro, s 40-odsto-
tnim povišanjem ob nedeljah in 50-odstotnim ob praznikih. 
Z dnevnega reda so uvodoma umaknili zaključni račun občin-
skega proračuna 2009, saj ga še ni pregledal nadzorni odbor.

Že teden dni pred sejo so svetniki na dopisni seji svoji kole-
gici Meliti Skušek soglasno zaupali nov petletni mandat rav-
nateljice kostanjeviške osnovne šole. Skuškova je na čelu 
šole že osem let. P. Pavlovič

Sprejeli	koncesijski	akt

Če pogledamo na Posavje s 
širšega vidika, lahko ugotovi-
mo, da v posavski politiki še 
naprej in brez večjih težav 
prevladujejo stranke t. im. 
desne usmeritve z dvema žu-
panoma iz SLS in enim SDS, 
te župane pa podpirajo tudi 
najmočnejše svetniške skupi-
ne. Naslednja ugotovitev je, 
da prihaja vse bolj do izra-
za »nekompatibilnost« posa-
vske vodilne garniture z ob-
stoječo koalicijo v državi oz. 
njeno vlado, še zlasti, ker je 
Posavje v času prejšnje vla-
de z delovanjem ministra in 
poslancev postalo pomem-
ben igralec tudi na slovenski 
politični sceni, z okrepitvijo 
posavske energetike znotraj 
slovenske pa tudi na gospo-
darskem področju. 

Četudi poslanca Andrej Viz-
jak in Franc Bogovič zasedata 
pomembne položaje v parla-
mentarnih telesih, tega se-
veda ni mogoče primerjati z 
vplivom, ki sta ga imela, sku-
paj z zelo agilnim pokojnim 
Kristijanom Jancem, v prej-
šnjem mandatu. Nasprotno, 
njuno veliko (strankarsko) iz-
postavljenost mnogi ocenju-
jejo za neproduktivno, še po-
sebno v času pred lokalnimi 
in še bolj državnimi volitva-
mi, pa tudi ob večjih zaostri-
tvah med opozicijo in vlado, 
kakršnih pa v naši deželi ne 
manjka.

K sreči je po začetni gluho-
sti za potrebe in pričakovanja 
Posavja prišlo do premikov 
tudi v koalicijskih vrstah, in 
sicer potem, ko so tudi njeni 
lokalni politiki sprevideli, da 
pot bojkota ne bo pripeljala 
do sprememb političnih raz-
merij v Posavju in da ob tako 
trdnih pozicijah desnosredin-
skih strank realno ne gre pri-
čakovati hitrih sprememb. Te 
bodo možne le z vztrajnim in 
kvalitetnim delom, za kate-
rega pa so potrebni sposobni 
kadri, ki jih morajo poleg la-
stne kariere in zadovoljevanja 
interesov (strankarskih) pod-
pornikov vendarle zanimati 
tudi interesi ljudi, ne glede 
na politično pripadnost. 

posavje: Na jugu Nič 
Novega

Čeprav lahko obdobje pre-
teklih let, ko je bilo Posav-
je eno samo gradbišče, oce-
nimo kot najbolj uspešno v 
času samostojne Slovenije, 
je vprašanje, koliko so bili 
rezultatov teh dosežkov de-
ležni povprečni občani, koli-
ko pa predvsem iznajdljivi in 
(tudi politično) povezani po-
samezniki. Pričakujemo lah-
ko, da bo v naslednjih me-

se stranke levice in njim soro-
dne liste organizirale in našle 
skupnega kandidata ali kan-
didatko, bi Molan in njegova 
SDS dobila skupino vsaj šestih 
konkurentov (SD, LDS, Zares, 
DeSUS, SNS, SU), h katerim bi 
lahko prišteli tudi pomladno 
SLS, saj je prvi človek njene-
ga lokalnega odbora Ivan Su-
šin že ves sedanji mandat naj-
bolj glasen in vztrajen kritik 
občinske politike in še pose-
bej župana Molana, čeprav se 
zdi, da je bil zanj doslej naj-
pogosteje slišani očitek, da so 
ga ujeli vinjenega za volanom, 
ko se je vračal s pustne prire-
ditve v domači Dobovi. 

Vendar je že bolj ali manj ja-
sno, da do širokega povezo-
vanja v Brežicah ne bo prišlo, 
predvsem zaradi že omenje-
nih interesov posameznikov 
in skupin znotraj teh strank, 
pa tudi zaradi želja posa-
meznikov po lastni promoci-
ji. Ni tudi malo tistih, ki tr-
dijo, da brežiškemu LDS-u in 
še nekaterim strankam v re-
snici ni do sprememb, saj bi 
v nasprotnem morale prevze-
ti delež odgovornosti za vode-
nje občine, za kar ta trenutek 
niti nimajo dovolj zainteresi-
ranih kadrov, medtem ko je 
za »zdravje« poslov in karier 
posameznikov sedanje stanje 
vendarle dovolj sprejemlji-
vo. Sicer pa so pomembnejše 
odločitve brežiške LDS men-
da še vedno v rokah doseda-
njega predsednika Jožeta Ba-
škoviča, medtem ko se novi in 
razmeroma malo znani pred-
sednik Stane Tomše še niti ni 
pojavil v javnosti.

Po drugi strani je bila breži-
ška SD, z izjemo njihove sve-
tnice Rajke Križanac, že ves 
čas dokaj miroljubna do aktu-
alne oblasti, kot najbolj oči-
ten primer pa kritiki navajajo 
sprejem podžupanske funkci-
je s strani Milene Jesenko, 
še bolj pa menda njeno vo-
lontersko pisanje govorov ak-
tualnemu županu. Jesenkova, 
ki se po nekaterih informaci-
jah umika iz politike, je veli-
ko pripomogla k umirjanju po-
litičnih strasti v občini, žal pa 
ni v celoti uspela v nameri iz 
začetka svoje politične poti, 
ko jo je k kandidaturi spod-
budilo dejstvo, da »v 50-letni 
zgodovini Brežic ni bilo nobe-
ne ženske predsednice občine 
ali županje...« 

Na jesenskih volitvah je ob ve-
dno nepredvidljivem Stanetu 
Radanoviču, ki se utegne zno-
va pojaviti z listo SNS, še naj-
več tekmovalne drže pričako-
vati s strani brežiškega Zares, 
ki po ureditvi svojih kadro-
vskih vrst napoveduje močno 

Jeseni	ni	pričakovati	
POSAVJE – Po razmeroma dolgočasnem letu 2009 tudi prvi meseci letošnjega, sicer ponovno volilnega 
leta, niso prinesli posebnih vznemirjenj na posavski politični sceni. Za razliko od dogajanja na držav-
nem nivoju v občinah ne prihaja do kakšnih odmevnih zgodb ali pa te ostajajo znane le ožjim strankar-
skim ekipam, za zdaj zgolj kot nekakšne prikrite grožnje ali rezervni arzenal za morebitne potrebe v 
času predvolilne kampanje. Ker je do volitev županov ter članov občinskih svetov in svetov krajevnih 
skupnosti še manj kot pol leta, smo nekoliko analizirali dogajanje zadnjih mesecev in poskušali napove-
dati, kaj bi se utegnilo zgoditi na jesenskih volitvah zlasti v Krškem, Brežicah in Sevnici. 

za sprejem otrok v vrtce, ki naj bi bili enotni na celotnem ob-
močju občine. Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s pre-
dlogi ocene delovne uspešnosti za ravnatelje in ravnateljice 
s področja šolstva in predšolske vzgoje ter po krajši razpravi 
sprejeli sklep, da se občinski svet naknadno seznani z zneski 
za izplačilo dela plače za delovno uspešnost posameznih rav-
nateljev, ki se je gibala, izraženo v odstotkih, od 35 do 80 %. 
Dali so še soglasje k oceni delovne uspešnosti in k izplačilu 
enkratnega zneska za direktorico in pomočnico direktorice 
Zdravstvenega doma Sevnica ter v. d. direktorice in direkto-
rice Knjižnice Sevnica. Strinjali so se tudi z oceno delovne 
uspešnosti nekdanjega direktorja RRA Posavje za leto 2008.
 S. Radi

Podprli	gradnjo	v	Šmarju

prednaročila:  
tel. 07 49 05 780

marketing@posavje.info
www.neviodunum.si

Krško - Stoletje na razglednicah
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Danica Urbanč, Gorica:
Delajo lahko le tisti, ki zares štu-
dirajo. Glede dolžine študija bi 
morale biti omejitve, tako pa jih 
veliko ne konča niti do 30 leta, 
ves čas delajo, delovne dobe 
pa nimajo. Takšnim naj podalj-
šajo delovno dobo. Drugače pa 
naj doba ob upokojevanju osta-
ne takšna kot je. Ko jo oddelaš, 
greš lahko v pokoj in ni pomemb-
no, koliko si star. Če pa kdo želi, 
pa naj dela tudi dlje. 

Vladislava Zupančič, Krško: 
Ne z enim ne z drugim se ne stri-
njam. Mladi denar iz tega naslo-
va nujno potrebujejo, saj mnogi 
starši z minimalnimi plačami ali 
celo brez službe študija ne mo-
rejo financirati. Kar pa se dalj-
še delovne dobe tiče, če izha-
jam iz svojega primera, ko na 
delovnem mestu stojim na no-
gah osem ur, naj bi nekdo pove, 
kako je to sploh mogoče psihič-
no in fizično zdržati do 64 leta?!

Jože Krulc, Pišece: 
Takšne pravice in veljave kot 
so jih delavci imeli pred leti, 
več ni. Zdaj je delavec čedalje 
manj vreden, je številka v pod-
jetju in se ga izkorišča. Spre-
membe zakonodaje ne prina-
šajo nič dobrega, sploh pa niso 
pravične za tiste, ki so se za-
poslili med 15. in 20. letom, te 
bodo najbolj to občutili, real-
no bi bilo 40 let delovne dobe 
in potem upokojitev.

Alenka Unetič, Kostanjevica na 
Krki: Ne da ne podpiram študent-
skega dela, ker sem tudi sama 
veliko delala preko „študenta“, 
vendar se je to delo razpaslo v 
neke druge razsežnosti, čemur ni 
bilo prvotno namenjeno, zato je 
neka omejitev verjetno smiselna. 
Podaljšanje delovne dobe pa je 
največja bedarija, ker bodo mla-
di študirali v neskončnost, starej-
ši pa delali v neskončnost, novih 
delovnih mest pa ne bo.

ANKETA

Alojz Tuhtar, Orehovo: 
Spremembe na področju delovne 
in pokojninske zakonodaje bodo 
povzročile nejevoljo med ljudmi. 
Vsi samostojni podjetniki se bodo 
prijavili na minimalne prispevke, 
ker ne bodo pripravljeni plačeva-
ti višjih. Čez 15 do 20 let ne bo 
veliko pomenilo, če boš plačeval 
visoke prispevke. Največja vre-
dnota bo postala zdravje, da boš 
lahko delal do »penzije«, če jo 
boš sploh dočakal. 

Na področju delovne zakonodaje se nam obeta kar nekaj spre-
memb – razburja napovedana omejitev študentskega in uved-
ba t. i. malega dela, še bolj pa postopno zviševanje starostne 
meje za upokojitev, ki delovno dobo podaljšuje globoko v 60. 
leta. Kaj o teh spremembah meni posavski glas ljudstva?

Spremembe	na	področju	dela
listo z lokalno dobro znani-
mi kandidati, strankam bre-
žiške opozicije pa so menda 
kot skupnega nestrankarske-
ga županskega kandidata po-
nudili enega najbolj izobra-
ženih Brežičanov. Prodor v 
občinski svet bo verjetno tudi 
glavni cilj brežiške podružni-
ce Slovenske unije pod vod-
stvom Bojana Tičarja. Tako 
je izbor predlogov za župan-
ske kandidate v Brežicah še 
vedno skromen. Med njimi je 
za zdaj najbolj verjeten mag. 
Hrvoje Oršanič, občinski sve-
tnik SEG, ki pa je bil zadnje 
mesece omenjan tudi v raznih 
kadrovskih križankah SD-ja, a 
ga od vidnejših funkcij menda 
loči nepopustljivost do zahtev 
po članstvu v stranki. 

KršKo: Bogovič Kot 
KaNDiDat levice?

Že na zadnji lanski seji krškega 
občinskega sveta je bilo moč 
opaziti, da se bližajo volitve, 
saj je bilo več razprav in tudi 
izidi glasovanj so bili precej 
bolj tesni kot ponavadi. Tudi 
poskus spremembe statuta, 
ki naj bi onemogočila hkratno 
opravljanje funkcije župana in 
poslanca, je  naznanjal, da se 
morda obeta nekoliko toplejše 
(politično) obdobje.

Župan in poslanec Franc Bo-
govič je zdaj že veteran v po-
litiki, ves čas pa je slovel kot 
»ljudski« politik v najboljšem 
pomenu besede, vendar pa mu 
nekateri že precej resno očita-
jo, da občina vse bolj trpi za-
radi njegove dvojne vloge. Ko 

človek prebira, kako npr. v iz-
javah o zgrešeni kmetijski po-
litiki in podobnem v vlogi pod-
predsednika SLS meče ogenj in 
žveplo na ministre in vlado, si 
je res težko predstavljati, da 
bi lahko pričakoval kakšno po-
sebno razumevanje za številne 
projekte v občini in regiji. Ob 
takih obremenitvah se namreč 
krški župan vrača iz Ljubljane 
pozno in sosedje ali sprehajal-
ci vedo povedati, da ni redko, 
ko luč v njegovi pisarni gori še 
ob 23. uri zvečer, da pa zgo-
daj vstaja, je znano že od pr-
vih dni njegovega prvega man-
data leta 1998.

Tako kot na državnem nivo-
ju tudi v Posavju obstajajo 
vse večje razlike v pogledu na 
hkratno opravljanje funkci-
je župana in poslanca. Še zla-
sti v Krškem, kjer vse več ljudi 
meni, da župan Bogovič preveč  
zadev prepušča pravi mali »če-
tici žensk«, pa tudi nekateri 
njihovi moški kolegi se menda 
dokaj po svoje ukvarjajo zla-
sti z infrastrukturnimi zadeva-
mi. Ob tem je razlika, da žen-
ski del uprave župana obvešča 
o vseh podrobnostih, medtem 
ko moški niso tako vestni in tu 
in tam zaokrožijo kaj po svo-
je. Da utegne v bodoče biti kaj 
drugače, morda kaže informa-
cija, da si sedanja profesional-
na podžupanja Somrakova že 
išče službo.

Nekateri v Krškem tudi še ve-
dno (zaman) računajo, da bi se 
v primeru obvezne izbire Bogo-
vič odločil za Ljubljano, a tisti, 
ki ga dobro poznajo, vedo, da 

je raje prvi človek ene najve-
čjih slovenskih občin kot eden 
izmed 90 poslancev in da se bo 
tudi ministrskega stolčka, če 
bo za to priložnost, lotil šele 
potem, ko bo opravil večji del 
»zgodbe« v Krškem.

Doslej je poleg Bogoviča svo-
jo kandidaturo uradno napove-
dal le kandidat SDS Cvetko Sr-
šen, ki je pred tem postal tudi 
predsednik občinskega odbora. 
V svojem nastopu je med dru-
gim poudaril, da bi z občinskim 
denarjem, ki ga je v Krškem 
razmeroma veliko, nekoliko 
drugače gospodaril, predvsem 
pa bi dal več podpore podje-
tništvu, zavzema pa se tudi za 
individualno rento iz sredstev, 
ki jih dobi občina zaradi jedr-
skih objektov. Samo v primeru, 
če bi Sršen uspel nagovoriti po-
leg svojih strankarskih simpa-
tizerjev tudi omembe vredno 
število drugih volilcev, ki so ne-
zadovoljni z delom sedanjega 
župana ali pa bi preprosto radi 
spremembo, bi v Krškem pri-
šlo do drugega kroga. Tako pa 
bi se utegnila ponoviti zgodba 
iz leta 1998, ko sta se pome-
rila s prejšnjim županom Da-
nilom Siterjem (SKD), Bogovič 
(SLS) pa je zmagal tudi z gla-
sovi levice.

Čeprav se Dušan Šiško (SNS), 
eden izmed najaktivnejših ob-
činskih svetnikov, osebno men-
da še ni povsem odločil za kan-
didaturo, pa ga prve ankete, 
ki jih naročajo strankarski šta-
bi, uvrščajo med potencialne 
kandidate. Pravi tudi, da ga k 
temu nagovarjajo občani, zla-

sti pa tisti Krčani, ki ugotavlja-
jo, da Krško v vsej samostojni 
Sloveniji ni imelo župana, pa 
tudi podžupana ne, zato bi bil 
čas, da se vsaj v tem pogledu 
kaj spremeni. Sicer pa že ome-
njene ankete poleg Bogoviča 
in Šiška merijo tudi možnosti 
Cvetka Sršena (SDS), Silvestra 
Krošlja (SD) in Braneta Janca 
(LDS), čeprav smo iz vrst nje-
gove stranke za slednjega iz-
vedeli, da ne namerava kandi-
dirati niti v občinski svet. Pač 
pa je slišati, da si na levici zelo 
prizadevajo, kako bi našli sku-
pnega kandidata, saj jim je ja-
sno, da bo ob Bogoviču in raz-
meroma močnem kandidatu 
SDS Cvetku Sršenu težko zabe-
ležiti opaznejši rezultat, saj bo 
vsak kandidat, ki bo uspel do-
seči vsaj 10 % glasov, pravi lo-
kalni »junak«. Menda je trenu-
tno največ zanimanja za Vilmo 
Jan Špiler, sicer občinsko sve-
tnico Liste za prihodnost mla-
dih, kar utegne biti njena izbi-
ra tudi na jesenskih volitvah. 
V Krškem je na letošnjih voli-
tvah mogoče ponovno pričako-
vati večje število t. im. neod-
visnih ali samostojnih list, med 
katerimi bo verjetno vsaj ena, 
ki bo postavila v ospredje pro-
blematiko okolja.

sevNica: po ocvirKu 
ocvirK?

Pričakovati je, da bo v Sevnici 
ponovno zmagala t. im. nekon-
fliktna politika, katere dober 
protagonist je sedanji župan 
Srečko Ocvirk. Očitki o privi-
ligiranosti članov SLS pri zapo-
slovanju v KŠTM in v občinski 
upravi, predvsem pa o težavah 
pri nekaterih večjih projektih, 
kot so izgradnja čistilne na-
prave, obnova ulic in dokon-
čanje vrtca, bodo sicer glavne 
teme predvolilnega boja, ven-
dar za zdaj ni videti, da bi ak-
tualni župan, v čigar manda-
tu je Sevnica dobila svoj prvi 
semafor, imel dovolj močnega 
protikandidata. Če je namreč 
veljalo, da je Ocvirk na nado-
mestnih volitvah zmagal zara-
di čim manj bolečega prehoda, 
ki ga je povzročila tragedija na 
Savi, pa ni videti, da bi v Sev-
nici čas od takrat kdo izkori-
stil za to, da volilcem pripravi 
neko alternativo.

Po mnenju poznavalcev bi to 
sicer lahko bil Štefan Teraž 
(SDS), nekdanji državni sve-
tnik in trenutno direktor Stil-
lesa, vendar pa bi s tem nasta-
la situacija kot v Krškem, da bi 
namreč kandidata SLS verjetno 
podprle stranke na državnem 
nivoju vladajoče levice, manj 
verjetno pa Teraža, ki bi jim 
sicer kot osebnost morda celo 
bolj ustrezal. Meri Kelemina, 
kandidatka SDS na zadnjih re-
dnih in nadomestnih županskih 
volitvah, naj namreč tokrat ne 
bi kandidirala iz zasebnih ra-
zlogov. Sicer pa v Sevnici za 
zdaj ni pričakovati kakšnih 
večjih presenečenj. Na listi 
sevniške SD bo verjetno spet 
kandidirala Breda Drenek So-
tošek, na listi N.Si pa bi se lah-
ko pojavil Robert Kaše, znan 
kot amaterski igralec v igral-
ski skupini društva Trg iz Sev-
nice. V stranki Zares se trudi-
jo najti primernega kandidata, 
LDS pa ga morda sploh ne bo 
imel. Med občasno omenja-
nimi je tudi planinec in goz-
dar ter veliki naravovarstvenik 
Jože Prah (Lista za pravičnost 
in razvoj).  
 Silvester Mavsar

bistvenih	sprememb
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ce in člani Turističnega horti-
kulturnega društva že krepko 
zavihali rokave in začeli s cvr-
tjem jajc, ki so jih dan prej 
zbrali po okoliških vaseh. 

Po svečani maši v župnijski 
cerkvi, ki so jo obiskali tudi 

mnogi sorodniki in prijate-
lji Zdolanov iz drugih krajev, 
se je na začetku vasi Zdole 
zbrala povorka konjenikov in 
voz, s katerimi so se na pri-
zorišče praznovanja pripeljali 
državni svetnik Jože Slivšek, 
in podžupanja občine Krško 

Ana Nuša Somrak v sprem-
stvu krajevnih funkcionarjev 
in zelenega Jurija, tokrat v 
podobi Jurija Štefančiča iz 
Pleterij. Na odru v prireditve-
nem šotoru je podžupanja So-
mrakova ob čestitkah ob kra-
jevnem prazniku povedala, 

da se predstavniki občine ve-
dno radi odzovejo povabilu na 
Zdole, saj sta tako kraj kot 
tudi celotna KS daleč naokoli 
znana tako po delavnosti kot 
gostoljubju, še posebno pa to 
velja za THD Zdole. 

Pred dvema letoma so se tudi 
v KS Zdole odločili, da bodo 
najaktivnejšim organizaci-
jam in krajanom podeljevali 
posebna priznanja. Tako pri-
znanje je letos prejel Ale-
ksander Šoba, ki je že vrsto 
let aktiven v kraju, predvsem 
pa se je izkazal pri vzdrževa-
nju vodovodnega omrežja, pri 
posodabljanju poslopja sta-
re šole, kot član župnijskega 
sveta župnije Zdole pa je so-
deloval pri obnovi kulturnih 
spomenikov – cerkve  sv. Ju-

Vreme je tokrat kar naklonje-
no organizatorjem ene izmed 
najbolj znanih družabno-turi-
stičnih prireditev v Posavju, 
saj so lahko nemoteno izve-
dli vse predvidene točke bo-
gatega programa, ki so ga že 
ob 5. uri zjutraj začela tri de-

kleta iz Leskovca s potrkava-
njem z zvonovi v cerkvi sv. 
Jurija, nadaljevali pa člani 
Pihalnega orkestra Videm, ki 
so s svojimi budnicami prav 
tako že vrsto let nepogrešlji-
vi v zgodnjih prazničnih jutrih 
na Zdolah. Medtem so člani-

Zakaj 
sem proti 
arbitražnemu 
sporazumu
Gotovo je v interesu Slo-
venije in tudi Posavja, da 
ima urejene odnose s so-
sednjo Hrvaško, da Hrva-
ška čim prej postane čla-
nica Evropske skupnosti 
in da se schengenska meja 
čim prej pomakne daleč 
proti vzhodu. Zlasti na ob-
mejnem področju sta stroga meja in poostren carinski 
in policijski nadzor praktično onemogočila razvoj tr-
govine in turizma (gostinstva), kar je marsikomu zelo 
poslabšalo ekonomski položaj. Primer Bizeljskega je 
nazoren, saj je tradicionalna trgovina z vinom s sose-
dnjo Hrvaško praktično zamrla, v gostilnah je gostov 
s sosednje Hrvaške le za vzorec, prisotnost velikega 
števila policijskih kontrol pa odvrača tudi marsikate-
rega domačega gosta in domačina, da bi se poveselil 
ob dobremu vinu in hrani. 

Gotovo bi odprtje meje omogočilo sodelovanje ljudi 
na obeh straneh meje in marsikomu zagotovilo sred-
stva za preživetje. Dobro je, da bo Hrvaška kmalu po-
stala polnopravna članica EU in bo ukinjen carinski 
nadzor, žal pa bo še dolgo med državama schengenska 
meja, kar bo oviralo prost pretok ljudi. Kljub temu po-
meni vstop Hrvaške v EU veliko priložnost za oživitev 
trgovanja z našo sosedo zlasti v obmejnem pasu. 

K urejenosti odnosov z sosednjo Hrvaško pomembno 
prispeva rešitev odprtih vprašanj med državama kot 
so: določitev meje na kopnem in na morju, neizplača-
ni hrvaški varčevalci bivše Ljubljanske banke, hrvaški 
del jedrskih odpadkov in NEK in podobno. Vsi ti pro-
blemi so hitro rešljivi, če ena ali druga stran znatno po-
pusti in sprejme zase razmeroma škodljivo rešitev. To 
se doslej, do 19. aprila letos, ni zgodilo. Vsaka država je 
vztrajala na svojem, do kompromisov žal ni prišlo.

Vladajoča koalicija je v ponedeljek, 19. aprila, z na-
vadno večino potrdila Arbitražni sporazum (AS), ki 
je za našo državo slab in škodljiv. Navedel bom nekaj 
argumentov: 
• AS Sloveniji ne omogoča neposrednega teritorial-

nega izhoda na odprto morje. Hrvaška je ob rati-
fikaciji AS sprejela posebno izjavo, v kateri piše: 
Nič v Sporazumu o arbitraži med Vlado Republi-
ke Hrvaške in Vlado Republike Slovenije se ne bo 
smatralo kot pristanek Hrvaške na zahtevo Slove-
nije po teritorialnem stiku z odprtim morjem.

• AS naroča arbitražnim sodnikom, naj najprej po 
mednarodnem pravu potegnejo mejno črto med 
Slovenijo in Hrvaško, šele nato pa naj določijo 
»stik« (in ne teritorialnega izhoda) Slovenije z od-
prtim morjem.

• AS bo tako v najboljšem primeru Sloveniji omogo-
čil »služnost« oz. »neškodljiv prehod« iz razdelje-
nega Piranskega zaliva preko hrvaškega teritori-
alnega morja do mednarodnih voda.

• AS ne upošteva načela zunanje pravičnosti (ex 
aequo et bono), o katerem je bilo leta 2007 doseže-
no soglasje med vsemi parlamentarnimi stranka-
mi v Sloveniji. To načelo bi omogočilo, da sodni-
ki prvenstveno upoštevajo zgodovinske okoliščine, 
zaradi katerih je po drugi svetovni vojni več kot 
sto dvajset tisoč Slovencev ostalo v Italiji, tam sta 
ostala tudi Trst in Gorica, medtem ko je Hrvaška 
dobila nazaj celotno narodnostno ozemlje in večji 
del Istre, ki nikoli v zgodovini ni bila njena.

• Z AS je ogrožen slovenski nacionalni interes v ti-
stem delu, kjer temelji na strateškem pomenu pri-
stanišča Koper, ki Sloveniji in drugim državam 
srednje Evrope omogoča intenzivno gospodarsko 
sodelovanje.

Slovenska vlada nas je z arbitražnim sporazumom 
razdvojila in sprla, ker je sporazum podpisala brez 
usklajevanja in obveščanja strokovne javnosti in opo-
zicije, nato pa ga je ob omejitvi razprave na zgolj 1 
minuto na poslanca, še potrdila v parlamentu z na-
vadno večino glasov. Namesto da bi se Slovenci eno-
tno soočili z nasprotnimi stališči sosednje države, se 
prepiramo med seboj in smo hkrati prisiljeni izbirati 
zgolj med bolj in manj slabimi odločitvami. 

Če dam na tehtnici na eno stran pozitivne stvari, ki 
jih prinaša AS in sicer, da uredimo vprašanje meje 
s sosedo in izboljšamo odnose med državama, in na 
drugo stran tehtnice veliko tveganje, da bomo ob del 
ozemlja in ob teritorialni stik naših voda z medna-
rodnimi, je moje stališče do sporazuma jasno. Sem 
PROTI.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Kot je znano, je zadružni 
dom, ki je v kraju dolga leta 
služil kot osrednji kultur-
ni prostor, pred dvema leto-
ma odkupil slovenski medij-
ski mogotec Martin Odlazek, 
v zameno za soglasje občine 
za odkup pa se je zavezal, da 
bo v primeru obnove ali ru-
šitve objekta zagotovil dvo-
rano za kulturne prireditve, 
ki bo na voljo tudi občanom. 
Ker je bil objekt zgrajen oko-
li leta 1950 in ni potresno va-
ren, obnova pa bi bila pre-
draga, se je investitor odločil 
za rušenje in novogradnjo. 
Načrt, ki so ga za Odlazka 
izdelali v podjetju Česnik 
Projekt d.o.o. iz Ljubljane, 
predvideva izgradnjo tako 
večnamenske dvorane s 350 
ali celo 500 sedeži (brez dvi-
žnega odra) kot apartmajsko 
poslovnega objekta z deseti-
mi apartmaji ter prostori za 
turistične, gostinske in stori-
tvene dejavnosti, pa tudi ga-
ražo v kleti. Pred objektom 

Odlazkovi	načrti	so	odvisni	
od	soglasja	spomeničarjev
KOSTANJEVICA NA KRKI – Če bo spomeniško varstvo dalo soglasje k načrtu za gradnjo apartmajsko po-
slovnega objekta z večnamensko dvorano na mestu današnjega zadružnega doma, se bo gradnja pričela 
že v začetku naslednjega leta, je med predstavitvijo programskega projekta kostanjeviškim občinskim 
svetnikom povedal projektant Miroslav Česnik.

naj bi uredili 25 do 30 par-
kirnih mest, tlakovan trg ter 
ohranili obstoječi spomenik 
NOB, za njim pa otroško igri-
šče in območje z mostom po-
vezali z otokom. 

Zelo pomemben faktor pri 
teh načrtih je spomeniško 

varstvo oz. Zavod za var-
stvo kulturne dediščine, ki 
so ga načrtovalci že zapro-
sili za mnenje glede projek-
ta, vendar zelene luči zanj 
še niso dobili. V kolikor ne bo 
težav, naj bi še letos uredi-
li vso potrebno dokumenta-
cijo, v začetku naslednjega 

leta pa začeli z gradnjo. Ko-
stanjevičani vsekakor upajo, 
da bo investitor svoje načr-
te izpeljal čim prej, saj kul-
turno središče, kakršno je 
najmanjše slovensko mesto, 
težko shaja brez – kulturne 
dvorane. 
 P. Pavlovič

Pogled na načrtovani kompleks z južne strani in s ptičje perspektive (vir: Česnik 
Projekt d.o.o.)

Jurjevanje	in	krajevni	praznik	na	Zdolah	

Tradiciji	se	niso	izneverili
ZDOLE – V organizaciji Turističnega hortikulturnega društva je na Zdolah minulo nedeljo potekalo tradi-
cionalno jurjevanje, ki so ga tudi tokrat združili s praznovanjem krajevnega praznika.

rija in sv. Vida v Kostanjku. 
Priznanje pa so podelili tudi 
Turistično-hortikulturnemu 
društvu ob njegovi 15-letni-
ci delovanja, saj zelo aktiv-
no skrbi za urejenost krajev 
v KS Zdole in druženje ljudi 
ter organizira vrsto prireditev 

in akcij, kot so srečanja sta-
rostnikov, pohode, igre, pre-
davanja, vsako leto čistilno 
akcijo, ocenjujejo urejenost 
domačij s pomočjo strokov-
njakov, obeležujejo materin-
ski dan, predvsem pa pripra-
vljajo vsakoletno jurjevanje. 
Društvo so doslej vodili Dar-
ko Topolovšek, Danijel No-
vak in aktualni predsednik 
Marjan Gričar.

Po tem, nekoliko bolj ura-
dnem delu prireditve, se je 
zdolsko jurjevanje ob števil-
nih glasbenih in zabavnih toč-
kah, v katerih so med drugim 
nastopili ansambli Franca 
Ocvirka, Jerneja Kolarja in 
Saše Avsenika, nadaljevalo v 
popoldne in še do poznih ur.
 P. Brenčič

Članice THD Zdole med pripravo sestavin za znamenito 
zdolsko cvrtje

Občinstvo na jurjevanju so pozdravili (z leve): državni 
svetnik in dolgoletni predsednik KS Jože Slivšek, 
predsednik THD Marjan Gričar, predsednik sveta KS 
Jože Dular, podžupanja Ana Nuša Somrak, zeleni Jurij 
in povezovalec programa Boštjan Špiler.

Prihod zelenega Jurija in karavane konjenikov
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Predsednik društva Jože Ba-
bič je dejal, da so zanj daro-
vali številni podporniki, tudi 
občini Podčetrtek in Kozje, 
za spominski trak pa doma-
ča Bistrica ob Sotli. Prapor-
ščaki so Marko Stadler, Du-
šan Planinc in Jože Geršak. 
Član društva Dušan Berkovič 
je predstavil simboliko prapo-
ra, ki ga je oblikoval Franci 
Černelč, Andrej Berkovič pa 
kot član ocenjevalne komisi-
je vzorcev vin, ki ji je pred-
sedoval mag. Andrej Vodov-
nik, rezultate ocenjevanja. 
Dejal je, da je bilo ocenjeva-

Praznik	vina	in	salam
BISTRICA OB SOTLI - Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter je na prireditvi 18. praznika vin in 9. 
salamiadi v Kulturnem domu Bistrica ob Sotli 17. aprila svečano razvilo prvi prapor društva, ki ga je bla-
goslovil domači župnik Damjan Kejžar. 

nje odlično organizirano, vina 
pa zelo dobra, a si vinogradni-
ki vedno želijo še boljša. Letos 
je povprečna ocena vseh oce-
njenih vin znašala kar 18,05.

Na zaključni prireditvi, ki 
jo je polepšal Mešani pev-
ski zbor Bistrica ob Sotli, so 
razglasili najboljše med 145 
vzorci vin in 51 salamami. 
Zlata priznanja so se kar vr-
stila, med najžlahtnejšimi 
pa so za prvake sort razgla-
šeni pri beli zvrsti Natalija 
Bela, pri rdeči zvrsti Kmetija 
Gabron, za laški rizling Klet 

Trebče-Šmalčič, za chardo-
nay Peter Kunej, za sauvi-
gnon Vinski hram Berkovič, 
za rumeni muškat Fran-
ci Debelak, za modro fran-
kinjo Vinogradništvo Wisell 
družine Klakočar. Veliki zla-
ti diplomi sta osvojila Vino-
gradništvo Wisell z gradu 
Bizeljsko za laški rizling le-
dene trgatve z oceno 19,12 
in Klet Zorenč-Hohnjec iz Bi-
strice ob Sotli za renski ri-
zling ledene trgatve z oce-
no 19,24, oba za letnik 2008. 
Šampion ocenjevanja je la-
ški rizling ledene trgatve iz 
Kleti Sagmeister Antona in 

Ane Zagmajster iz Orešja na 
Bizeljskem, z oceno 19,26.
Ocenjevalna komisija salam, 
ki ji je predsedoval Jože Hu-
dina, je ocenila 51 vzorcev 
salam, vsem je podelila di-
plome, na državno salamia-
do pa so se uvrstili: kot naj-
boljši Anton Es iz Sevnice, 
sledijo mu Družina Mošet iz 
Bistrice, Vladimir Jurše iz 
Šmarja ter domačina Drago 
Kramer in Družina Zorenč. 
Drago Kramer je pripravil sa-
lamo velikanko, katere veli-
kost so ocenjevali na zabavi 
z ansamblom Franca Ocvirka.
 Suzana Vahtarič

Župnik Damjan Kejžar, praporščaka Dušan Planinc in 
Marko Stadler ter predsednik Jože Babič ob blagoslovu 
prapora. 

Župan Jožef Pregrad in predsednik Jože Babič z 
zakoncema Zagmajster.

VELIKI PODLOG - V spominskem parku na obrobju vasi je 
svoj prostor našlo več krajevnih društev, kot so gasilci, 
športniki, pa tudi ribiči. Slednji so si uredili ribnik, ki so ga 
poimenovali Rapača in ustanovili Ribiški aktiv Veliki Podlog.

Predsednik je Franci Lajkovič, tajnik in blagajnik Rihard Ko-
drič, gospodar pa Darko Kerin. V društvo je vključenih 35 
članov iz krajevne skupnosti, nekaj pa jih je tudi od drugod. 
Cilj društva je predvsem druženje in skrb za urejanje okolice 

ribnika, zato po besedah Kodriča nameravajo ob njem name-
stiti tudi klopi. Globina ribnika je nekaj več kot osem metrov, 
v njem pa plavajo krapi, amurji, pa tudi manjše ribe, kot so 
rdečeperke. Po ocenah največje ribe merijo več kot meter. 
Rapača se nahaja nad izvirom vode, zato nikoli ne presahne, 
čeprav nivo vode ob sušah nekoliko upade. Ribe imajo ideal-
ne pogoje za življenje, se same razmnožujejo, ribiči pa vse-
eno skrbijo tudi za umetno naseljevanje, tako so jih letos v 
ribnik vložili že 150 kg.

Ob otvoritvi ribolovne sezone 17. aprila so prisotni ribiči ribe 
vračali v njihov življenjski prostor in uprizorili trening tek-
mo. V delovnem načrtu pa imajo za letos predvidena tudi 
tekmovanja.  M. Kalčič 

Podložani	odprli	ribolovno	
sezono	na	Rapači

Rihard Kodrič vrača ribe v ribnik, desno predsednik KS 
Veliki Podlog Franc Nečemer.

Izjema je le vloga starca, ki 
obuja spomine, uprizoril ga je 
Slavko Mihelin, glasbenik in 
vsestranski hišnik na šoli. Sta-
rec učitelju, ki pride pouče-
vat na Bizeljsko, pripoveduje 
o času in ljudeh, ki jih ni več, 
o težkem, a lepem kmečkem 
življenju v obrameljski dolini 
in o ljubezni dveh mladih, ki 
je bila dovolj močna, da pre-
maga vse, razen usodo, so za-
pisali v dramskem listu. In na 
koncu učitelj uvidi, da starec, 
ko govori o Martenkovi in Mic-
kini ljubezni, govori o sebi, da 
je on ovdoveli Martenek, ki je 
pokopal ženo in svoje otroke. 
Odlični otroški igralski zasedbi 
se je pridružil šolski zbor, fol-

Z	Dolino	spomina	obeležili	
220-letnico	šolstva	
BIZELJSKO - Na OŠ Bizeljsko so 22. aprila s premierno uprizoritvijo glasbene drame Dolina spomina, iz-
dajo zbornika Potovanje po pisavi spomina: 220 let šolstva na Bizeljskem in novim znakom šole obele-
žili 220-letnico šolstva v kraju. Glasbeno dramo, ki je bila v prepolni telovadnici visokih gostov in star-
šev, pa tudi avtorja drame Jožeta Križančiča, izredno čustvena, so uprizorili učenci, v glavni vlogi dveh 
zaljubljencev sta blestela Denis Plevel in Laura Omerzu. 

kloristi in statisti, vsi iz vrst šo-
larjev, pa tudi šolski ansambel 
s koncertno mojstrico Anama-
rijo Agnič, dirigentom Vilkom 
Urekom, ki je poskrbel za glas-
bo, režijo in vodenje predsta-
ve, po scenariju Barbare Zor-
ko, njeni dramaturgiji in režiji. 
Tudi za vse ostalo so poskrbe-
li sami na šoli, za scenografijo 
in izdelavo scene Marija Anto-
lovič in Tanja Plevnik, za ko-
stumografijo Zdenka Mihelin 
in folklorno koreografijo Ja-
sna Sok. Tehniko so kontrolira-
li učenci, pri frizurah neštetih 
kitk in fig pa priskočile na po-
moč mame frizerke ter šivilje. 
Zorkova je v zahvali dejala, da 
se je v mesecih priprav veliko 

naučila od učencev in se vsake-
mu posebej zahvalila za preda-

nost, ter igralcem za čudovito 
ustvarjene like. Avtor drame, 
ki je s šolo že večkrat sodelo-
val, in je, kot je dejal, kot re-
ven šolarček obiskoval sose-
dnjo šolsko stavbo, je bil vidno 
ganjen, in se zahvalil „ljublje-
nemu Bizeljskemu in vsakemu 
posebej, zlasti pa ravnatelji-
ci in njenim sodelavcem“, da 
so ga opazili in izbrali njego-
vo delo ob tako visokem šol-
skem jubileju. 
Minister dr. Igor Lukšič je po-
udaril pomen priključevanja 
Slovencev modernim tokovom 
od Trubarja naprej. Ob števil-
nih visokih gostih, direktorju 
Zavoda RS za šolstvo ter vod-
ji območne izpostave, števil-
nih direktorjih javnih zavodov 
in ravnateljih šol, je navzoče 
ob ravnateljici slavljenke Met-
ki Kržan pozdravil tudi župan 
Ivana Molan in izročil plake-
to občine ob visokem jubile-
ju. Več na www.posavje.info.

 Suzana Vahtarič 

Mestna Julija Klavdija Kovačič, glavna igralca Laura 
Omerzu in Denis Plevel ter starec Slavko Mihelin 

PIŠECE – V središču naselja je Turistično društvo Pišece na-
menu predalo vaški kozolec, ki so ga, kot je povedala pred-
sednica Anica Butkovič, odkupili leta 2007 in vanj vložili 
več kot 1800 ur prostovoljnega dela. Obnovljeno je praktič-
no vse, napeljali so vodo in elektriko, uredili sanitarije ter 

dobili dva prostora za društvo in turistično informativne na-
mene, dodatno pa je še vinogradniško društvo, ki letos po 
besedah predsednika Mihe Plevnika obeležuje 10-letnico, 
uredilo klet in pridalo okoli 660 prostovoljnih ur. Med števil-
nimi gosti je predsednica Občinske turistične zveze Brežice 
Branka Stergar pohvalila njihovo prizadevnost in izpostavi-
la, da ne bi bili tako uspešni, če ne bi že na začetku poznali 
namembnosti objekta. Obema društvoma pa se je zahvalila 
tudi Marjanca Ogorevc v imenu Pleteršnikovega društva in 
podarila spominske fotografije.  Svečanost so polepšali do-
mača godba, pevke in folkloristi, ter seveda nepogrešljiva 
Pišečka Mica. Več na www.posavje.info. S. V. 

Vaški	kozolec	obnovljen	

Kozolec sta odprla Vinko Lesinšek in Anica Butkovič
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BREŽICE - Na brežiški turistični kmetiji Vimpolšek so se na 
redni letni skupščini zbrali člani občinskega odbora SDS, ki 
so ob poročilih predsednika mag. Andreja Vizjaka in drugih 

poročevalcev pregledali delo v letu 2009 in začrtali aktivno-
sti za letošnje leto. Ob številnih humanitarnih akcijah, ki te-
čejo skozi vse leto, skrbi za organiziranost na terenu in ude-
leževanju na akcijah, ki jih pripravlja stranka na državnem 
nivoju, bo največ pozornosti namenjenih pripravam na lo-
kalne volitve. Glavni cilj odbora sta ponovna izvolitev Ivana 
Molana za župana in osvojitev največjega števila svetniških 
sedežev.  S. M.

Med 23. in 30. marcem je v 
organizaciji JZ KTRC Radeče 
v Radečah potekala prva slo-
venska delavnica evropske-
ga podprograma Grundtvig, 
usmerjenega v podpiranje iz-
obraževanja starajočega se 
prebivalstva. Na delavnici, ki 
naj bi prvotno potekala na Ma-
golniku, a je bila zaradi vre-
menskih razmer ob prijaznem 
sodelovanju Ribiške družine 
Radeče prestavljena v Ribiški 
dom na Hotemežu, je sodelo-
valo 15 udeležencev; po trije 
iz Poljske, Latvije, Norveške, 
Turčije in Slovenije.

Prva	slovenska	Grundtvig	delavnica	
uspešno	zaključena

Delavnica z naslovom ˝is-
cXXVII – Krepitev evropske 
identitete skozi raznolikost 
posameznikov˝ je potekala v 
obliki mednarodnega študij-

skega krožka pod vodstvom 
mentorice Marije Imperl in 
vodje delavnice mag. Matja-
ža Šušteršiča. Vsebinski del 
delavnic je bil v celoti izpe-
ljan v skladu z zastavljenim 
konceptom – v dopoldanskem 
času so udeleženci predsta-
vljali svoje države in njihove 
izkušnje z Evropsko unijo, po-
poldnevi pa so bili namenje-
ni razpravam o temah, pove-
zanih z evropsko identiteto. 
Kresanje mnenj, pridobiva-
nje novega znanja, priprava 
nacionalnih jedi držav udele-
ženk in včasih tudi ostre raz-
prave o prednostih in pomanj-
kljivosti članstva v integraciji, 

kot je Evropska unija, so ude-
leželencem močno približali 
koncept evropske identitete, 
predvsem pa so med njimi utr-
dili prijateljstvo in spoznanje, 
da vsi cenijo podobne vredno-
te, čeprav prihajajo iz popol-
noma različnih koncev Evrope. 
Osnovni namen delavnice – da 
udeleženci ob navezovanju 
prijateljskih stikov s preosta-
limi udeleženci in razpravlja-
nju o evropskih temah (pod)
zavestno absorbirajo koncept 
evropske identitete ter ga 
sprejmejo kot pozitivno spre-
membo svojih okoljsko pogo-
jenih miselnih vzorcev, kot so 
dvig njihove stopnje strpno-
sti in sočutnosti ter omilitev 
rasnih, nacionalnih, verskih 
in ostalih predsodkov – je bil 
tako v celoti dosežen.  
V okviru delavnice je bil pose-
ben poudarek namenjen tudi 
spoznavanju lokalnega oko-
lja in povezovanju udeležen-
cev z lokalnim prebivalstvom. 
V ta namen je del delavnice 
potekal pri Gašperjevem ko-

stanju, udeleženci so obiska-
li Občino Radeče, etnološko 
zbirko Ključevšek in domači-
ji Ferle ter Pec, spoznali pa 
so se tudi z ljudskimi pevci iz 
Svibnega. S sodelovanjem lo-
kalnega prebivalstva so okusili 
tradicionalno slovensko gosto-
ljubnost, ki je nedvomno pre-
cej prispevala k odličnim oce-

nam ob zaključku delavnice. 
Delavnica ˝iscXXVII – Krepi-
tev evropske identitete sko-
zi raznolikost posameznikov˝ 
je bila izvedena pod okriljem 
slovenske nacionalne agencije 
za EU program Vseživljenjsko 
učenje CMEPIUS in je bila stro-
škovno v celoti pokrita s sred-
stvi Evropske unije.   

V letošnjem šolskem letu je 
brežiška izpostava URSZR raz-
pisala regijski natečaj za lite-
rarna in likovna dela, ki so ga 
poimenovali Naravne in druge 
nesreče, tematiko pa so pona-
slovili Živali in nesreče. K sode-
lovanju so povabili vse vzgojno 
varstvene zavode in osnov-
ne šole v Posavju, odzvalo pa 
se je osem vrtcev in petnajst 
osnovnih šol. Skupaj so prejeli 
585 izdelkov, od tega 506 likov-
nih in 79 literarnih prispevkov.

Nagrade so prejeli iz Vrtca 
pri OŠ Blanca Neža Strnad, iz 
Vrtca Najdihojca pri OŠ Dobo-
va Manca Račič, iz Vrtca pri 
OŠ Globoko Simon Škof Oje-
da, iz Vrtca Levček pri OŠ Pod-
bočje Lea Vodopivec, iz VVO 
Ciciban Sevnica Taja Kralj, iz 
OŠ Ane Gale Sevnica Boštjan 
Kovačič, iz OŠ Artiče David 

Natečaj	o	živalih	in	nesrečah
VELIKA DOLINA – 20. aprila je bila na Osnovni šoli Velika Dolina zaključna prireditev posavskega nateča-
ja Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče, ki ga je pripravila brežiška izpostava Uprave za zaščito 
in reševanje. Na natečaj je prispelo 585 likovnih in literarnih izdelkov. 

Hode, Žiga Ivanšek, Nina 
Roguljič, Žan Matjašič, iz OŠ 
Blanca Aleksandra Krošelj, 
Laura Pavlin Gregorčič, Anja 
Drstvenšek, Nika Gorišek, iz 
OŠ Cerklje ob Krki Kristjan 
Krkovič, Ema Grojzdek, iz OŠ 
Jurija Dalmatina Krško učen-
ci 1. b razreda, iz OŠ Koprivni-
ca Matic Urbanč, iz OŠ Krmelj 
David Gole, iz OŠ Maksa Ple-

teršnika Pišece Aljaž Horva-
tuš, Alen Zemljak, iz OŠ Pod-
bočje Nikolina Kožar, iz OŠ 
Raka Andraž Vene, iz OŠ Sava 
Kladnika Sevnica Lea Haler, 
Sara Golob, skupinski izdelek 
Žan Jazbinšek, Jan Možič, 
Jan Tržan, Aleš Krohne, iz OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, podru-
žnica Loka pri Zidanem Mostu 
Žiga Jurkošek, iz OŠ Tržišče 

Luna Lazar, Anja Kukec, iz 
OŠ Velika Dolina Polona Ja-
mnik, Tjaša Žokalj, iz OŠ XIV. 
divizije Senovo Nina Kukovi-
čič. Med vzgojno-varstvenimi 
zavodi je bil kot najaktivnej-
ši izbran Vrtec pri Osnovni šoli 
Dobova, med osnovnimi šola-
mi pa Osnovna šola Artiče. 
Zaključno prireditev so s kul-
turnim programom obogatili 
učenci šole gostiteljice. Zbra-
nim pa so spregovorili ravna-
telj domače šole Florijan 
Bergant, brežiški župan Ivan 
Molan, z Uprave RS za zaščito 
in reševanje Olga Andrejek, z 
brežiške izpostave pa Zden-
ka Močnik, ki je poleg masko-
te Ježka 112 tudi podeljeva-
la priznanja. Po uradnem delu 
so si udeleženci lahko na šol-
skem igrišču ogledali še zani-
mive predstavitve policistov 
in gasilcev.  M. Kalčič

S prireditve natečaja Živali in nesreče

SENOVO - Krajevna skupnost Senovo in Delavsko kulturno 
društvo Svoboda Senovo vabita na dobrodelno prireditev, 
ki bo v petek, 7. maja, ob 19. uri v Domu XIV. divizije 
na Senovem. V programu bodo nastopili Pihalni orkester 
in folkloristi ter gledališka skupina s predstavo Silvestr-
ska sprava. Celoten izkupiček bo namenjen Tanji Kodrič.

Tanja Kodrič je enaindvajsetletna študentka psihologije z 
Malega Kamna. Še kot gimnazijko jo je doletela boleča uso-
da, ko je zaradi kostnega raka ostala brez noge. Za vedro 
dekle, vajeno gibanja, je bil to boleč udarec, ki ga bo sku-
šala z optimizmom in našo pomočjo ublažiti tudi z nakupom 
njej primerne proteze. Cena le-te je 23.000 evrov, zato so 
se v akcijo za nakup že vključili v Mariboru ter s celodnev-
nim dobrodelnim spinning maratonom že zbrali del sred-
stev. Tokrat pa smo na vrsti domačini, da dokažemo svojo 
solidarnost. To lahko naredimo z obiskom prireditve, z na-
kupom brošur TD Senovo (Slapovi, Rastlinski svet Bohorja, 
Geologija Bohorja po enotni ceni 6 € za kos) ali z nakazi-
lom poljubnega zneska na račun: SI 56 0298 1263 3232 436 
(NLB) - Tanja Kodrič, Mali Kamen 8, Senovo, s pripisom »za 
Tanjo«. Prav tako pozivamo posameznike in skupine, pred-
vsem pa šoloobvezne otroke, da z zbiranjem plastičnih za-
maškov sodelujejo v akciji ter prispevajo v »sklad za Ta-
njo«. Akcija bo potekala dokler ne bomo zbrali potrebnih 
sredstev. Kontaktna oseba je Anton Petrovič, ki je dose-
gljiv na številki 031 866 831 (po 13. uri).

Dobrodelna	prireditev	za	
Tanjo	Kodrič

SEVNICA - V mestnem središču Sevnice je potekala 
22. aprila otvoritev novega trgovskega centra Spar. 
Pri prerezu traku so sodelovali župan Srečko Ocvirk, 
prokurist Spar Slovenija Igor Domjan, graditelj in 
investitor Srečko Hribšek ter vodja profitnega centra 
Spar Bruno Lah. Trgovsko podjetje Spar Slovenija 
je v sodelovanju z graditeljem in z investitorjem, 
s podjetjem Horizont Inženiring, v osmih mesecih 
zgradilo v Sevnici nov trgovski center, ki se razprostira 
na 1324 kvadratnih metrih površine. V njegovo 
izgradnjo je podjetje investiralo 4,6 milijonov evrov 
in ob otvoritvi je Spar Slovenija Občini Sevnica 
namenil tudi donacijo v višini 4 tisoč evrov, ki ga je le-
ta namenila za delovanje Društva Sožitje Sevnica, ki 
pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju. S. R.

Grundtvig

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so 23. aprila 
odprli razstavo likovnih del 21. otroškega extempora, ki ga or-
ganizira OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, tokrat z naslo-
vom Kostanjeviški kontrasti. Na njem je sodelovalo 60 učencev 
in učenk iz 20 večinoma iz posavskih in dolenjskih osnovnih šol, 
pa tudi iz hrvaške OŠ Bregana. Ustvarjali so pod mentorstvom Ur-

ške Kuplenik, Rajka Čubra, Sebastjana Šeremeta, Nejca Smo-
diša, Martina Šuštaršiča in Gorazda Šimenka. Razstavo je odprla 
akademska kiparka prof. Dragica Čadež, ravnateljica kostanjevi-
ške šole Melita Skušek pa je vsem sodelujočim v zahvalo in spo-
min podelila darilca. Otvoritveno slovesnost pod samostanskimi 
oboki so s kulturnim programom oblikovali kostanjeviški šolarji 
in šolski pevski zbor, Pihalni orkester Kostanjevica na Krki in Me-
šani pevski zbor Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu. P. P.

Kostanjeviški	kontrasti	

Otvoritvena slovesnost pod samostanskimi oboki

Za	ponovitev	županskega	
mandata	
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LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Krajevna organizacija Rdeče-
ga križa Loka pri Zidanem Mostu je 18. aprila pripravila v 
prostorih Trubarjevega doma upokojencev v Loki družab-
no srečanje starejših krajanov, starih nad 75 let.

Srečanje, ki ga v Loki prirejajo na vsaki dve leti že približno 20 
let, se je začelo po skupni maši v cerkvi sv. Helene, udeležilo pa 
se ga je lepo število starejših krajanov in krajank. S hudomušno 
pripombo ob stisku roke ob vhodu v Trubarjev dom: »Ali ste že 

doživeli, da bi vas sprejel sam cesar?« je predsednik Društva upo-
kojencev Razbor Ludvik Cesar takoj pričaral nasmeh na obraz 
in obiskovalci so dobre volje vstopali ter nadaljevali s sprošče-
nim klepetom za omizjem. Zbrane so nato s kratkimi in prijazni-
mi nagovori pozdravili: predsednica OZRK Sevnica Ivica Lindič, 
predsednik KS Loka Franc Strajnar in predsednik Krajevne orga-
nizacije RK Loka Igor Remih. Z lepo pripravljenim kulturnim pro-
gramom so se predstavili učenci in učenke podružnične osnovne 
šole v Loki ter ljudske pevke z Razborja, dlani prisotnih pa je naj-
bolj ogrel mladi harmonikar Mitja z igranjem poskočnih skladb.
Srečanje starejših krajanov in krajank so v nedeljskem popoldne-
vu pripravili tudi v dvorani gasilskega doma na Studencu. S. R.

KRŠKO - 16. aprila popoldne je v organizaciji Krajevne 
organizacije Rdečega križa Krško - levi breg in Krajevne 
skupnosti mesta Krško potekalo srečanje krajanov, starej-
ših od 75 let, ki prebivajo na levem predelu mesta Krško. 

Tudi letos je bila gostiteljica srečanja OŠ Jurija Dalmatina, kate-
re učenci, podmladek RK na šoli, je tudi letos za udeležence sre-
čanja pripravil prisrčen glasbeni, literarni in plesni program, ki so 
ga s pevskimi točkami dopolnile pevke zbora Aktiva kmečkih žena 
Pod Gorjanci z Dobrave pri Kostanjevici in člana Kulturnega dru-
štva Grič. Okoli 130 prisotnih starejših krajanov so na njihovem 

petem srečanju pozdravili in nagovorili v imenu šole ravnateljica 
Antonija Glas Smodič, predsednica KO RK levi breg Dana Poto-
kar, predsednica Območnega združenja RK Meta Habicht, pod-
županja Ana Nuša Somrak in predsednica Sveta KS mesta Krško 
Jožica Mikulanc, ki je ob tem izrazila upanje, da bodo nemara 
že v prihodnjem letu uspeli združiti srečanja starejših krajanov 
z levega in desnega predela mesta, kjer je v organizaciji KO RK 
- desni breg srečanje potekalo dan pred tem - v eno, saj gre ne-
nazadnje za generacije, ki so odraščale, delale in živijo v istem 
mestu in so jim bodisi zaradi bolezni, mobilnih ali drugih težav 
pogostejša srečanja onemogočena. Ob tem jim je kot direktori-
ca Doma starejših občanov predstavila tudi potek gradnje varo-
vanih stanovanj v neposredni bližini doma, ki naj bi bila po di-
namiki izgradnje dokončana in vseljiva že v začetku prihodnjega 
leta. Ob zaključku uradnega dela srečanja, po katerem je sledi-
la še pogostitev in čas za klepet in druženje, je predsednica Po-
tokarjeva podelila še simbolno darilo najstarejšemu udeležene-
mu zakonskemu paru Romih iz Vidma.  B. M.

Srečanje	starejših	Videmčanov

Srečanja se je udeležilo okoli 130 starejših Videmčanov.

Sprejel	jih	je	sam	»cesar«

Krajevna organizacija Rdečega križa Loka pri Zidanem 
Mostu je pripravila v Loki družabno srečanje starejših 
krajanov, starih nad 75 let.

Smeti.
Če si in ko si vsaj malo po-
šten, izhajaš iz sebe in od 
sebe. Povsod, tudi pri sme-
teh. Ali pri odpadkih. Če 
s spominom zlezem v leta 
nazaj, štiri desetletja in še 
kako leto gor, imam pred 
očmi vsaj dva do tri kilo-
metre dolgo kačo raznih 
smeti (odpadkov) ob robu 
ceste na enem od jugoslo-
vanskih otokov, ki so potova-
nje »plemenitile« do trajekta. 
Skozi okna svojih prevoznih sredstev so smetišče kreira-
li tako tujci kot tedanji Jugoslovani. Lepo zagoreli noma-
di so se naužili jadranskega sonca in soli, zagorele okonči-
ne so moleli skozi odprta okna, ob rob ceste odvrgli vse za 
tedaj odsluženo, vse drugo posvetno pa je bilo nepomemb-
no in odveč. Grozljiva slika mi ne bo nikoli zbledela, kot 
mi bo v glavi brnela večkrat naglas izrečena očkova neje-
vera: »Saj ne moreš verjeti, nezaslišano!« 

Ta moj dragi človek me je naučil reda. Moj prvi in dru-
gi nemarno odvržen papirček v naravo je zame z njegove 
strani predstavljal življenjsko šolo. Ki jo držim živo, koli-
kor zmorem. Zaradi okoliščin. Zaradi ne vem česa že sem 
ne tako daleč nazaj pred mojima najmlajšima ugasnila 
cigareto in ogorek za trenutek pustila v travi. Dva para 
modrih oči se je nemo ostro zapičilo v moje obličje. »Fan-
ta moja, seveda to babica ne počne!« sem jima pojasni-
la in ogorek stisnila v žep. Ampak tista dva para ošteva-
jočih očk…

Slovenija ima talent in potencial, da je zeleno podalp-
sko deželico naredila čistejšo, znosnejšo, lepšo. Bolj zdra-
vo! Osmina državljanov je zavihala rokave, se spopadla 
z malomarnostjo in neodgovornostjo in akcijo izpeljala 
hvale vredno. Ob odpadkih se mi zdi, da se iz prvega od-
stavka mojega pisanja do danes ni kdo ve kaj spremeni-
lo. Ali pa smo ljudje postali tako potuhnjeni, da svoje od-
padke spuščamo, odlagamo v rekah, jamah, gozdovih, na 
robovih oddaljenih travnikov. Skoraj pri oddaljenih so-
sedih. Naj bodo ti krivi za nesnago! Kot da nihče ničesar 
več ne prečita. Ne prebere, da odslužene in odvržene bate-
rije zemljo zastrupijo za vrsto let. Da neuporabljena zdra-
vila lahko oddamo v lekarnah. Da odvržena kozmetična 
pomagala onesnažujejo. Da zarjavela ogrodja koles, mo-
torjev in avtomobilov v vodah povzročajo nepopravljivo 
škodo komaj še živečemu življenju v vodah. Da so za od-
služene televizorje, radijske sprejemnike, gospodinjske 
stroje, računalnike, tipkovnice, mobilnike, v tej deželici 
vendarle odrejena mesta odlagališč. Da so za steklo, pla-
stiko, papir postavljeni kontejnerji. Brez predsodkov, kaj 
se potem z odpadnim materialom dogaja na zbirnih me-
stih. Ali kako zadolženi z njim ravnajo naprej. Verjetno, 
upajmo, odgovorno. Ampak, človek mora biti najprej od-
govoren pri sebi, da lahko odgovornost išče in zahteva po-
tem še pri drugih…

Kar nekaj prostora bi porabila z naštevanjem povabil. 
Povabil, naj si pridem ogledat okolico vrtca, pločnikov, 
travnatih površin, kostanjeve aleje pri parku, travnika 
pod njo, Maistrovo in Bizeljsko ulico, kjer mrgoli bakte-
rij v nepobranih pasjih iztrebkih. Letošnja zimska belina 
je nazorno pokazala, koliko pasjeljubcev imamo – konkre-
tno - v Brežicah. Gospe in gospodje se z ljubljenčki spreha-
jajo brez rokavic in vrečk, ki naj bi služile za odstranitev 
iztrebkov. Dejstvo je, da je za svojega štirinožnega prijate-
lja odgovoren lastnik. Dejstvo je tudi, da lastniki nimajo 
vesti. Tudi ne hrbtenice, ne klika v glavi. Vzvišeno se spre-
hajajo in krožijo z očmi nekje po nebu, ko kuža opravlja 
potrebo, se nevedno in odsotno ozirajo naokoli in bog ne 
daj, da bi si mimoidoči drznil kar koli mijavkati o vide-
nem in doživetem. 

Ko se pod lastno streho otepam vsesplošnega kritizerstva, 
nevarno tiho poudarjam, da mora človek najprej počistiti 
pri sebi, v sebi. Od lastnega bivalnega prostora navzdol in 
navzven. Zato iztrebke naše kuže okoli hiše čistim nevzvi-
šeno. Sklonjeno, seveda. Druga zgodba je muc. Svojemu 
tigru sem kupila »stranišček« in fini pesek. In je v oboje 
iz dneva v dan samo strmel in si svoje odlagališče priskr-
bel sam. Svoje si zagrebe, počisti sam – pri sosedih. Za kar 
mi je hudo, čeprav drugih muc z domačih gredic ne pre-
ganjam.

In čisto zares ne vem, od kje in od kod do kod bi pričeli či-
stiti domovino, da bi pomladno, z zanosom zadišal 1. maj. 
Da bi se s kresov veselo kresalo večer pred praznikom. Da 
bi bil praznik dela res praznik. Da bi bil praznik resnično 
praznik dela. Če si dovolim nekaj besednega poigravanja, 
ko se v domovini že toliko igra in tako preveč poigrava.

KRŠKO - 15. aprila so se na družabnem srečanju, ki je bilo že 
šesto po vrsti, zbrali starejši krajani nad 75 let, ki spadajo pod 
Krajevno organizacijo RK Krško - desni breg. Na povabilo se je 
odzvalo skoraj 200 krajanov, ki so v gasilskem domu v starem 
delu Krškega preživeli prijeten popoldan. Zbrane je najprej na-
govorila predsednica Danica Lončar, predsednica KS mesta Kr-
ško Jožica Mikulanc pa je med drugim dejala: „Ko vas opazu-
jemo, lahko ugotovimo, da se s starostjo ni vse končalo, pač pa 
se nadaljuje zanimivo življenje. Imate bogate izkušnje in vaša 

pričakovanja so skromnejša, hvala, ker nam dovolite, da se lah-
ko družimo z vami.“ Predstavila je tudi novogradnjo varovanih 
stanovanj in morebitne možnosti za vselitev. Predsednica OZ RK 
občine Krško Meta Habicht pa se je k zbranim obrnila z beseda-
mi: „To je naš dan, saj smo starejši ljudje velikokrat osamljeni. 
Otroci so odšli in zgodi se, da se nimamo z nikomer niti pogovo-
riti. Današnji dan je prilika, kajti stari nismo nikoli dovolj, smo 
le nekoliko starejši. Starejši smo kot sladkor v kavo, okolje nas 
potrebuje.“ Nekaj besed pa je spregovoril še predsednik krških 
gasilcev Slavko Šribar. 
V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško ter plesna skupina Mlade žurerke iz Tržišča. Za prijetno raz-
položenje pa je igral Renato Resnik.  M. Kalčič

Starejši	so	kot	sladkor	v	kavi

Starejši krajani desnega brega reke Save

RAKA - V organizaciji Društva 
za promocijo in razvoj Raka 
je 27. aprila pri raškem gra-
du potekalo že 7. jurjevanje, 
ki so se ga tradicionalno ude-
ležili rejci konj, jahači, lastni-
ki konjskih vpreg, domačini in 
tudi obiskovalci iz drugih kra-
jev. Kajpak na prireditvi tudi 
ni manjkal v listnato ogrinja-
lo odet zeleni Jurij, po etnolo-
škem izročilu znanilec novega 
pomladnega ciklusa, rodovi-
tnosti in blagostanja. V ime-
nu sv. Jurija, ki velja med dru-
gim tudi za zaščitnika kmetov 
in konjenikov, je konje ob tej 
priložnosti blagoslovil župnik Franc Levičar, vsi prisotni, ki 
jih je ob kulturnem glasbenem programu domačega moške-
ga cerkvenega zbora pozdravil in nagovoril predsednik sveta 
KS Raka Silvo Krošelj, pa so obenem počastili dan boja pro-
ti okupatorju.  B. M.

Jurjevanje	na	Raki

Mladi raški zeleni Jurij

BREZOVICA NA BIZELJSKEM - Turistično društvo Bizeljsko je 
na tradicionalni pohod po pešpoti k repnicam privabilo okoli 
130 pohodnikov, ki se jim je pridružilo še preko 20 vrtičkar-
jev s starši in vzgojiteljicami. Po pet kilometrski pešpoti od 

Isteniča v Stari vasi do Brezovice, kjer so lastniki – Kovačiče-
vi, Najgerjevi, Kelherjevi in Šekoranjevi - odprli svoje repni-
ce za ogled in pogostili pohodnike, je minil v lepem vremenu, 
na poti so jih pogostili še v zidanicah družin Smerdej-Štefa-
nič in Veršec. Pot in jurjevanje sta organizirali Aljoša Naj-
ger Runtas in Martina Nemec, ki sta pohodnike pogostili s 
cvrtjem, kjer so spekli preko 380 jajc in 145 klobas. Več na 
www.posavje.info. S. V.

Okoli	150	pohodnikov	k	
repnicam	

Pohodniki na pešpoti k repnicam

Piše:
Natja Jenko Sunčič
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ter delodajalce predstavitev 
projektov s področja poklic-
ne vzgoje mladih in spodbu-
janja razvoja podjetniške 
kulture med mladimi. 
 S. V.

vljeni in so priložnost tudi za 
mlade. 
Dan pred osrednjim dogod-
kom so v Kulturnem domu 
Krško pripravili za predstav-
nike osnovnih in srednjih šol 

Ravnatelji so imeli strokov-
no ekskurzijo v NEK, dijaki in 
mentorji pa glede na strokov-
no področje v Tips d.o.o., Cer-
jak d.o.o. in Avto Krka d.o.o. 
Šola je s pridobitvami za-
dnjih let specifična v sloven-
skem prostoru, kot so stružni-
ca in sončna elektrarna, kar 
je potrdil tudi ravnatelj Ro-
bert Rožman in dejal, da so 
šolo opremljali samo z dona-
cijskim denarjem, bolj malo 
s podporo ministrstva. »Nav-
dušeni so vsi, ki pridejo. Sonč-
no elektrarno smo postavili z 
donacijskimi sredstvi, zdaj 
pa energijo, ki jo pridobiva-
mo, prodajamo in vlagamo 
sredstva v novo opremo. Veli-
ko vlagamo, posodabljamo in 
sodelujemo s šolami vseh treh 
sosednjih občin. Lani smo na 
tehničnih dneh kulture gosti-
li okoli 400 učencev. Za šol-
sko leto 2010/11 smo ravno 
pričeli s temi aktivnostmi,« 
je dejal Rožman in na vpraša-
nje, kako se mladi odzivajo v 
poklicne šole odgovoril, da je 
verjetno edini ravnatelj, ki je 
zadovoljen z vpisom.

Okoli 160 udeležencev se je 
zbralo na zaključku v športni 

Predstavilo se je okoli 25 de-
lodajalcev, nanj so povabili 
del od 3.900 brezposelnih Po-
savcev, pa tudi osnovnošolce, 
ki zaključujejo OŠ in so pred 
izbiro nadaljnjega izobraže-
vanja. Najmlajši so se pome-
rili v kvizu o poklicih v obr-
tnih dejavnostih, zmagovalci 
pa so bili vsi, dogajanje je 
bilo popestreno s kulturnim 
in zabavnim programom. 
Številne zbrane sta pozdra-
vila direktor zavoda An-
ton Koren ter Nataša Pirc 
s centralne službe Zavoda 
RS za zaposlovanje, v imenu 
posav skih županov pa Franc 
Bogovič, ki je izpostavil, da 
se občine prilagajajo gospo-
darski krizi ter pozdravil pou-
darek sejma na obrti in drob-
nih mojstrskih poklicih, ki so 
bili v preteklih letih zaposta-

Obrtna	dejavnost	je	
priložnost	za	mlade

Na sejmu so se predstavil številni obrtniki, pa tudi 
univerze. 

Gostili	18.	srečanje	strojnih	
šol	Slovenije	

Brencetova pravi, da je ta 
ukrep za sadjarje težek, si-
cer se vsi zanj odločajo, saj 
je od njega odvisna vsa na-
daljnja sadjarjeva ekonomika, 
vendar imajo pred njim tre-
mo. Če ima jablana eno leto 
preveč pridelka, so ti slabše 
kvalitete, naslednje leto pa 
ostanejo brez plodov. Veliko 
fitofarmacevtskih sredstev se 
v Sloveniji ukinja, zakonodaja 
se na tem področju ves čas za-
ostruje, in je bil posvet name-
njen ravno iskanju alternativ 
in pravih kombinacij upora-
be. Sicer pa zadnja leta vrši-
jo splošne tehnološke prenose 
novih znanj in se redno sreču-
jejo, nekako na mesec in pol, 

Redčenje	plodičev	-	za	
sadjarje	težek,	a	nujen	ukrep
ARTIČE - V Prosvetnem domu so s strokovnimi posveti o redčenju in prehrani 
sadnih dreves 20. aprila zaključili 16. sadjarske dneve Posavja, ki so jih pričeli 
2. in 3. marca. Andreja Brence, svetovalka za sadjarstvo pri KGZ Novo mesto, 
poudarja, da je redčenje plodičev eden bistvenih ukrepov v pridelavi. 

pravi Brencetova, naslednje 
srečanje bo konec maja ali v 
začetku junija, na temo pole-
tnih del v nasadu. 
Na tokratnem srečanju so 
gostili dr. Mateja Stoparja iz 
Kmetijskega inštituta Sloveni-
je in mag. Petra Zadravca iz 
KGZS – Sadjarski center Mari-
bor, Domna Bajca in Karmen 
Radič iz KGZS – Novo mesto 
ter zasebnega projektnega 
svetovalca Francija Kotarja 
ter Andrejo Brence. 
Dnevi so oblika srečanja sad-
jarjev in strokovnjakov in 
predstavljajo vez med stro-
ko in neposredno prakso, 
pravi Miha Haler, saj je Po-
savje eno od treh slovenskih 

velikih sadjarskih regij in s 
sadjarskimi dnevi skrbijo za 
izobraževanje in iskanje re-
šitev in odgovorov na njiho-
ve pobude. „Pred tremi leti 
smo spregovorili o pojavno-
sti ameriškega kaparja in po 
treh letih je začasno odobre-
no sredstvo za njegovo zati-
ranje,“ pravi Haler, enako na 
primer za zatirane voluharja. 
Letos pa bodo zadnje dni ju-
nija spoznavali dobre prakse 
na Hrvaškem. Tradicionalno 
sadjarske dneve organizira-
ta Sadjarsko društvo Artiče in 
Kmetijsko gozdarska zborni-
ca Slovenije - Kmetijsko goz-
darski zavod Novo mesto. 
 S. Vahtarič

KRŠKO - Šolski center Krško-Sevnica je 15. aprila gostil že 18. srečanje stroj-
nih šol Slovenije na temo »Projektno delo v poklicu«. Gostili so 88 dijakov, 60 
mentorjev in 22 ravnateljev, to je vseh strojnih šol v državi. Naslednji dan so 
krški dijaki ubranili naslov najboljših na državnem tekmovanju. 

dvorani, kjer so ob bogatem 
kulturnem programu podeli-
li priznanja. Nagovorili pa so 
jih tudi župan Franc Bogovič, 
predsednik Združenja strojnih 
šol Slovenije in ravnatelj.

Dan kasneje so krški dijaki 
na državnem prvenstvu elek-
trikarjev in elektrotehnikov 
Slovenije v Mariboru ekipno 
že četrtič zapored postali dr-
žavni prvaki, po posameznih 
kategorijah je Martin Nemec 

državni prvak, Aleš Mešiček 
je osvojil drugo in Sandi Ke-
rin tretje mesto. Po besedah 
ravnatelja Rožmana je tekmo-
vanje na zelo visokem nivo-
ju, saj zajema tako praktični 
kot teoretični del v vsaki ka-
tegoriji. Ponosen je na uspeh 
dijakov, na delo mentorjev in 
na delo vseh profesorjev, saj 
uspeh ni odvisen samo od po-
sameznikov, ampak od celo-
tnega dela kolektiva. 
 S. Vahtarič

V ospredju državni prvaki Nemec, Kerin in Mešiček, v 
ozadju mentorji Zdravko Vegelj, Jože Žerjav, Aleš Avsec 
in Jože Požun.

SEVNICA, MILANO - Za sevni-
ško podjetje Stilles, ki oko-
li 80 % prihodkov ustvari na 
mednarodnih trgih, je ude-
ležba na mednarodnih sej-
mih pohištva nujna, zato so 
se od 14. do 19. aprila že 
osmič zapored – tokrat kot 
edino slovensko podjetje 
–  udeležili najprestižnejše-
ga pohištvenega sejma v Mi-
lanu. Stilles je razstavljal v 
družbi najeminentnejših ita-
lijanskih proizvajalcev. Za 

ČATEŽ OB SAVI -  Na četrtem posavskem zaposlitvenem sejmu „Moje zaposlitve-
ne priložnosti« v organizaciji območne službe Zavoda RS za zaposlovanje in Zavo-
da Regio so 15. aprila v Termah Čatež velik poudarek namenili obrtni dejavnosti, 
kjer po besedah direktorja zavoda Antona Korena beležijo deficitarne poklice. 

sevniško podjetje je udelež-
ba na mednarodnih sejmih 
pomembna zaradi inženiring 
dejavnosti, s katero pod-
jetje v močnem mednaro-
dnem konkurenčnem okolju 
predstavlja opremo hotelov 
in drugih večjih objektov vi-
sokega kakovostnega nivoja. 
Zelo pomembna pa je tudi 
predstavitev lastnih proizvo-
dno prodajnih programov za 
tuje trge pod lastno blagov-
no znamko. 

V podjetju je zaključen tudi 
proces lastninske konsoli-
dacije, saj je družbo Stilles 
prevzelo podjetje AFP Do-
bova, ki je postalo več kot 
97-odstotni lastnik družbe. 
V prihodnosti želi podjetje 
še okrepiti nastop na tujih 
trgih, v lokalnem okolju pa 
želi biti družbeno odgovor-
no in utrditi status najkvali-
tetnejšega proizvajalca pohi-
štvene opreme v regiji.
 P. P.

Stilles	že	osmič	na	milanskem	
pohištvenem	sejmu

Temu bo po besedah direk-
torja družbe Boštjana Kozo-
leta sledila še uradna otvo-
ritev v mesecu septembru, 
v katerem se bo zanje zače-
la tudi nova sezona obiranja 
sadja. Nov dvoetažni kom-
pleks, ki ga gradijo v sklo-
pu hladilnice v Stari vasi in 
se razprostira na 4000 m2 po-
vršine, bodo tvorili skladiščni 
prostor, že obstoječe in nove 
sortirne linije, ki jim bodo po 
postopku dela sledile pakir-
ne linije, ki bodo zaključene 
s t. i. paletizacijo. V zuna-
njem delu bo kompleks zao-
krožil ekspedit oziroma pro-
stor za odpremo palet sadja 
na kamione in za odvoz. Zmo-
gljivost sortirne linije franco-
skega proizvajalca bo znašala 
kar deset ton na uro, raču-
nalniško vodenje pa bo omo-
gočalo sortiranje sadja na 
podlagi vnesenih kriterijev, 
razpona debeline, obarvano-
sti sadeža, odstotka poškodo-
vanosti, kakor tudi popolno 
sledljivost poreklu blaga ipd. 

Nove linije bosta nadzirali le 
dve osebi, upravljavec in vi-
ličarist, ki bo dovažal zabo-
je na sortirne linije, zatem 
pa že presortirano sadje od-
važal v medtem očiščenih 
zabojih bodisi nazaj v celi-
ce ali direktno na posame-
zne pakirne linije. Pakiranje 

Sodoben	sortirno	-	pakirni	
center	do	poletja
KRŠKO –  V Evrosadu Krško so se zaradi vse večje pridelave in širjenja prodaje 
sadja na tuja tržišča lotili nove, 3,6 milijonov evrov zajetne investicije v izgra-
dnjo sodobnega sortirno – pakirnega centra, ki je v teh dneh tako rekoč že pod 
streho. Po dokončanju del na zunanji in notranji ureditvi objekta bodo pred-
vidoma konec meseca maja začeli z montažo že dobavljenih sortirnih in pakir-
nih linij, nakar naj bi v poletnih mesecih steklo tudi poskusno obratovanje. 

jabolk bo potekalo glede na 
zahteve trga v različne obli-
ke embalaž, to je v različne 
velikosti kartonov v obliki za-
bojnikov, krožnike in vrečke. 
Pakirni trakt bo sestavljen iz 
ene že obstoječe pakirne li-
nije ter dveh novih linij, s 
skupno zmogljivostjo paki-
ranja 18 ton na uro, do se-
daj  ročno etiketiranje posa-
meznih sadežev pa bo prav 
tako nadomestil avtomatski 
postopek. Nov sistem bo pod-
prt tudi z egalizacijo, to je 
avtomatskim tehtanjem bla-
ga na koncu pakirnih linij, ki 
bo z zvočnim javljalnikom 
opozorilo, v kolikor bo em-

balaža s sadjem presegala 
ali ne dosegala predpisanih 
odstopanj teže. Vse navede-
no pomeni, da bodo lahko v 
Evrosadu v pičli uri pripravili 
blago za cel tovornjak s pri-
klopnikom. Kakor poudarja 
direktor Kozole, nove sortir-
ne in pakirne linije ne bodo 
zadostovale le za proizvo-
dni proces skupine Evrosad, 
ki znaša okoli 16.000 ton le-
tno, temveč lahko z njimi za-
dostijo pretežnemu delu slo-
venske proizvodnje, kar ni 
zanemarljivega pomena za-
radi možnega povezovanja 
slovenskih sadjarjev v priho-
dnje. Bojana Mavsar 

Kapacitete novega Evrosadovega sortirno – pakirnega 
centra bodo zadostovale potrebam večine slovenske 
proizvodnje sadja
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Očistili	smo	tudi	Posavje

Planinsko društvo Lisca je ob pomoči društva Univerza 
za tretje življenjsko obdobje in Salezijanskega 
mladinskega centra očistilo okoli 180 kilometrov 
markiranih planinskih poti na sevniškem območju in 
sam vrh Lisce (foto: L. Motore).

Prebivalci Krajevne skupnosti Krška vas so nabrali za 
tri traktorske prikolice smeti in jih s svojimi traktorji 
odpelali v zbirni center na Borštu (foto: M. Tokić).

Tudi Senovčani so čistili. Na strminah tamkajšnjih 
gozdov so si pomagali kar z vinogradniškimi brentami 
(foto: J. Macur).

Na akcijo »Očistimo Slovenijo« so se v velikem številu 
odzvali tudi krajani KS Tržišče. Ljudje so prišli v akcijo 
tako z orodjem kot s strojno mehanizacijo (foto: I. 
Lindič).

Na Zdolah so s skupnimi močmi 120 rok in petih 
traktoristov pobrali in očistili štiri velika divja 
odlagališča in ceste v KS Zdole (foto: S. Štajer).

Rokave so zavihali tudi v kostanjeviški občini, kjer so 
se akciji pridružila tako rekoč vsa društva in ustanove 
(foto: M. Jordan).

Na Vidovi poti na Bizeljskem so se akcije lotili nekoliko 
drugače in poleg pobiranja smeti ob vaški cesti zasadili 
20 češenj, ki vodijo do cerkvice sv. Vida (foto: N. 
Šekoranja Špiler). Vaščani Velikega Mraševega in Kalce-Nakla so se lotili 

čiščenja enega najbolj zloglasnih divjih odlagališč 
v krški občini, v opuščeni gramoznici, po domače 
imenovani Hrnitelj (foto: P. P.).

Zaposleni družbe GEN iz Krškega so očistili dve večji 
divji odlagališči na Trški gori, s katerih so odpeljali 
štiri traktorske prikolice odpadkov (foto: GEN 
energija).

Leskovški osnovnošolci so temeljito očistili okolico šole, 
pa tudi iz bližnjega potoka so odsranili veliko smeti 
(foto: B. Mavsar). 

Čistilo je tudi preko 100 Sromljanov in iz tamkajšnjih 
divjih odlagališč odstranilo kopico raznovrstnih 
odpadkov (foto: A. Preskar).

V občini Krško se je po podat-
kih občinskega koordinator-
ja akcije Janija Andolška či-
ščenja na številnih lokacijah 
udeležilo približno 2500 obča-
nov, ki so očistili preko 70 div-
jih odlagališč in nabrali kar 350 
ton najrazličnejših odpadkov. 
V kostanjeviški občini se je 
akcije udeležilo 250 občanov, 
nam je sporočila koordinator-
ka akcije Marjana Krhin, ki so 
čistili na 18 lokacijah in med 
drugim očistili dve divji odla-
gališči, nabrali pa približno 30 
ton odpadkov. 

Po podatkih Milene Vranetič, 
ki je koordinirala akcijo v bre-
žiški občini, je v njihovo obči-
ni čistilo preko 2200 občanov, 
skupaj s šolarji in vrtičkarji ter 
550 pripadniki Slovenske voj-
ske pa je število sodelujočih 
preseglo 4000. Čistili so pred-
vsem razpršen odpad (preko 
150 ton), ne pa divjih odlaga-
lišč, ki so jih zgolj popisali in 
jih bodo čistili naknadno. Mi-
rela Kunst, koordinatorka ak-

Med 250 tisoč prostovoljci, ki so se 17. aprila udeležili vseslovenske akcije „Očistimo Slovenijo v enem dne-
vu“, je bilo po naših podatkih tudi okoli 9500 Posavcev. V akcijo so se vključila številna društva, šole, usta-
nove, podjetja in posamezniki, neprecenljiva je bila tudi podpora občin in še posebej komunalnih podjetij.

cije v občini Bistrica ob Sotli, 
je sporočila, da je v akciji so-
delovalo 150 ljudi, ki so očistili 
devet divjih odlagališč v celoti 
ter devet delno, nabrali pa so 
36 m3 ostalega odpada, 10 m3 
stekla in 6 ton kovine.

Poglejmo še na sever Posavja. 
V sevniški občini se je čistilne 
akcije udeležilo približno 2000 
ljudi, ki so čistili na 50 loka-
cijah, od tega preko 30 div-
jih odlagališč, nam je povedal 
koordinator akcije Bojan Ko-
stevc. Zbrali so 260 m3 nera-
zrvrščenih odpadkov in 50 ton 
mešanih odpadkov. Na obmo-
čju občine Radeče se je akci-
je »Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu« udeležilo blizu 500 pro-
stovoljcev, sporoča Melita Si-
mončič, ki so sanirali štiri ve-
čja črna odlagališča, skupaj pa 
nabrali kar 153 m3 odpada.

Številna poročila o poteku ak-
cije v posameznih krajih in fo-
tografije smo objavili na www.
posavje.info. P. P.

Številni prostovoljci so čistili tudi v radeški občini.

Čistili so tudi najmlajši (foto: Občina Bistrica ob Sotli).
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Tokrat pa smo se posvetili nje-
nim rožam iz krep papirja, ki 
jih izdeluje od otroštva. Da to 
obvlada, je po njenem pripo-
vedovanju čisto samoumev-
no, saj so jih delali vsi v Bra-
tovskem Vrhu, oddaljenem le 
nekaj kilometrov čez državno 
mejo, kjer je odraščala. „Žen-
ske so se sestajale in rade sku-
paj delale, najbolj za božične 
praznike, saj ni bilo adven-
tnih venčkov, za ‘bogov ko-
tek’, ki je bil v vsaki hiši, za 
vaške križe, pogrebe in poro-
ke in razne priložnosti,“ pra-
vi Količeva in dodaja, da ni 
bilo svežega cvetja oz. je bilo 
v mestu izredno drago. Izde-
luje vse vrste cvetic, kar koli 
vidi ji gre dobro izpod prstov, 
najraje pa ‘gatrže’, kot pra-
vi vrtnicam, saj so ji te naj-
bolj pri srcu. V obeh društvih  
je prenašala spretnost in zna-
nje tudi drugim ženam v de-
lavnicah in dodaja, da je za 
obujanje običajev v kraju ve-

V sredo, 21.4. 2010, so se organizatorji prehrane zainte-
resiranih posavskih vrtcev, šol, domov starejših občanov 
in oskrbovancev ter regijske bolnišnice zbrali na delov-
nem srečanju o lokalni trajnostni oskrbi s hrano v jav-
nih ustanovah. Srečanje so organizirali partnerji projek-
ta Lokalna trajnostna oskrba s hrano, ki so predstavili 
cilje projekta. 

Javne ustanove se namreč srečujejo s težavami pri javnem 
naročanju lokalnih pridelkov in živil, saj je poleg zavezujo-

čega kriterija (najugodnejša cena ponudnika) potrebno za-
gotoviti tudi zadostne in kontinuirane količine pridelkov ter 
konstantno kakovost, kar je posameznega manjšega ponu-
dnika (kmeta) pogosto neizvedljivo. Zaradi optimizacije dela 
v javnih ustanovah je pomembna tudi stopnja pripravljeno-
sti hrane (očiščena/narezana), svojevrsten izziv pa predsta-
vljajo jedilniki, ki so sestavljeni po priporočilih svetovnih in 
nacionalnih prehranskih smernic, ne upoštevajo pa sezon-
skosti pridelave. Kako najti pravo pot med vsemi zapisanimi 
smernicami, pravili in zakoni na eni, ter željami po zdravi, 
naravni, človeku in okolju prijazni hrani na drugi strani, so 
se spraševali udeleženci srečanja. Želje niso dovolj, ključ-
no je zavedanje in delovanje. Potrebna bo večja poveza-
nost in sodelovanje vseh akterjev zgodbe o lokalni trajno-
stni preskrbi s hrano. Vztrajno, navdušeno in srčno, kot je 
bilo videti na srečanju! 
 Mojca Pompe, 
 Center za razvoj podeželja Posavje

Rožice	pa	prav	lepo	cveto	...
ŽUPELEVEC – Dragico Količ iz otroštva spremlja čut za estetiko in številne ročne spretnosti, ki so oboga-
tile njeno življenje in življenje njene družine. Pa tudi Župelevca, Posavja in širše, saj je svoje znanje 
rada pokazala na prireditvah, kot članica Aktiva kmečkih žena, kjer soustvarja tri desetletja, ali v Dru-
štvu za razvoj podeželja Kapele, kjer so lani obeležili 10. obletnico. 

liko naredila dr. Ivanka Poč-
kar, sama pa je gostovala tudi 
v vrtcih in šoli. Ne boji se, da 
se bi običaj pozabil, pač pa jo 
žalosti, ker iz tega ni učinka. 
Sama izdelke le podarja, turi-
sti so jih izredno veseli, še zla-
sti, če roža zacveti pred nji-
hovimi očmi. Veliko rož naredi 

v društvu ob obletnicah, tako 
je obudila izdelavo poročnih 
aranžmajev za mladoporočen-
ca, svate in muziko, kar je bilo 
zelo dobro sprejeto, ob prire-
ditvah ‘nakranclajo’ konje in 
vprege. Pet let so pripravlja-
li velikonočno razstavo jedi in 
običajev z razstavami ročnih 
del in slik, kjer je prispevala 
svoj delež, vendar so predla-
ni nehali in nato ob 10-letni-
ci društva obudili praznovanje 
kresne noči z razstavo jedi, 
slik in keramike Olge Rožman 
v vaški cerkvi. 

Šopke je Količeva pripravi-
la prav za naš obisk, poročni 
šopek ji je s pripravo papir-
ja vzel okoli uro in pol, okra-
šen križ iz ‘bogovega kotka’ 
pa ima že dlje časa v spomin 

na neke davne čase. Pravi, da 
se da izdelave rož hitro nau-
čiti, njeni jih znajo delati vsi, 
oba sinova in hčerka, pa tudi 
vnuki, teh ima šest, so izre-
dno spretni. 

Sama je na domačiji gospo-
dinjila, noči pa preživela ob 
šivalnem stroju, ki je pome-
nil dodaten zaslužek k može-
vi plači. In ko jo povprašam, 
kdaj je imela čas izvesti šte-
vilne velike gobeline, ki visijo 
po hiši, pove, da jih je izde-
lal mož Štef, ko ji je ob šiva-
nju delal družbo. Sama pa je 
štrikala in kvačkala za otro-
ke, vezla, dobro ji gre od rok 
slikanje na steklo in stekleni-
ce, oče pa je nanjo prenesel 
tudi znanje pletenja košar in 
peharjev. 
 Suzana Vahtarič 

Dragica Količ s poročnim šopkom

‘Bogov kotek’ je imela 
vsaka hiša. 

Delovno	srečanje	
organizatorjev	prehrane	
javnih	ustanov	v	Posavju

Kot štipendist Posavske šti-
pendijske sheme Benjamin 
lahko izvablja iz lesa, te žlah-
tne surovine, ki je v Sloveni-
ji ne manjka, najrazličnejše 
oblike pod okriljem podjetja 
Stilles iz Sevnice. Podjetje, ki 
proizvaja stilsko pohištvo, fi-
nančno prispeva k Benjami-
novi štipendiji, poleg tega pa 
mu omogoča izvajanje šol-
ske prakse, kar je za mlade-
ga mizarja gotovo dragoce-
no: »Seveda veliko pomeni 
priložnost, da dejansko vi-
diš, kako se izdelujejo kosi 
pohištva in da imaš na voljo 
dobre mentorje, ki te usmer-
jajo. Pa tudi super se razu-
memo, tako da mi je v vese-
lje prihajati na prakso.« 

Benjamin zaključuje šolanje 
za mizarja, za štipendijo pa 
je zaprosil v drugem letniku, 
ko so ga doma opozorili na 
možnost pridobitve štipen-
dije preko razpisa Regional-
ne razvojne agencije Posavje 
(RRA Posavje). Štipendija je fi-
nančno sestavljena kot osta-
le štipendije v shemi in sicer 
trideset odstotkov sredstev 
zagotovi podjetje, dvajset od-
stotkov občina, v kateri ima 

Za	mizarja	se	uči	med	
najboljšimi	mojstri	

to podjetje sedež (v tem pri-
meru Sevnica), preostali del 
sredstev pa zagotavlja RRA Po-
savje iz pridobljenih sredstev 
Evropskega socialnega sklada. 

»Zdi se mi, da gre za per-
spektiven in ustvarjalen po-
klic. Kaj natančno bom počel 
v prihodnosti, še ne vem, že-
lim pa si gotovo delati z ma-
sivnim lesom,« nam pojasni 
Benjamin. Družina ga pri iz-
biri poklica podpira, radi pa 
vidijo tudi njegove izdelke. 
»Doma ustvarjam bolj hobby 
program, naredil sem tudi že 
ograjo, za zaključni izdelek 
pa je potrebno pripraviti po-
polne skice in tudi popolno-
ma izoblikovan izdelek, ravno 
s tem pa se ukvarjam zadnje 
čase.«

Štipendija je seveda tudi mo-
tiv pri čim boljšem učnem 
uspehu, saj se sredstva višajo 
z boljšimi rezultati v šolskem 
spričevalu. Benjamin trenutno 
dobi okoli 150 evrov štipendi-
je, kar mu med drugim omogo-
ča, da si kak evro tudi prihrani. 
Ko ga povprašamo, ali mu bo 
kak delček štipendije omogo-
čil tudi veliko željo po novem 

motorju, veselo prikima: »Go-
tovo bo kak evro šel tudi za te 
moje sanje.« 

RRA Posavje je že pred časom 
objavila javni poziv k odda-
ji vlog za vključitev deloda-
jalcev v sistem kadrovskega 
štipendiranja v posavski šti-
pendijski shemi, delodajal-
ci pa se lahko prijavijo na 
javni poziv do 31. avgusta 
2010. Benjamin bo že nasle-
dnje leto nadaljeval šolanje v 
programu lesarski tehnik, da 
bo nadgradil obstoječe zna-
nje, prav gotovo pa se bo kot 
drugi dijaki in študentje jese-
ni tudi on pozanimal za mo-
žnost nove štipendije v okvi-
ru te regijske sheme.  M.M.

BLANCA - Benjamin Požun z Blance skozi šolanje za mizarja dnevno odkriva 
nove skrivnosti obdelovanja lesa in razvija svoje sposobnosti. Mladenič, ki rad 
prisluhne slovenski glasbi in je tudi zagrižen motorist, se je za poklic mizar-
ja odločil, ker mu ročne spretnosti ležijo: »Je pa imel pri tem kar veliko vlogo 
tudi moj stric, ki je prav tako mizar po poklicu. Všeč mi je bilo njegovo delo, 
zdi pa se mi tudi, da je delo mizarja in lesarskega tehnika perspektivno, če 
se potrudiš in vlagaš v svoje znanje.« 

Benjamin Požun

BISTRICA OB SOTLI - Center za pomoč starejšim z izpostavo v 
Podčetrtku je nova pridobitev tudi za občane Bistrice ob Sotli in 
Kozjega. Občani lahko pridobijo pomoč, kot je urejanje name-
stitve v dom ter začasnih namestitev v času dopustov, posredo-
vanje ustrezne socialne oskrbe na domu ter urejanje ostalih so-
cialnovarstvenih pravic. V sklopu centra se bodo izvajale različne 
aktivnosti, tako za starejše kot njihove svojce, ljudje v stiski pa 
lahko tu poiščejo ustrezno strokovno svetovanje. Starejšim lju-
dem v Obsotelju in Kozjanskem, ki živijo doma, želijo zagotovi-
ti pomoč ali podporo pri vsakodnevnih opravilih.  S. V. 

Center	za	pomoč	starejšim	
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BREŽICE – V Knjižnici Brežice so svetovni dan knjige počastili 
s predstavitvijo pesniške zbirke Dragomile Šeško, ki jo je av-
torica naslovila »Krog«. 
Pogovor z avtorico je vo-
dil Drago Pirman (na fo-
tografiji z avtorico), pe-
smi so brali Ingrid Molan, 
Vid Žnidaršič, Špela Rav-
nikar in Tomaž Tomše, 
glasbene vložke pa pri-
spevali učenci GŠ Breži-
ce. Več na www.posavje.
info. N. J. S.

BREŽICE – V organizaciji JSKD - OI Brežice se je 14. aprila 
na odru Prosvetnega doma Brežice odvilo območno srečanje 
otroških folklornih skupin (OFS). Z veselimi občutki smo spre-
mljali štiri skupine, ki ohranjajo bogato kulturno dediščino. 
Zaplesali so: OFS Žarek OŠ Krmelj z naslovom odrske posta-
vitve (o. p.) Igrajmo se, vodja skupine Marjetka Podlogar, 
avtorici o. p. Renata Mlinarič in Marjetka Podlogar; OFS Ve-

sele šefle OŠ Maksa Pleteršnika Pišece z naslovom o. p. Rad 
bi bil velik, vodja skupine in avtorica o. p. Romana Žnider-
šič; OFS KUD Oton Župančič Artiče z o. p. Zaspani smo, vod-
ja skupine in avtorica o. p. Vesna Bogovič s pomočjo Janje 
Bogovič ter OFS Kresnice OŠ Brežice z o. p. Petelinček, vod-
ja skupine in avtorica o. p. Zdenka Dušič. Prireditev štirih 
je strokovno spremljala Nežka Lubej. Ob bok razigranemu 
uradnemu delu pa so nato nastopili še: pevke OFS OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece s pesmijo So ptičice zbrane ter znova OFS 
KUD Oton Župančič Artiče z o. p. Lovec z vodjo skupine in 
avtorico o. p. Vesno Bogovič in OFS in OFS Kresnice OŠ Bre-
žice z odrsko postavitvijo Lepo mi poje črni kos z vodjo sku-
pine in avtorico o. p. Zdenko Dušič.
Vodja OI Brežice Simona Rožman Strnad se je z izročenimi 
priznanji zahvalila vsem nastopajočim. Dogajanje je povezo-
vala Ingrid Molan, prireditev pa sta omogočila Občina Breži-
ce in JSKD. N. J. S.

BREŽICE - Nekoliko drugačno razstavo je v Kavarni Rosca 9. 
aprila pripravila Likovna družina Dobova, ki je na ogled po-
stavila fotografije Tonija Vučajnka in likovne stvaritve čla-
nov njihove družine. Tokrat prevladujejo motivi iz narave. 
Mentorica Ruža Prahin je razstavo označila tudi za nenava-
dno, ravno zaradi druženja različnih izpovednih področij.

Toni Vučajnk, romar in popotnik, se na razstavi predstavlja 
s Camino utrinki, kar pogojuje zanimivo pot nastajanja raz-
stave s povezovanjem Vučajnkovih izkušenj s slikarji. Kot je 
dejala Prahinova, je sošolca in prijatelja Tonija pred dobrim 
letom povabila na četrtkove likovne delavnice, ker ima oko 
za lepo, razmišlja o smislu ustvarjalnosti, rad ima literatu-
ro in poezijo in je poleg tega dober človek. Člani so ga lepo 
sprejeli in ga pogrešali, ko je kak četrtek izostal.
Lansko pomlad jih je nemalo presenetil z odločitvijo, da bo 
odšel peš po Španiji oziroma da bo romal vse do Santiaga da 
Compostelle. Na napornem potovanju ga je spremljala foto-
grafska kamera, z njo je beležil doživetja in zgodbe, domov 
pa se je vrnil zdrav in poln navdušenja. To se je, vključno 
z dokumentiranimi doživetji, prelilo tudi na člane družine. 
Izbirali so in izbrali fotografije, jih pripovedno razvrstili v 
okvirje slik, ob skupnem ustvarjalnem delu pa podoživljali 
Tonijevo romarsko duhovno pot in jo postavili na ogled. Za 
dopolnilo je poskrbel kitarist Tomas de Zarate, Tonijev pri-
jatelj. Veže ju skupnost Barka, ki skrbi za prizadete, v sku-
pnosti pa sta se našla kot prostovoljca. N. J. S.

Igrali	in	plesali	so	kolca

OFS KUD Oton Župančič Artiče

Nekoliko	drugačna	razstava	
Tonija	Vučajnka

Toni Vučajnk ob utrinkih s svojega romanja

MOKRICE – Glasbena šola 
Brežice je 13. aprila v Vi-
teški dvorani gradu Mokrice 
pripravila izjemen glasbe-
ni dogodek, ki so ga odigra-
le violinistka Lara Rimac, s 
spremljavo na klavirju Pie-
rina Cavaliere Mršić in kot 
gostja Nika Povšič na violi-
ni. Glasbena šola je s kon-
certom znova dokazala, 
da se na šoli kalijo izvrstni 
glasbeni talenti. Profesori-
ca in učenki šole so zaigra-
le dela J. S. Bacha, G. Hol-
landerja, A. Dvoršaka in J. 
Masseneta, s koncertom pa 

navdušile poslušalce, ki jim je moč pripisati, da so bili iz-
branci. N. J. S.

SEVNICA - S pripovedovanjem pravljic je v čarobni svet skriv-
nosti, nenavadnih dogodkov in prečudovitih pravljičnih bi-
tij najmlajše obiskovalce sevniške knjižnice popeljala čla-
nica Društva upokojencev Sevnica Anica Perme prav na dan 

rojstva velikega danskega pravljičarja Hansa Christiana An-
dersena, ki se je rodil 2. aprila leta 1805. Dan Andersenove-
ga rojstva je leta 1967 Mednarodna zveza za mladinsko knji-
ževnost razglasila za mednarodni dan knjig za otroke, ki je 
še bolj znan kot mednarodni dan pravljic.  S. Radi

Prestižen	glasbeni	dogodek

Nika Povšič

Dan	za	pravljice

V Knjižnici Sevnica je otrokom iz sevniškega vrtca 
pripovedovala pravljice literarna ustvarjalka Anica 
Perme, uvodoma pa jih je pozdravila direktorica 
knjižnice Anita Šiško.

SROMLJE – 10. aprila je Kulturno društvo Ljudski pevci Sro-
mlje pripravilo srečanje ljudskih pevcev Pozdrav pomladi. 
Prireditev sta vodili Vesna Kozole in Bojana Butkovič, ki sta 
poskrbeli še za izročitev priložnostnih zahval mentorjem go-
stujočih pevskih skupin.

Številne pesmi iz ljudskega izročila so med poslušalce tako po-
nesli domači pevci, ki jim predseduje Ivan Bostele, pevsko pa 
jih usmerja Vida Bratanič, Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki pod 
vodstvom Martine Zorič, večer sta s harmoniko popestrila brat 
in sestra Robi Frelih ter Sandra Pirc. Pod vodstvom Dejana Dr-

stvenška je zapel Kvartet Jarica, predstavile so se Ljudske pev-
ke Čebelice, ki jih vodi Milka Obrekar, na srečanje pa so prišli 
tudi člani Etno skupine Nojek, ki prepevajo pod vodstvom Fran-
cija Černelča. Sklop zadnjih treh nastopajočih so dopolnile Ljud-
ske pevke s Telč pod vodstvom Zvonke Mrgole, na harmoniko je 
zaigral Žan Krošelj in za konec so zapeli še domači pevci MoPZ 
Sromlje, vodi jih Vinko Žerjav. Da je pomladni pozdrav pomla-
di izzvenel še bolj pomladno, pa so skupaj nastopili vsi sodelu-
joči in s pesmijo oznanili Prišla bo pomlad. Ker je že prav zares 
odprla vsa pomladna polkna, pa je v nadaljevanju večera sledi-
lo prijetno druženje.  M. Kalčič

Sromeljski	pozdrav	pomladi

Sromeljski ljudski pevci med nastopom

KRŠKO – 9. aprila je v Glasbeni 
šoli Krško na violini koncertirala 
Jerneja Vakselj, učenka dese-
tega letnika. Predstavila se je z 
resnejšimi skladbami, poskrbe-
la pa je tudi za lahkotnejši pro-
gram. Skladbe je pripravila pod 
mentorstvom dr. Barbare Smo-
lej-Fritz in ob klavirski spre-
mljavi Martina Šušteršiča. To je 
bil Jernejin drugi recital. Mlada 
glasbenica je pred polno dvora-
no gostila klavirski trio, v kate-
rem že vrsto let muzicira z Laro 
Gligić, violončelo, in Lenko Zu-
pančič, klavir, njihova mentori-
ca pa je Maja Virant. Njen gost 
je bil tudi brat Lovro s harmoniko. V duetu sta se pod mentor-
stvom Martine Horvat  predstavila s skladbo Valovi Donave. Na 
koncu ji je čestital ravnatelj Drago Gradišek ter ji izrekel pri-
znanje tudi za aktivno igranje v Simfoničnem orkestru, v kate-
rem sodeluje že šesto leto.   M. K. 

Jernejin	violinski	recital	

Vaksljeva z bratom Lovrom

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

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

četrtek, 6.5., ob 20. uri 

ČEFURJI RAUS! 
igra: ALEKSANDAR RAJAKOVIĆ – SALE

četrtek, 20.5., ob 19.30 uri
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Organizacija UNESCO je 23. april razglasila za svetovni dan knji-
ge in avtorskih pravic, od leta 1996 pa je 23. april tudi slovenski 
dan knjige. Slovenija je ena redkih držav, ki svetovni dan knjige 
v sklopu Slovenskih dnevov knjige z različnimi prireditvami pra-
znuje več dni. Glavni namen je promocija branja, založništva in 
zaščite intelektualne lastnine.

V Knjižnici Sevnica 
smo v tednu od 19. 
do 24. aprila 2010 
našim zvestim bral-
cem podarjali knji-
ge, ki so jih prinesli 
naši uporabniki ali 
pa smo jih iz različ-
nih razlogov izloči-
li iz lastnega knji-
žničnega fonda. V 
teh dneh smo z veseljem opažali, da je ljudem knjiga še vedno 
vrednota, saj so knjige z veseljem sprejeli  »za svoje«. 

V petek, 24. aprila, pa smo bralkam in bralcem ter naključnim obi-
skovalcem knjižnice poleg knjige podarili še cvet – čudovito vrtnico, 
tako kot to več desetletij počnejo v Kataloniji. Na praznik svetega Ju-
rija namreč vsakdo tistemu, ki ga ima rad, podari knjigo in cvetlico. 

Namen dogodkov ob svetovnem dnevu knjige je spodbujanje 
branja, še zlasti pri mladih, da odkrijejo užitek ob branju in za-
čutijo spoštovanje do vseh, ki so prispevali k socialnemu in kul-
turnemu napredku človeštva. 

Zaposleni v Knjižnici Sevnica se trudimo pridobiti čim več bral-
cev. Želimo si, da bi se bralci radi vračali v knjižnico in se »druži-
li« s knjigami, ki nas ponesejo v različne svetove, nam odstirajo 
skrivnostne tančice ter nas nenazadnje tudi ogromno naučijo.
� Za�Knjižnico�Sevnica
� direktorica�Anita�Šiško

»Podarili smo knjigo in cvet«

»Krog«	Dragomile	Šeško



Posavski obzornik - leto XIV, številka 9, četrtek, 29. 4. 201012 POSAVSKA PANORAMA

ČATEŽ – Lions klub Krško je v preddverju hotela Terme Čatež 
13. aprila že dvanajstič zapored pripravil otvoritev razstave 
likovnih del učencev OŠ Posavja, ki so ustvarjali v okviru med-
narodnega Lions likovnega natečaja za Plakat miru 2009/2010. 
Natečaj je letos potekal pod naslovom »Moč miru«. 

Tokrat je za Posavje posebno leto, saj iz Posavja izhaja zma-
govalka Lions natečaja 2009/10 na ravni Slovenije, to je 
12-letna Melani Omerzu iz OŠ Artiče. V tekmovanju 2009/10 
so ustvarjali učenci iz več kot 50 šol. Iz Posavja je sodelovalo 

osem OŠ in avtorji od 12 do 14 let. Med vsemi prispelimi deli 
je članica LK Krško in glavna ocenjevalka Nuška Kukovičič 
podelila zahvalo za sodelovanje petnajstim najboljšim: Ja-
nji Geršak, Karmen Gajski, Nini Vodeb in Melani Omerzu iz 
OŠ Artiče, Sabini Požun iz OŠ Blanca, Domnu Slaku in Špe-
li Škulj iz OŠ Cerklje ob Krki, Doroteji Dirnbek, Moniki Ku-
har in Tjaši Urbanč iz OŠ Leskovec pri Krškem, Anji Horvat 
Krstić in Katji Palovšnik iz OŠ Velika Dolina, Timu Vidmar-
ju iz OŠ Krmelj, Tajdi Božič iz OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki in Tamari Erman iz OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Guvernerka distrikta 129 Lions organizacije Polonca Kukec 
je petim najboljšim avtorjem, Melani Omerzu, Domnu Sla-
ku, Tjaši Urbanč, Anji Horvat Krstić in Tamari Erman, pode-
lila priznanja in praktične nagrade, predsednik Lions kluba 
Krško Aljoša Preskar pa zahvalo za predanost in predajanje 
znanja na mlade rodove mentorjem mladih ustvarjalcev: Eli 
Verstovšek Tanšek, Urošu Brezovšku, Mojci Barbič, Urški 
Jekler, Maji Mlakar in Nadi Vodišek. Program je povezova-
la Darja Mirt, ki je prejela knjigo pesmi Navdih je kot dih, 
podarila ji jo je avtorica Tjaša Žokalj z ilustracijami Anje 
Horvat Krstić, ki sta zastopali OŠ Velika Dolina, sicer pa so 
učenci vseh že omenjenih šol z Glasbeno šolo Krško prispe-
vali tudi spremljevalni kulturni program. N. J. S. 

KRŠKO – V krški knjižnici so pričeli letošnji svetovni dan knjige 
in avtorskih pravic obeleževati že minuli četrtek, ko je bilo v 
mladinskem oddelku predavanje o pripovedovanju pravljic pe-
snice, pisateljice in pripovedovalke Anje Štefan. Pestro doga-
janje se je nadaljevalo še v petkovo popoldne, ko je oživel kr-
ški park z že tradicionalno prireditvijo Podarimo knjigo in cvet. 

Na knjižnem bazarju so udeleženci podarjali svoje knjige in na 
knjižnih policah izbrali všečne zase, ob tem pa prejeli še cvet 
gerbere. Svoje izdelke pa so mimoidočim na stojnicah ponu-
dili posavski rokodelci, Društvo Sonček, VDC Krško Leskovec, 
založba Neviodunum in Vinarstvo Gadova peč. Za glasbeno po-
pestritev je poskrbel Big band Krško, v knjižničnih prostorih pa 
je potekala tudi ustvarjalna delavnica za otroke. Dogajanje se 
je v večernih urah preselilo v krško Dvorano v parku, kjer se 
je odvil literarni večer z letošnjim Kresnikovim nominirancem 
Sebastijanom Pregljem, s katerim se je pogovarjala vodite-
ljica oddaje Knjiga mene briga Tina Košir.  M. K. 

Rosana, ste glasbena peda-
goginja. Kdaj in kje ste za-
čeli s svojo glasbeno potjo, 
ki vas je vodila na Akademi-
jo za glasbo v Ljubljani.
V GŠ Radeče, k pouku klavir-
ja, so me starši vpisali v šol-
skem letu 1978/79 in kmalu 
sem bila prepričana, da bo 
poučevanje tudi moj poklic.

Kaj je botrovalo vaši odloči-
tvi, da boste nekoč profeso-
rica glasbe? Veselje do inštru-
menta in da sem že kot otrok 
rada poučevala druge otroke, 
še posebej sem bila vesela, ko 
sem jim dala petico za njiho-
vo znanje.

Po zaključenem študiju ste 
se zaposlili v domačem kra-
ju in začeli s poučevanjem? 
Leta 1993 sem honorarno po-
učevala klavir, nato pa me je 
naslednje leto tedanja ravna-
teljica, gospa Jadrenka Štovi-
čej zaposlila in poučevati sem 
pričela tudi nauk o glasbi.

Poleg tega, da še vedno po-
učujete, ste tudi ravnatelji-
ca. Kateri moto je tisti, ki 
vas vodi, usmerja pri vašem 
delu, pri vašem poslanstvu, 
kajti glasba je neke vrste po-
slanstvo, mar ne? 
Imate prav – glasba je poslan-
stvo. Moje vodilo pri mojem 
delu pa je pošten in iskren od-
nos do vsakega izmed udele-
žencev pedagoškega procesa. 
Veselim se uspehov skupaj z 
učenci in učitelji, prav tako 
pa je pomembna tudi kritič-
na presoja določenih stvari ali 
medsebojnih odnosov, ki jih je 
potrebno razčistiti oziroma iz-
boljšati.

To lepo poslanstvo ste pre-
jeli od svojih predhodnikov 
– učiteljev, ki so vas učili v 
glasbeni šoli in seveda od 
nekdanjih ravnateljev. Kako 
pa je prišlo to ustanovitve 
tovrstne kulturne ustanove 
v Radečah? Kdo je bil njen 
pobudnik?
Začetki ustanovitve Glasbe-
ne šole Radeče segajo v leto 
1950, ko je gospa Vida Krisper 
začela poučevati klavir. Spr-
va je šola spadala pod okrilje 
Glasbene šole Trbovlje, nato 
je postala samostojna. Prepri-
čana sem, da so bili v nadalj-
njih letih za obstoj šole za-
služni določeni ljudje izven 
šole, ki so bili prepričani, da 
kraj potrebuje tovrstno kul-
turo. Nasprotno se je zgodilo 
z našo Podružnično glasbeno 
šolo Laško, ki je bila ustano-
vljena leta 1975. Začetki glas-
bene šole v Laškem segajo že 
v leto 1926 in kasneje v leto 

Ustvarjali	na	temo	Moč	miru

Melani Omerzu s svojim delom, Darjo Mirt, Polono 
Kukec in Aljošem Preskarjem

Rosana	Jakšič,	glasbena	pedagoginja	in	ravnateljica	GŠ	Radeče

Glasba	je	poslanstvo
Z glasbo v srcu so poimenovali slavnostni koncert Glasbene šole Radeče, ki v letošnjem letu praznuje 60-letni-
co, njena podružnica v Laškem pa 35-letnico delovanja. Koncert, na katerem so se prepletali glasba in umetni-
ški plesni vložki s peto pesmijo ob zaključku, je potekal v Radečah 9. aprila, v Laškem pa 21. aprila. O glasbeni 
šoli, o programih in še o marsičem drugem smo se pogovarjali z ravnateljico Rosano Jakšič. 

1953, vendar šola ni delovala 
dlje kot do leta 1957.

Koliko glasbenih oddelkov 
ima danes GŠ Radeče in ko-
liko učencev ter učiteljev? 
Glasbena šola Radeče s podru-
žnično Glasbeno šolo Laško in 
dislociranim oddelkom Rim-
ske Toplice ima 18,08 oddel-
ka, 444 učencev, ki jih pouču-
je 30 učiteljev.

Kako poteka organizacija 
dela, glede na to, da imate 
enoti tudi v Laškem in v Rim-
skih Toplicah? 
V Laškem imamo vodjo podru-
žnične glasbene šole, to je Ta-
tjana Brinovec, ki poleg svoje 
polne učne obveznosti uskla-
juje še organizacijske zadeve.

Del vašega stalnega reperto-
arja so tekmovanja. Katerih 
tekmovanj se redno udele-
žujete?
Regijskega, državnega in 
mednarodnih – v Italiji, v Sr-
biji, na Hrvaška in v Slove-
niji.

Kakšni so uspehi?
Odlični, enkratni! Navduše-
na sem nad delom in sode-
lovanjem učencev, učiteljev 
(tudi korepetitorjev) in star-
šev. Na minulem 39. držav-
nem tekmovanju smo preje-
li tri zlate plakete, od tega 
je Luka Vindišar prejel 1. na-
grado in igral na Zaključnem 
koncertu prvonagrajencev v 
Mariboru ravno na letošnji 1. 
april. Omenjeni učenec je 
prejel tudi naziv »Laureat« 
(dosegel je vseh možnih 100 
točk) na mednarodnem tek-
movanju v Beogradu. Osta-
li učenci, ki so tekmovali na 
letošnjih tekmovanjih, so 
osvojili tri srebrne plakete 
in eno bronasto plaketo. 

Poleg glasbe-
ne teorije in 
g lasbenega 
pouka orga-
nizirate tudi 
glasbene de-
lavnice in še 
marsikaj za-
nimivega – pa 
predstaviva 
tudi te dejav-
nosti. 
Glasbene de-
lavnice orga-
nizirajo posa-
mezni aktivi, v 
katerih so de-
javni naši uči-
telji. Povabi-
lu se odzovejo 
tudi pedago-
gi z drugih 
glasbenih šol. 
Tako se krepi 

prijateljska vez med pedago-
gi, učenci pa z navdušenjem 
sprejemajo mnenja drugih 
učiteljev. Glasbena delavnica 
se vedno zaključi z recitalom 
gostujočega učitelja. V okvi-
ru spremljajočih prireditev 
ob obletnici pa naj omenim 
še plesno produkcijo učencev 
plesa iz Radeč in iz Laškega na 
temo »Živ žav sredi trav«, ki 
je bila pred kratkim v Laškem 
ter dan odprtih vrat glasbene 
šole, prav tako v Radečah in 
v Laškem. Vrata smo odprli za 
otroke iz vrtca, za osnovno-
šolce VDC, enote Radeče ter 
za starše. Otroci so spoznali 
različne inštrumente in nanje 
so lahko tudi zaigrali, če so 
želeli. Na dnevu odprtih vrat 
je bilo je zanimivo in ostalo je 
mnogo prijetnih vtisov.

Zelo veliko se povezujete 
z okoljem. Zdi se, da pri-
reditev brez vašega sode-
lovanja skorajda ne bi mo-
glo biti. Javno nastopanje 
pa ima posebno težo, je 
neke vrsta naložba za pri-
hodnost. Z njim seznanja-
te okolje o svojem obstoju 

ter širite lepoto glasbenega 
jezika. Igrate na svojih na-
stopih samo klasične sklad-
be ali segate morda tudi po 
modernejših ritmih?
Radi se odzovemo povabi-
lom različnih društev in za-
vodov ter drugih. Izbor glas-
bene literature prilagajamo 
namenu prireditve. Učitelji 
izbirajo za svoje učence ra-
znovrstno literaturo. 

Ob letošnji 60-letnici GŠ Ra-
deče in 35-letnici PGŠ La-
ško ste pripravili slavnostna 
koncerta, in sicer v Radečah 
ter v Laškem. Izdali ste tudi 
zgoščenko in zbornik. Ka-
kšna je njuna vsebina? 
Zelo veliko truda in dela je 
bilo danega v priprave in v iz-
vedbo prihajajoče obletnice. 
Pripravili smo zbornik, v ka-
terem je pregled našega dela 
od leta 1950 do danes. Posne-
li smo tudi DVD z zgoščen-
ko. V kolikor je bilo tonsko 
snemanje resno in zahtevno 
delo, toliko bolj je bilo zani-
mivo in sproščeno video sne-
manje. Snemali smo na raz-
ličnih lokacijah v občinah 
Radeče in Laško ter v sliki 
prikazali različne etnološke, 
kulturne, turistične in druge 
zanimivosti. Ob tej priložno-
sti se zahvaljujem vsem, ki 
ste na kakršenkoli način pri-
pomogli k pripravi in izdaji 
zbornika in DVD zgoščenke.
 
Spregovoriva še o načrtih za 
nadaljnji razvoj – kakšni so?
Načrti in obljube so tisti, 
ki nas zavezujejo, da kljub 
mnogim težavam najdemo 
rešitve, ki vodijo k skupne-
mu cilju. Potrebna je le do-
bra volja in prijazen medse-
bojni odnos. Želimo, da bi 
nas okolje, v katerem dela-
mo, tudi v prihodnje moral-
no in finančno podpiralo, mi 
pa se bomo trudili po svojih 
najboljših močeh.
 Smilja Radi

Ravnateljica Glasbene šole Radeče 
Rosana Jakšič

Knjižni	bazar	s	cvetom
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Visok jubilej je praznoval Janez Levstik, in sicer 95 let. Na 
njegovem domu, na Mrtovcu, ga je obiskal in mu ob tej pri-
ložnosti čestital župan Srečko Ocvirk. Vse najboljše, pred-
vsem pa obilo zdravja, sta mu zaželela tudi Jože Udovč, 
predsednik Krajevne skupnosti Boštanj ter Ivica Lindič, pred-
sednica Območnega združenja Rdečega križa Sevnica. Visok 

jubilej je praznoval tudi Jožef Žibert, 90 let. V Domu upo-
kojencev Sevnica, kjer biva, ga je obiskal in mu ob tej pri-
ložnosti čestital župan Srečko Ocvirk. Za rojstni dan mu je 
čestitalo tudi osebje doma, predsednik Krajevne skupnosti 
Studenec Janoš Janc ter številni drugi. 

Poročilo	o	izvedbi	odvoza	
odpadkov	v	akciji	Očistimo	
Slovenijo	v	enem	dnevu

Koordinatorji ak-
cije Očistimo Slo-
venijo v enem 
dnevu so dobi-
li navodila, da je 
potrebno odpad-
ke pripraviti na 
čim manj lokaci-
jah, ločiti sme-
ti od ostalih ko-
sovnih odpadkov 
in sporočiti lo-
kacije kontaktni 
osebi na Komu-
nali Sevnica pred 
ali po končani ak-
ciji. Na Komuna-
lo je bilo pravo-
časno sporočenih 
53 lokacij.  V do-
ločenih krajev-
nih skupnostih 
so izredno lepo 
organizirali pri-
pravo odpadkov, 
s čimer so omo-
gočili lažje na-
laganje in s tem 
hitrejše opravlje-
no delo komunal-
nim delavcem. 
Ekipe komunale 
so delale v sobo-
to in nedeljo, da 
so bili odpadki iz 
vseh sporočenih 
lokacij pravoča-
sno odpeljani. V 
ponedeljek, to-
rek in sredo se je 

čistilo še območje Šentjan-
ža v sklopu vzporedne ak-
cije kosovnega odvoza, ki 
trenutno še poteka po ob-
čini in se izvaja ravno tako 
po predvidenem urniku. Na 
deponijo Cerod v Novo me-
sto je odloženih 68.430 kg 
mešanih komunalnih odpad-
kov, na začasno skladiščenje 
pred sortiranjem je pripe-
ljanih 70 m3 gum ter 300 m3 

kosovnih odpadkov, ki jih bo 
potrebno pred oddajo pre-
vzemnikom še razvrstiti po 
frakcijah. Predmet te akci-
je ni bilo zbiranje azbestnih 
plošč, ki so nevarni gradbe-
ni odpadek in zahtevajo po-
sebno ravnanje, vendar so 
na neredkih lokacijah vsee-
no bile, zato je bilo potrebno 
poskrbeti za poseben odvoz. 
Do sedaj je bilo očiščenih 14 

takšnih lokacij po občini. Ob 
tej akciji ugotavljamo, da 
imajo občani željo po ureje-
nem okolju, vendar se  moč-
no pogreša upoštevanje na-
vodil na tem področju. Vse 
bolj se bomo morali zaveda-
ti, da odpadke ne smemo več 
mešati, potrebno jih je pra-
vilno pripravljati in upošte-
vati navodila, kar mnogokrat 
preslišimo. To zahteva doda-
tno delo, čas in nenazadnje 
povzroča dodatne stroške.  
Odpadke ne odlagajmo v na-
ravo, kajti s tem ogrožamo 
lastno zdravje. Zavedati se 
moramo, da je v današnjem 
času to skrajno nepravilno 
ravnanje in potrebno strogih 
sankcij. Vsak občan posebej 
naj skrbi za pravilno ravna-
nje z odpadki.

Udeleženci čistilne akcije so nabrali 
velike kupe smeti (foto: arhiv 
Komunala Sevnica).

Sestanek	na	Direkciji	RS	za	
ceste
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s strokovnimi delavci ob-
činske uprave sestal z direktorjem Direkcije RS za ceste mag. 
Gregorjem Fickom in odgovornimi za stanje državnih cest na 
področju Občine Sevnica. Zaključena je izgradnja rondoja v 
Krmelju, v izvajanju pa je obnova cesta z rondojem v Sevni-
ci. Dogovorili so se o sodelovanju pri pripravi dokumentacije 
in drugih aktivnostih pri večjih projektih obnove in izgradnje 
cestnega omrežja v občini v prihodnje, kot je obnova odse-
ka Šentjanž - Glino, Impoljski potok - Zavratec, Loka - Rači-
ca, umestitev mostu Log v prostor, most čez Savo – krožišče 
Šmarje z izgradnjo novega nadvoza čez železniško progo, ure-
ditev izvennivojskih križanj državnih cest z železnico na Go-
bovcah, Blanci in Dolenjem Boštanju ter nekatere posege v 
okviru vzdrževanja državnih cest. V prihodnjih mesecih bo so-
delovanje med direkcijo in Občino še bolj intenzivno, saj le na 
tak način lahko uspešno izvajamo vse faze postopkov za bodo-
če investicije na državnem cestnem omrežju Občine Sevnica.

Prireditev	ob	zaključku	
projekta	Kulturstik
V Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica je potekal zaključek pro-
jekta Kulturstik, katerega se je udeležil tudi župan Srečko 
Ocvirk. Prireditev Kulturstik je dogodek, ki ga zavod Bunker 
Ljubljana kot partner in idejni pobudnik projekta pripravlja 
skupaj z Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in drugimi osnov-

nimi šolami ter številnimi partnerji s področja umetnosti. V 
projektu sodeluje okrog 600 učencev in okrog 65 učiteljev, šte-
vilni umetniki različnih umetniških disciplin, ki so vodili delav-
nice sodobnega plesa, stripa, cirkusa in animiranega filma ter 
uprizorili plesno gledališko predstavo, prikazali umetniške fil-
me in spregovorili z učenci o svojem delu. Vodilna v tem pro-
jektu je Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ostale sodelujoče 
pa so še osnovne šole iz Brežic, Rake, Kostanjevice na Krki, Le-
dine, Črnomlja Maribora in Prestranka. Projekt Kulturstik se je 
začel izvajati v letu 2009 in se bo zaključil jeseni 2010. Osnov-
na idejna smernica programa je prikazati ter dejavno vključi-
ti učence in učitelje v ustvarjalne procese sodobne, estetsko 
zahtevnejše in družbeno angažirane umetnosti. Projekt je po-
stal tudi primer dobre prakse vpeljevanja umetniških vsebin v 
šolske kurikule na koherenten, inovativen in vključujoč način.

Župan je nagovoril navzoče na prireditvi zaključka 
Kulturstik (foto: Ljubo Motore).

Vrtec	Ciciban	Sevnica
Podjetje Gradis Celje d.d., ki je v Sevnici gradilo Vrtec Ci-
ciban Sevnica, je Občino Sevnica 23. marca 2010 obvestilo, 
da pogodbe ne bo moglo izpolniti, zato ga je Občina Sevnica 
24. marca 2010 obvestila, da odstopa od pogodbe in takoj 
zavarovala gradbišče. Nad podjetjem Gradis Celje d.d. pa je 

bil 29. marca 2010 uveden stečajni postopek. Občina Sevni-
ca je v tem času v skladu z zakonom o javnem naročanju iz-
brala novega izvajalca za dokončanje adaptacije in dozida-
ve vrtca Ciciban v Sevnici. S podjetjem Slemenšek d.o.o. je 
21. aprila 2010 podpisala pogodbo za dokončanje del. Dela 
se bodo izvedla v dveh fazah, in sicer mora biti v enem me-
secu od podpisa pogodbe dokončana 1. faza - dozidava no-
vih enot vrtca, ki vključuje dela in dokumentacijo, ki jo lah-
ko pripravi izvajalec, v šestih mesecih od uvedbe v delo za 
2. fazo pa mora biti dokončana 2. faza, gospodarski dostop 
in ureditev kleti.

S podjetjem Slemenšek d.o.o. je Občina Sevnica 21. 
aprila 2010 podpisala pogodbo za dokončanje del (foto: 
arhiv Občine Sevnice).

Asfaltiranje	v	Lončarjevem	
Dolu
V sklopu projekta »Ureditev prometne infrastrukture v obči-
ni Sevnica«, ki zajema celovita obnovitvena dela na treh po-
dodsekih lokalne ceste Spodnje Vranje – Lončarjev Dol – Pod-
vrh – Zabukovje, so z vgradnjo zapornega sloja v Zabukovju, 
dokončana asfalterska dela na 1,3 km dolgem zgornjem po-
dodseku ceste. Te dni pa se izvaja asfaltacija srednjega od-

seka od Lončarjevega Dola do odcepa za Stržišče. Na tem, 
dva kilometra dolgem pododseku, je poleg nujnih sanacij-
skih del na nosilnem cestnem ustroju in obnovi vozišča, iz-
vedena tudi razširitev dveh prepustov na Vranjskem potoku 
z manjšimi popravki vozno-tehničnih elementov ceste. Dela 
se bodo nadaljevala na dokončanju srednjega odseka od od-
cepa za Cesarjevo dolino proti Lončarjevem Dolu, kamor se 
vgrajuje še odsek vodovoda ter pričela tudi na 400 m dol-
gem pododseku iz smeri Spodnjega Vranja do Lončarjevega 
dola. Dokončanje vseh del je predvideno v mesecu juniju.

Lončarjev Dol (foto: arhiv Občine Sevnica)

Zmaga	mažoretk	na	državnem	
prvestvu
Mažoretna in twirling zveza Slovenije in tovrstni klub iz Le-
narta so izpeljali finale desetega odprtega državnega prven-
stva. Na prvenstvu je sodelovalo rekordno število tekmoval-
cev in tekmovalk. Klasične mažoretke so se pomerile solo in 
v parih ter skupinsko v klasični paradi in figurativi. Dekleta 
iz Društva trg Sevnica so v mažoretni disciplini skupina pom 
pom dosegle odlično prvo mesto. Sevniško mažoretno sku-
pino sestavlja trinajst deklet, ki zajema starostno skupino 
od 12 do 18 let. 

95	let	Janeza	Levstika	
in	90	let	Jožefa	Žiberta

Janez Levstik je sprejel goste, ki so mu prišli čestitat 
za rojstni dan (foto: arhiv Občine Sevnica).

Jožef Žibert je skupaj z županom Srečkom Ocvirk 
nazdravil za 90. rojstni dan (foto: arhiv Občine Sevnica).

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i
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ve skozi naselje Podvinje, 
izvedbo vertikalne in hori-
zontalne signalizacije pri OŠ 
Dobova, rekonstrukcijo lo-
kalne ceste Kapele – Župele-
vec (LC 024320), in sicer od-
cep za Rakovec do križišča z 
R1-1242 v dolžini 2.693 m. 
Ocenjena vrednost projek-
ta je 1,05 milijona evrov, od 
tega 29,67 % lastnih sredstev 
Občine Brežice in 70,33 % na-
menskih evropskih sredstev.

Operacijo Rekonstrukcija LC 
Dobova – Kapele - Župele-
vec delna financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojne priori-
tete »Razvoj regij«. 
 Vir: Občina Brežice

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije
pripravlja

Spoštovani!
Zavod Euforija smo ustanovili z namenom delovanja na podro-
čju kulture, vzgoje, turizma in umetnosti. V zavodu se posveča-
mo širokemu spektru ljudi. Prebivalcem občine Brežice, Posavja 
in širše skušamo ponuditi kvalitetno preživljanje prostega časa 
in tako prispevati k dvigu kvalitete življenja v regiji.

Za različne ciljne skupine organiziramo mnoge tečaje in delav-
nice pod vodstvom priznanih mentorjev. V tem sklopu izvaja-
mo tečaje zdrave prehrane, plesne, likovne, fotografske in glas-
bene delavnice. V drugem sklopu organiziramo vrsto dogodkov 
kot so razstave, glasbeni in literarni večeri, umetniške kolonije, 
koncerti in festivali. 

Kot zavod za promocijo in spodbujanje družbene iniciative pri 
vključevanju v evropske integracije se zavedamo, kako pomem-
ben dejavnik za vsak narod in njegovo identiteto je kultura in 
ohranjanje tradicije. Tako je v nas dozorela zamisel o organiza-
ciji mednarodnega etno festivala z naslovom »Panonika Har-
monika, Iz sotočja v sozvočja«, ki bo kulturnega in promocij-
skega značaja.

Osnovni namen festivala je poudariti pomen harmonike v raz-
ličnih kulturah panonske nižine in pri tem vzpodbujati druženje 
ter povezovanje njenih prebivalcev. Predstavile se bodo zased-

be različnih glasbenih zvrsti, od narodno-zabavne do klasične 
in prikazale široko tradicijo igranja harmonike. 

V treh festivalskih dneh se bodo zvrstili nastopajoči iz mnogih 
držav, vrhunski domači in tuji harmonikarski mojstri, poteka-
le bodo ustvarjalne delavnice učenja tradicionalnega inštru-
menta in predstavili bomo zgodovino igranja harmonike na 
slovenskem. Prireditev bodo spremljale degustacije in pred-
stavitve lokalnih vinarjev in kulinaričnih posebnosti, predsta-
vili se bodo rokodelci iz Posavja in ostala interesna združenja. 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje pri organizaciji in 
izvedbi dogodka ali bi želeli izvedeti več, smo Vam dosegljivi 
na navedenih kontaktih. 

Brez meha ni smeha!
� Zavod�EUFORIJA,�direktor�Tomaž�Zorko

Društvo potapljačev VIDRA 
Krško je prostovoljna, nepri-
dobitna, društvena in stro-
kovna organizacija, v kateri 
njeni člani uresničujejo skupne cilje in interese s področja pota-
pljanja, izobraževanja potapljačev, organiziranja podvodnih aktiv-
nosti, ekologije (skrb za čisto obvodno in vodno okolje), opravlja-
nje nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja iz vode, nad vodo, 
v vodi ter ob vodi in ostalih dejavnosti, povezanih s potapljanjem. 
Na podlagi dosežkov in področij dela je bil društvu s strani Mini-
strstva za obrambo dodeljen status društva, ki deluje v javnem in-
teresu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Društvo tako povezuje, organizira in izobražuje člane na podro-
čju potapljanja, ki je osnov-
na dejavnost društva. Orga-
nizira srečanja članov, kjer 
le-ti izmenjujejo strokovna 
pa tudi druga znanja, orga-
nizira strokovno-turistične 
izlete in ekskurzije ter skrbi 
za kulturno in družabno ži-
vljenje članov.

Člani društva prihajajo iz vseh občin Posavja, ki je tudi področje 
delovanja društva. Društvo je član Slovenske potapljaške zveze 
(SPZ) in Podvodne reševalne službe (PRS), v okviru katere v dru-
štvu deluje Reševalna postaja Krško, sestavljena iz izkušenih po-
tapljačev reševalcev.

Veliko časa člani Društva 
potapljačev VIDRA Kr-
ško namenjamo ekološke-
mu osveščanju okoliškega 
prebivalstva, mlajšim ge-
neracijam predstavljamo 
potapljanje z avtonomno 
potapljaško opremo in po-

udarjamo pomen varovanja okolja. Organiziramo tradicionalne 
ekološko-čistilne akcije v Kostanjevici na Krki s številčno in med-
narodno udeležbo. K čiščenju rečnega dna in brežin reke Krke po-
vabimo tudi sorodne organizacije, na pomoč pa nam priskočijo 
tudi prijazni domačini.

IZOBRAŽEVANJE – POTAPLJAŠKI TEČAJI
Večkrat letno se ob pomoči naših inštruktorjev z dolgoletnimi iz-
kušnjami izobražujemo po programih CMAS-a in DAN-a in tako 
skrbimo za varno potapljanje vseh naših članov v skladu z aktu-
alnimi smernicami.
 Matjaž�Volk,�predsednik

2. FESTIVAL POSAVSKIH  
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Festival je namenjen nevladnim organizacijam, njihovim predstavitvam, medsebojnem povezova-
nju in druženju! Potekal bo na prostem  v treh občinah - nevladne organizacije se bodo predstavi-

le na stojnicah - vse skupaj bomo popestrili z zabavnim programom in okroglimi mizami!!!

Organizacije, ki bi se rade predstavile širši množici, naj nam to čimprej sporočijo  
na 070 550 395 ali na tjasa.penev@prstan.eu in si rezervirajo svojo stojnico! 

Se vidimo!!! 

V nadaljevanju vam predstavljamo Zavod Euforija in Društvo potapljačev VIDRA Krško!
Tudi vaši organizaciji omogočamo brezplačno predstavitev. Če želite, da se vaše društvo, ustanova ali zasebni 

zavod predstavi na tem mestu, pohitite in nam to čimprej sporočite.

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

Zavod za promocijo in spodbujanje družbene inicijative pri vklučevanju v evropske integracije
Prešernova cesta 19b, 8250 Brežice, Tel.: dir. Tomaž Zorko - 041 730 225; Tomislav Jagrič - 070 701 274

panonika.harmonika@gmail.com

DRUŠTVO POTAPLJAČEV VIDRA KRŠKO
Društvo z najdaljšo potapljaško tradicijo v Posavju 
Cesta 4. Julija 38 A, PP 250, 8270 Krško, 
web: www.dpvidra.net, e-mail: info@dpvidra.net

Sevnica, 5. junij 2010

Brežice, 22. maj 2010

Krško, 29. maj 2010

Rekonstrukcija	lokalne	ceste	
Dobova	–	Kapele	–	Župelevec
Občina Brežice pričenja z investicijo Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele - Župelevec, za katero je pridobila sredstva iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Občina načrtuje začetek del na projektu v mesecu maju, zaključek projekta pa v jeseni leta 2010. 
Rekonstrukcija ceste bo izboljšala prometno varnost za vse udeležence prometu.

Obstoječa cestna infrastruk-
tura je dotrajana in ne-
primerna (brez pločnikov, 
neprimerna za vožnje z av-
tobusom, brez javne razsve-
tljave…), zato ne zagotavlja 
varnega prometnega režima. 
Cesta je asfaltirana, vendar 
ima veliko udarnih jam in 
je zelo razpokana. Ureditev 
pločnika in javne razsvetlja-
ve bo prispevala k veliko ve-
čji varnosti pešcev, predvsem 
šolarjev, saj je del obravna-
vane trase šolska pot.  

V okviru izgradnje se bo iz-
vedla rekonstrukcija lokal-
ne ceste Dobova – Kapele – 
Župelevec v dolžini 6.870 m, 
ta pa obsega naslednja dela - 
rekonstrukcijo lokalne ceste 
Dobova - Kapele (LC 024270) 
v dolžini 4.177 m z izved-
bo pločnika v dolžini 1013 m 
in obnova javne razsvetlja-
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1. člen

Za območje naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz 
Krajevne skupnosti Bizeljsko se na podlagi zahteve za usta-
novitev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem raz-
pisuje referendum za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem 
in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovi-
tev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem. 

2. člen

Referendum bo v nedeljo 23.05.2010, od 7. do 19. ure v 
prostorih bivše Osnovne šole Orešje na Bizeljskem. 

3. člen

Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smi-
selno uporabljajo določila Zakona o referendumu in ljud-
ski iniciativi, Zakona o postopku za ustanovitev občin ter 
za določitev njihovih območij in Zakona o lokalnih volitvah. 

4. člen 

Referendum vodi Občinska volilna komisija Brežice po teh-
ničnih pravilih, ki veljajo za volitve, ko tudi ugotovi rezul-
tate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za 
izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz 
Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovitev nove Krajevne 
skupnosti Orešje na Bizeljskem. 

5. člen 

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki 
za opravila, ki so potrebni za izvedbo referenduma, se šte-
je 12.04.2010. 

6. člen

Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

7. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so 
vpisani v splošnem volilnem imeniku v naseljih Orešje na 
Bizeljskem in Bizeljska vas v Krajevni skupnosti Bizeljsko. 

8. člen

Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z gla-
sovnicami, na katerih je naslednje besedilo: 

»Ali ste za to, da se naselji Orešje na Bizeljskem in Bizelj-
ska vas izločita iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in da se 
ustanovi nova Krajevna skupnost Orešje na Bizeljskem?«

GLASUJEM

ZA                                       PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če 
se strinja z izločitvijo naselij Orešje na Bizeljskem in Bi-
zeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko in ustanovitvi-
jo nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem, oziroma 
PROTI, če se z izločitvijo ne strinja. 

9. člen 

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Brežice. 

10. člen

Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Ura-
dnem listi RS in začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS. 

Ivan Molan
župan občine Brežice

Spoštovani delavke in delavci, 
občanke, občani občine Brežice 

ter bralci Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, 
da vam vaše delo prinaša zadovoljstvo, uspeh, 

pa tudi zaslužen počitek. 
Verjamem, da se bomo pogosto srečevali 

ob uspešnih projektih 
in skupaj ustvarjali prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike 
preživite v prijetnem razpoloženju 

in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. list RS, št. 26/07 –UPB2), 18. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 75/08, 100/08 –Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US) 
ter 71. in 95. člena  Statuta občine Brežice (Ur. list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet občine Brežice na svoji 25. 
redni seji, dne 29.03.2010 sprejel 

S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselij Orešje na Bizeljskem in Bizeljska vas iz Krajevne skupnosti Bizeljsko 
in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Orešje na Bizeljskem za naselji Orešje na Bizeljskem in Bizeljsko vas

Dragi občanke in občani,
akcija Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu je tudi v brežiški 
občini odlično uspela pred-
vsem zaradi vaše pripravlje-
nosti za sodelovanje, zato 
kar se vam iskreno zahva-
ljujem. Številni prostovolj-
ci smo čistili vasi, naselja, 
gozdove in reke, ob delov-
nem druženju smo odstrani-
li kar nekaj ton odpadkov, da 
je narava lažje zadihala.  

Več kot 2200 evidentiranih 

Projekt	Očistimo	Slovenijo	združil	
prostovoljce	v	brežiški	občini

prostovoljcev vseh genera-
cij me navdaja z veseljem in 
ponosom, saj smo predstav-
niki različnih društev, organi-
zacij, institucij in krajevnih 
skupnosti ponovno dokazali, 
da je v slogi moč in z združe-
nimi močmi očistili velik del 
občine. 

Koordinatorica akcije je bila 
Občinska turistična zveza 
Brežice, ki je v sodelovanju 
z društvi in ostalimi  izobliko-
vala 32 zbirnih mest za osebe 

in 20 zbirnih mest za odlaga-
nje pobranih odpadkov. Poleg  
2.200 posameznikov ste do-
datno sodelovali  tudi učen-
ci osnovnih in srednje šole, 
otroci vrtca s starši, tako, da 
je bilo minulo soboto skupaj 
aktivnih kar preko 4.000 ob-
čank in občanov. 

Prepričan sem, da smo eno-
tnega mnenja, da je bil so-
botni dan za Slovenijo izre-
dno pomemben, kot tudi za 
občino Brežice, saj je uspelo 

tisto, o čemer so mnogi dvo-
mili. Občanke in občani smo  
s prostovoljnim delom doka-
zali, da vrednote solidarno-
sti in sodelovanje še živijo 
in da nam ni vseeno za oko-
lje, v katerem živimo.  Zato 
upam, da bomo v prihodnje 
tudi z lastnim zgledom poskr-
beli, da bo odlaganje odpad-
kov v naravo postalo prete-
klost in da takšne akcije ne 
bodo več potrebne.    
 Ivan Molan, 
 župan občine Brežice

Mladi in še mlajši udeleženci čistilne akcije

BREŽICE - 14. aprila se je župan Ivan Molan s sodelavci sre-
čal s predstavnikom družine Attems glede urejanja zadev v 
postopku vrnitve gradu Brežice. Tako župan kot dr. Johan-
nes Attems sta se strinjala, da se z zavlačevanjem postopka 
višajo stroški v breme davkoplačevalcev. Predstavnik druži-
ne Attems je ponovno zatrdil, da mora grad Brežice v vsa-
kem primeru ostati odprt za javnost. 
Občina Brežice, kot pred tem že družina Attems, je zapro-
sila za skupen sestanek s predstavniki Ministrstva za kulturo 
RS in Ministrstva za pravosodje RS, kjer naj bi potekali po-
govori o skupni rešitvi problema v korist vseh vpletenih v po-
stopek vračanja premoženja družini Attems. 
Dr. Johannes Attems je pojasnil, da je bil brežiški grad v la-
sti družine Attems – od tega sta bila lastnika polovice gradu 
njegova prednika, grof Ferdinand in Vanda Attems, lastniki 
preostale polovice gradu pa so bili ostali njihovi sorodniki, 
ki so bili avstrijski državljani. Država Avstrija je lastnikom 
gradu, ki so bili avstrijski državljani, odškodnino za odvze-
to premoženje izplačala, torej gre v postopku, ki še teče na 
sodišču, le za polovico gradu Brežice, druga polovica pa je 
že od Občine Brežice. 
Da se bo lahko ugotovila vrednost gradu, ki je predmet vrači-
la, bo potrebno opraviti cenitev, kar je bilo tudi skupno sta-
lišče župana in dr. Attemsa. 

Grad	Brežice	mora	ostati	
odprt	za	javnost

ARTIČE - V sklopu projekta Ekošola kot način življenja so na artiški 
osnovni šoli 16. aprila izvedli ekodan. Najprej so opravili čistilno akcijo, 
ki so se je poleg učencev udeležili tudi učitelji, starši in vzgojitelji, v 
nadaljevanju pa so podpisali eko listino za pridobitev zelene zastave. 
Vrtičkarji so podpis pospremili s priložnostnim programom. Slovesnega 
trenutka pa so se udeležili ter listino tudi podpisali poleg ravnateljice 
Vesne Bogovič še brežiški župan Ivan Molan, direktor podjetja KOP Ferdo 
Pinterič, predsednik KS Artiče Slobodan Ivanović, predsednica sveta 
staršev Lidia Zbašnik, EKO koordinatorka v vrtcu Martina Kostanjšek, 
vodja artiškega vrtca Ringaraja Nataša Petelinc, predstavnica 
nacionalne koordinacije EKO šol Milena Pollak in v imenu vrtičkarjev 
Valentina Pirc (na fotografiji). M. K.

SLOVENSKA VAS – Prometni minister Patrick Vlačič je obiskal 
Slovensko vas, kjer se je srečal z lokalnimi prebivalci in bre-
žiškim županom Ivanom Molanom. Ministra so seznanili s te-
žavami obmejnih prebivalcev, ki do svojih domov in zemljišč 
nimajo dostopa po slovenskem ozemlju, kar jim nenehno 
povzroča dodatne zaplete pri vsakodnevnih opravilih. Reše-
vanje cestne problematike ob zeleni meji sega v čas sloven-

ske osamosvoji-
tve, zato bi bilo 
potrebno, da se 
začne zadeva 
premikati z mr-
tve točke, kajti 
država v 19 le-
tih ni uspela re-
šiti pereče si-
tuacije. Zaradi 
spremembe za-
konodaje o pri-
stojnosti - drža-
va se ne ukvarja 

z nižje kategoriziranimi cestami - je Občina Brežice prevze-
la pobudo in začela s postopki ter tako sprejela spremem-
bo prostorskega plana v letu  2009 in takoj pristopila tudi k 
izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ta bo 
omogočil ustrezne pristope za odkup zemljišč, ki so potreb-
ni za izgradnjo ceste ob zeleni meji. Delovnega srečanja se 
je udeležil tudi direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor 
Ficko, ki je opozoril, da projekt predstavlja oster poseg v 
zemljišča, zato je potrebno predvideti tudi zaplete pri od-
kupu zemljišč. Minister Vlačič pa je prisotnim dal zagotovi-
lo, da bodo sredstva za cesto v proračunu zagotovljena. Po 
sprejetju OPPN bo slovenska Direkcija za ceste pričela pro-
jekt izvajati in odkupovati zemljišča.  M. K. 

Vlačiča	seznanili	z	obmejnimi	
težavami

Rajka Križanac, Patrick Vlačič in Ivan 
Molan (foto: L. K.)



Posavski obzornik - leto XIV, številka 9, četrtek, 29. 4. 201016 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Julija 2009 je Občinski svet 
podal pozitivno mnenje k 
predlogu za umestitev od-
lagališča na lokaciji Vrbina 
v občini Krško. Odločitev je 
sprejel tudi na osnovi ugoto-
vitev mednarodne recenzij-
ske skupine, ki je z neodvisno 
recenzijo tehnične dokumen-
tacije odgovorila na ključno 
vprašanje varnega in okolj-
sko sprejemljivega odlaganja 
NSRAO. Ob tem je Občina Kr-
ško v vmesnem času uspela z 
Vlado RS podpisati tudi šest 
protokolov, da bi zagotovila 
dodaten razvoj na celotnem 
območju. Občina Krško  je ob 

tem v preteklih letih že po-
spešeno vlagala v izgradnjo 
infrastrukture v  štirih mej-
nih krajevnih skupnostih, v 
neposredni bližini NEK. 
 
Za prisotnost obeh jedrskih 
objektov bo Občina Krško v 
bodoče prejemala 7,2 na-
domestila za omejeno rabo 
prostora, zato je v tem času 
potrebno odgovoriti tudi na 
pomembno vprašanje bodoče 
rabe nadomestil. Doslej so se 
pojavili različni predlogi, ki 
s seboj prinašajo tudi različ-
ne dileme. Po njihovi preuči-
tvi in ob upoštevanju neka-
terih pomanjkljivosti je tako 
nastal predlog župana in ob-
činske uprave, ki ga je župan 
občanom predstavil na zbo-
rih občanov. 

preDlog oBčiNsKe 
uprave o raZDelitvi 
NaDomestil Nastal 
oB upoštevaNju 
pomaNjKljivosti 
ostalih preDlogov

Predlog je oblikovan v želji, 
da bi se v razdelitvi nado-
mestila lahko približali vsem 
prebivalcem občine Krško ter 
hkrati ohranili tudi višji nivo 
kakovosti življenja, kot ga 
od lokalne skupnosti zahte-
va zakonodaja. Spomnimo, 
da Občina Krško predlaga, 
da bi 1,4 mio evrov, v pro-
računu 2010 že rezerviranih 

Na	zborih	občanov	o	bodoči	rabi	
nadomestil	velika	večina	prisotnih	
za	predlog	župana,	občinske	uprave	
in	večine	občinskih	svetnikov

16. aprila so se zaključili zbori občanov, ki jih je župan občine Krško sklical po sprejeti odločitvi za umestitev odlagališča NSRAO; državni prostorski načrt 
zanj je Vlada RS sprejela konec lanskega leta. Na še vedno odprto vprašanje glede bodoče rabe nadomestil iz tega naslova je Občina Krško poskušala prido-
biti odgovore na šestih zborih občanov, kjer je v razpravo predložila tudi svoj predlog, ki enakovredno upošteva vse prebivalce občine. Predlog je podpr-
lo 83,7 % tistih, ki so glasovali.

sredstev, namenili za nepo-
sredne ugodnosti za občane, 
s preostalo kvoto denarja pa 
zadržali začeto dinamiko po-
spešenega razvoja in hkrati 
izkoristili razvojno perspek-
tivno Evropske unije. V na-
sprotnem primeru se bo v ob-
čini Krško potrebno mnogim 
načrtovanim projektom od-
povedati. 

Ukrepi predloga zajemajo več 
starostnih skupin, prednostno 
pa obravnavajo šibkejše sku-
pine občanov, kot so mlade 
družine in starostniki. V okvi-
ru neposrednih programov 
naj bi se 20 % sredstev upo-
rabilo za posameznike, ki bi-
vajo znotraj 1500-metrskega 
pasu, za katerega je zakonsko 
določena omejena raba pro-
stora, saj tam več ni možno 
spreminjati namenske rabe. 

Sledijo programi, namenje-
ni ciljnimi skupinam. Z ugo-
dnostmi za starše otrok v 
vrtcih bi z dodatnim financi-
ranjem iz sredstev nadome-
stila Občina Krško omogoči-
la za polovico cenejše vrtce. 
Danes Občina za ta namen že 
namenja približno 3,5 mio 
evrov na leto, za še cenej-
še vrtce pa se torej zavze-
ma tudi v okviru tega pre-
dloga. Prav tako bi sprejeti 
predlog omogočil letovanje 
vsem otrokom, ki imajo teža-
ve z zdravjem in je zanje ko-
ristno letovanje na morju, iz 
sredstev proračuna bi se po-
leg tega eni generaciji otrok 
brezplačno letovanje v Nere-
zinah, v celoti pa bi se finan-
cirali tudi programi zimske 
in letne šole v naravi, med-
tem ko bi se pomoč ob rojstvu 
otroka po novem povečala na 
skupno 300 evrov. 

Prav tako se v okviru social-
nega programa za starostni-
ke, ki v občini Krško že nekaj 
let poteka s pomočjo Centra 
za socialno delo, predvideva 
povečanje sedanjega prispev-
ka s 50 % na 70 %; z doda-
tnim subvencioniranjem tako 
namerava Občina Krško tudi 
to pomoč napraviti bolj do-
stopno.

Predlog občinske uprave 
upošteva tudi bolj ugodne 
priklope na kanalizacijo in 
subvencioniranje malih či-
stilnih naprav, ki jih zahte-
vajo sodobni okoljski ukrepi 
in omogočajo nižje plačeva-
nje okoljskih taks. Prav tako 
pa naj bi se del sredstev na-
domestila po predlogu, ki ga 
zagovarja župan, namenil 
tudi za dodatno financiranje 
krajevnih skupnosti ob prio-
ritetnem upoštevanju štirih 
mejnih krajevnih skupnosti. 
Predlog ob tem predvideva 
vzpostavitev nove proračun-
ske postavke v okviru pro-
računa in možnost preno-
sa sredstev v prihodnje leto, 
kar omogoča prilagajanje na 
novo nastajajočim potrebam 
v prihodnosti. 

Dileme preDlogov 
preDstavNiKov civilNe 
DružBe iN NeKaterih 
političNih straNK

Pomanjkljivost do sedaj pre-
dlaganih izračunov je neupo-
števanje nekaterih stroškov, 

kar vodi do znižanja višine 
sredstev za morebitno delitev. 
V primeru predlaganih indivi-
dualnih izplačil bi bilo za akon-
tacijo dohodnine potrebno 
nameniti 25 % vrednosti pre-
jemkov, težko je namreč pri-
čakovati, da bo ta prejemek 
oproščen dohodnine, kar pred-
stavlja novih 300.000-700.000 
evrov – odvisno od višine po-
sameznega predloga. Za stro-
ške različnih postopkov zaradi 
izdajanja velikega števila od-
ločb pa bi bilo potrebno name-
niti več kot 500.000 evrov.  

Prav tako je potrebno pri vseh 
poskusih individualnih rešitev 
posebej pozorno upoštevati 
načelo enakosti pred zakonom. 
Z risanjem krogov delamo nove 
meje med sosedi in naselji, je 
opozoril župan, z njim pa se je 
strinjala tudi velika večina raz-
pravljalcev, ki so hkrati izrazili 
bojazen, da bo lahko sosed de-
ležen drugačnih in večjih ugo-
dnosti od tistega, ki bo za me-
ter presegel zarisano mejo in 
do morebitnih ugodnosti ne bo 
upravičen. 

S tem in številnimi drugimi 
argumenti so  različni razpra-
vljalci predlog Občine, župa-
na in večine občinskih sve-
tnikov podprli že na prvem 
zboru v Krškem, medtem ko 
so nasprotniki predloga, t. i. 
aktivni člani predstavnikov 
lokalnega partnerstva, ki 
prihajajo predvsem iz štirih 
mejnih krajevnih skupnosti, 
še vedno vztrajali na svojem 
predlogu, ki polovico denarja 
namenja za individualna na-
domestila. Velika pomanj-
kljivost njihove ideje je, da 
so v izračunu upoštevani le 
polnoletni prebivalci. 

v raZpravi o 
sprejemljivosti NačiNa 
raBe NaDomestil 
večiNsKa poDpora 
preDlogu oBčiNsKe 
uprave

Razpravljalci iz ostalih delov 
občine so predlog, ki za indi-
vidualna nadomestila name-
nja polovico razpoložljivih 

sredstev, pogosto zavračali 
z ogorčenjem, saj po njiho-
vem mnenju vse ostale ob-
čane postavlja v neenako-
praven položaj. »Sredstva je 
potrebno združiti, predlog 
občine je razvojno naravnan, 
saj denar namenja  za enako-

meren razvoj občine in ena-
kovredno upošteva vse obča-
ne,« so razpravljali na zboru 
na Senovem. »Vsota denarja 
je omejena, če jo razdrobi-
mo na majhne delčke, Obči-
na ne bo zmogla več ohra-
njati prednosti pri vlaganju v 
številne investicije, med ka-
terimi mnoge omogoča prav s 
plemenitenjem sredstev,« so 
v podporo občinskemu pre-
dlogu razpravljali v Brestani-
ci in pozivali, naj se v dobro 

dolgoročnega razvoja občine 
razmišlja s trezno glavo. 
Številni ravnatelji v različnih 
krajevnih skupnostih so Obči-
ni priznali tudi veliko skrb in 
vsa dosedanja dodatna vla-
ganja, ki presegajo osnov-
ni standard pri omogočanju 
programov izobraževanja, ki 
bi si jih sicer ne mogli pri-
voščiti oz. niso zakonsko ob-
vezni, pa jih Občina omogo-
ča (pouk angleščine tako v 
mnogih šolah poteka že od 
prvega razreda, v času in-
formacijske družbe je obči-
na šole opremila tudi z ra-
čunalniškimi učilnicami, ki 
otrokom omogočajo ustre-
zno računalniško opismenje-
vanje in seveda posluh za 
številne investicije in poso-
dobitve objektov za šolsko in 
predšolsko vzgojo…). 

Večinsko podporo je predlog 
Občine dobil tudi na zboru v 
KS Raka, saj naj bi, kot so 

dejali, omogočal najbolj pra-
vično razdelitev sredstev. S 
tem so se strinjali tudi na 
zadnjem, šestem zboru v KS 
Podbočje in dodali, da mora 
biti večja prioriteta od in-
dividualnih rent zagotavlja-
nje blagostanja na dolgi rok. 
»Ne drobite sredstev, name-
nite jih, da bodo ljudje ime-
li manjše stroške in omogoči-
te nove investicije, ki dajejo 
pogoje za odpiranje novih 
delovnih mest.« Na vpraša-
nje, v kakšni občini želijo ži-
veti, je tudi tu mnenje ve-
čine potrdilo predstavljeno 
vizijo Občine Krško, »zato 
moramo sprejeti tak raz-
delilnik, da bomo sredstva 
oplemenitili z evropskimi in 
državnimi sredstvi ter z nji-
mi lažje in enakomerno raz-
vijali to občino«, so še deja-
li krajani krajevne skupnosti 
Podbočje in predlagali, da bi 
se del denarja iz nadomesti-
la namenil tudi za druge hu-
manitarne namene. 

Večina se je torej strinja-
la, da je potrebno sredstva 
oplemenititi za skupen ra-
zvoj, kar Občina Krško že 
počne. V zadnjih letih je na-
mreč poskrbela za velik ra-
zvojni preskok na številnih 
področjih, kar je rezultat 
uspešnega združevanja na-
domestila za omejeno rabo 
prostora in uspešne kandi-
dature na različne razpise 
za evropska in državna sred-
stva, kjer je občinska upra-
va dobila dodatni denar, ki 
je omogočil velika vlaga-
nja. V zadnjih desetih letih 
je bilo za investicije namreč 
namenjenih nekaj več kot 
109 milijonov evrov denar-
ja. Številna so bila vlaganja 
v gospodarski razvoj, pospe-
šeno gradnjo infrastrukture 
in nadgradnjo tekočega fi-
nanciranja, kar v razvojnem 
pogledu občino Krško uvršča  
na prva mesta v primerja-
vi z ostalimi 210 občinami v 
Sloveniji. Pomembno je, da 

umestitev ne prinaša razvre-
dnotenje prostora, ampak 
razvojni preboj, financira-
nje investicij, ki bodo ure-
sničene hitreje, kot bi bile 
sicer. Takšnemu tempu želi 
Občina Krško slediti tudi v 
prihodnje. 

iZgraDNja oDlagališča 
Nsrao Do leta 2016 

Zbori občanov so podali tudi 
celovito predstavitev bodo-
če umestitve oz. gradnje 
objekta za skladiščenje nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov, ki predstavlja traj-
no rešitev tega pomembnega 
vprašanja. Direktor Agenci-
je za radioaktivne odpadke 
(ARAO) Vladislav Krošelj, ki 
postopek umeščanja vodi, je 
v predstavitvi izpostavil pr-
venstveno nalogo agencije 
– izgradnjo objekta, s pou-
darkom na varnosti tako za 
okolje in ljudi, ki tu živijo. V 
naslednjih treh letih bo po-
tekalo vse potrebno za pri-
dobivanje gradbenega dovo-
ljenja, tri nadaljnja leta pa 
bodo namenjena za gradnjo 
odlagališča, s predvidenim 
zaključkom leta 2016. 

ZaKljučKi raZprav 
Na ZBorih v pomoč 
oBčiNsKemu svetu pri 
DoKoNčNem oDločaNju o 
BoDoči raBi NaDomestil

Za zagotavljanje 10 % sklep-
čnosti zborov občanov bi se 
vseh šestih zborov moralo 
udeležiti 2112  volilnih upra-
vičencev. Udeležilo se jih je 
362. Sklepčnost torej ni bila 
zagotovljena, je pa spreje-
mljivost predloga občinske 
uprave o rabi nadomestil po-
trdila večina prisotnih. Pre-
dlogi in zaključki razprav 
bodo Občinskemu svetu ob-
čine Krško, predvidoma na 
majski seji, v pomoč pri do-
končnem odločanju o bodoči 
rabi nadomestil.

Svetnica Olga Košir na 
zboru občanov v KS 
Brestanica 

Zbor občanov v KS Leskovec

Župan Franc Bogovič na 
zboru občanov v Krškem
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Ob mednarodnem prazniku dela, 1. maju, 
vsem voščimo veliko delovnih uspehov 

in želimo prijetno prvomajsko praznovanje! 
Ob dnevu boja proti okupatorju pa spoštljiv 
spomin na potrditvena dejanja in odločitve, 

ki pričajo o samozavesti in pogumu 
slovenskega naroda, 

ki je svojo prihodnost dosegel 
z združenimi močmi.

� Franc�Bogovič,�
� župan�občine�Krško�s�sodelavci

„V času gospodarske krize je 
vsak podpis pogodbe, s kate-
rim se začne tuja investicija v 
občini, še toliko bolj, če se ob 
tem ureja tudi ostala infra-
struktura, zelo pomemben,“ 
z zadovoljstvom pripravlje-
nost prihajajočega investi-
torja pozdravlja župan Franc 
Bogovič. »Obrtna cona MDB 
- jug« ob ulici 11. novembra 
v Leskovcu predstavlja nepo-
sreden vhod v mesto Krško, 
z izgradnjo novih objektov in 
prometne infrastrukture pa 
se bo spremenila in na novo 
oblikovala tudi veduta me-
stne vpadnice. V tem času se 
tako po treh letih projektnih 
in prostorskih priprav in po-
stopkov zaključuje umešča-
nje novega investitorja v ta 
prostor. Izvedbo projekta vodi 
projektno podjetje TC Krško, 
investitor pa prihaja iz Av-
strije. 

Zelo pomemben je dogovor, ki 
ga je občinska uprava z župa-
nom dosegla glede izgradnje 
javne komunalne infrastruk-
ture. V prvi fazi, predvidoma 
do konca leta 2010, najkasne-
je pa do sredine leta 2011, bo 
zgrajeno krožišče s priključki 
za naselje Brege – Leskovec. 
Skupaj z ureditvijo pomemb-
nega prometnega križišča, ki 
velja za eno večjih kritičnih 
točk v občini, bo pripravljen 

V gledališki uprizoritvi so Ja-
nez Vajkard Valvasor, Adam 
Bohorič, Jurij Dalmatin in Jo-
sipina Hočevar na dan odpr-
tja zanimivo pozdravili prve 
obiskovalce. Prizor bodo po-
novili 18. maja, ko bomo od-
prli tudi Turistično informa-
cijski center, kjer bo odslej 
mogoče dobiti turistične in-

formacije o mestu in obči-
ni. Preplet kulturnih in sto-
ritvenih dejavnosti tako vse 
bolj gradi vsebino Mestnega 
muzeja, kjer v tem času že 
deluje Informacijska pisarna 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, pisarna Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
Območne izpostava Krško, in 

Ob	umeščanju	nove	poslovne	
dejavnosti	v	Krškem	tudi	velika	
vlaganja	v	prometno	infrastrukturo
Z umestitvijo in razvojem industrijsko poslovnih con je občina Krško zaživela na gospodarskem podro-
čju. V prostor so svojo dejavnost v preteklih letih umestili številni novi investitorji, zelo uspešno pa bo 
tudi leto 2010. Na območju obrtne cone MDB jug bo namreč kmalu stekla gradnja novega trgovsko po-
slovnega objekta, ob tem pa je Občina Krško z investitorjem sklenila tudi pomemben dogovor za soča-
sno izgradnjo nove prometne infrastrukture v vrednosti 1,3 mio evrov. 

tudi izvoz oz. priključek za 
bodočo obvoznico, ki se bo tu 
priključila iz smeri Žadovin-
ka. Ob krožišču sledi tudi iz-
gradnja vseh navezav, križišč 
in dostopa do parkirnih po-
vršin obrtne cone ter rekon-
strukcija lokalne ceste v Le-
skovec in dovozna enosmerna 
cesta s priključkom na obsto-
ječo cesto pri trgovskem cen-
tru Lidl. Obnovljena bo tudi 
glavna cesta v smeri Drnovo - 
Krško z dvosmerno kolesarsko 
stezo in pločnikom za pešce. 
Ob cestnih rešitvah bo zgraje-
no še omrežje fekalne kana-
lizacije, meteornih vod, jav-

na razsvetljava in vodovodni 
sistem.
 
V drugi fazi, njen začetek se 
predvideva v letu 2012, pa 
bo potekala še izgradnja kro-
žišča pri vrtnem centru Eu-
rogarden z vsemi navezava-
mi, ki vključujejo tudi izvoz 
iz dovozne enosmerne ce-
ste severno od novozgraje-
nih objektov v coni. Tudi ob 
tem se bo uredilo še osta-
lo kanalizacijsko omrežje. 
Prometna infrastruktura bo 
po končani izgradnji v ce-
loti prešla v last Občine, fi-
nanciranje izgradnje kroži-

šča na izhodu iz Leskovca bo 
investitor v celoti financiral, 
medtem ko bodo stroški iz-
gradnje krožišča pri Euro-
gardnu sofinancirani do vi-
šine 45 %. 

Umestitev trgovsko poslov-
ne dejavnosti ter vzporedna 
celovita infrastrukturna ure-
ditev je nov uspeh pri poslo-
vanju Občine Krško z obrtni-
mi conami, v katerih se je 
v zadnjih letih, kot posledi-
ca uspešne prostorske in go-
spodarske politike ravnanja s 
prostorom, odprlo kar 700 no-
vih delovnih mest. 

Vizualizacija bodočega izgleda urejenih prometnic in trgovsko poslovnih objektov v 
obrtni coni MDB-jug

Dogajanje	v	Valvasorjevem	kompleksu
Mestni muzej Krško predstavlja vsebinsko zasnovo celovite gradbene obnove Valvasorjevega kompleksa, 
ki ga je Občina Krško konec marca predala namenu in ga hkrati predala v upravljanje Kulturnemu domu 
Krško. Raznovrstne vsebine v tej edinstveni arhitekturni dediščini si lahko obiskovalci brezplačno ogleda-
jo od torka do sobote med 12. in 18. uro. V torek, 18. maja, ob svetovnem dnevu muzejev, vabimo k po-
novnemu ogledu gledališkega prizora v Valvasorjevem vrtu, zaigranega ob nedavni slovesni otvoritvi. 

začasno tudi del Mladinskega 
centra Krško. Prav tako po-
teka vse potrebno za ume-
stitev kavarne, ki bo predvi-
doma prve goste sprejela že 
prihodnji mesec. 

Obnovljena arhitektura pa 
seveda prvenstveno prika-
zuje življenje mesta in do-

sežkov njegovih prebivalcev 
v različnih obdobjih. Mestni 
muzej je Občina Krško usta-
novila kot enoto Kulturne-
ga doma Krško, ki posreduje 
tudi vse informacije v zve-
zi z njim, kakor tudi o dru-
gih aktivnostih v Valvasorje-
vem kompleksu ter v Galeriji 
Krško. Mestni muzej bo po-

stopoma napolnil prostore s 
stalnimi zbirkami, v tem času 
pa si lahko obiskovalci ogle-
dajo zanimivo razstavo aka-
demskega kiparja in meda-
ljerja Vladimirja Štovička. 
Na ogled pa je postavljen 
tudi faksimile grafične zbir-
ke Iconotheca Valavsoriana 
Janeza Vajkarda Valvasorja, 
ki jo sicer hrani Valvasorjeva 
knjižnica Krško.  

Z letom 2010 je Kulturni dom 
Krško prevzel tudi upravlja-
nje z Galerijo Krško, ki odpi-
ra vrata 5. maja s prvo raz-

stavo del slikarja Marjana 
Novaka Slunjskega.

Stari del mesta Krško tako vse 
bolj postaja zanimivo sredi-
šče kulturnega dogajanja. Ob 
Dvorani v parku, Parku zaslu-
žnih občanov, Valvasorjevi 
knjižnici, Galeriji Krško in Me-
stnemu muzeju Krško se zao-
krožujejo možnosti  za ohra-
njanje kakovostne kulturne 
vsebine, hkrati pa so ustvar-
jeni pogoji za uveljavljanje 
lokalne kulture in omogoče-
na širša dostopnost kulturne 
ponudbe. 

Gledališki prizor z otvoritve Mestnega muzeja Krško, 
ponovitev bo 18. maja ob 19. uri.

V okviru javnega razpisa Sofinanciranje individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za ko-
munalne odpadne vode so bila sredstva za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav v celoti porabljena v prvem odpi-
ranju, ki je potekalo 14.04.2010. Upravičenci bodo lah-
ko za povračilo stroškov za namen investiranje v male či-
stilne naprave kandidirali v naslednjem letu. 

Še vedno so na voljo sredstva za sofinanciranje individu-
alnih hišnih priključkov. Zainteresirani tako lahko do po-
rabe sredstev vlogo oddajo do vsakega prvega ponedelj-
ka v mesecu (razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog 
ne bo potekalo). 

Občina Krško objavlja 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
stroškov	najema	prireditvenega	
šotora	v	občini	Krško	za	leto	2010	

za izvedbo različnih prireditev oz. dogodkov, ki so od-
prtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskoval-
cev ter jih organizirajo različna društva oz. zveze dru-
štev v občini Krško v razpisnem obdobju od 5.10.2009 
do 2.10.2010. Okvirna višina sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora, je 
10.000 evrov, rok za prijavo pa 5.10.2010.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev so objavljeni 
na spletni strani www.krsko.si, kjer je na voljo razpisna 
dokumentacija. Zainteresirani jo lahko dvignejo tudi v 
času uradnih ur na Občini Krško. Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 
07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času 
uradnih ur.

Občina Krško poziva k 

ODDAJI	PONUDB	za	najem	
kompleksa	»Športno	rekreacijski	

center	Brestanica«	
Predmet najema so vsi objekti in premičnine v bazenskem 
in gostinskem delu kompleksa »ŠRC Brestanica« v skupni 
površini 12.660 m².  Izhodiščna vrednost letne najemnine 
znaša 2.000 evrov. 

Predmet najema se oddaja za leti 2010 in 2011. Najemno 
razmerje se lahko obnovi s sklenitvijo nove najemne pogod-
be za dodatni dve leti, z enakimi pogoji kot prejšnjo, če na-
jemnik izrazi tako voljo, najemodajalec pa s tem soglaša. 
Ponudbo je potrebno oddati do 17. maja 2010, do 11. ure. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem portalu 
Občine Krško: www.krsko.si, v rubriki »razpisi in objave«, 
vsa pojasnila v zvezi s postopkom najema pa posredujeta 
tudi Zdravko Pilipović (za projekt) in Feđa Marković (za 
postopek). Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe 
pisno, po pošti ali na e-naslov in sicer: zdravko.pilipovic@
krsko.si in feđa.markovič@krsko.si. 

Notranjost obnovljenega Valvasorjevega kompleksa

www. k r s k o . s i
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BREŽICE, RIMI-
NI - Na svetovnem 
F.E.K.D.A. prven-
stvu v karateju v 
italijanskem letovi-
šču Rimini je v slo-
venski reprezen-
tanci nastopilo tudi 
šest brežiških kara-
teistov. Petra Pla-
ninc si je priborila 
naslov svetovne pr-
vakinje v bojih med 
kadetinjami, kjer je 
suvereno premagala 
vse svoje nasprotni-
ce in tem ubrani-
la naslov prvakinje 
izpred dveh let, za 
povrh pa je osvojila 
še srebro v katah. V 
katah med kadeti je naslov svetovnega prvaka osvojil tudi 
Aleksander Godler, ki je dosegel svoj največji uspeh na tek-
movalni poti. Do bronastih medalj so se prebili Tina Štefan-
čič v katah med mladinkami, Nastja Galič v bojih med kade-
tinjami in Sandi Petelinc v bojih težke kategorije med člani. 
V ekipnih miks kata nastopih je ekipa v sestavi Planinc, Galič 
in Godler osvojila naslov svetovnih podprvakov, ženska ka-
detska ekipa v sestavi Galič, Planinc in Štefančič pa brona-
sto medaljo. Planinčeva in Galičeva sta v disciplini kata eki-
pno duo osvojili bronasto kolajno.

KRŠKO - V parku Raceland v Vrbini je 24. aprila v soorganiza-
ciji Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin 
Krško, Sevnica, Radeče in Brežice, Policijske uprave Krško 
ter Parka tehnične kulture Krško potekala preventivna akcija 

Motorist. S ciljem zmanjšati število prometnih nesreč z ude-
ležbo motoristov je njen poudarek potekal na obnovitvi teo-
retičnega in praktičnega znanja iz varne vožnje in tehnikah 
vožnje, predstavitvi opreme, okoli 50 udeležencem, pred-
vsem iz posavskih moto društev, pa so bili v ta namen na vo-
ljo inštruktorji varne vožnje, preizkus na simulatorju varne 
vožnje kot tudi na poligonu, prisluhnili pa so tudi predava-
nju o vožnji pod vplivom drog in alkohola ter o sami psihofi-
zični pripravi na vožnjo.  

V Termah Čatež so te dni že odprli poletno termalno rivie-
ro, ki omogoča vodno zabavo na več kot 10.000 m2 vodnih 
površin, z gusarskim otokom, trojčkom toboganov, vodnih 
drčah, na 450-metrski počasni reki in olimpijskem baze-
nu. Kopalce pričakuje zabaviščni park z bungee trampoli-
ni, adrenalinskim 10-metrskim prostim padom z gusarskega 
stolpa, vožnjami z električnimi čolni po bazenu, za najbolj 
pogumne pa atraktivni black hole bumerang. V indijanski 
vasi so Indijanci postavili 25 šotorov, v katerih lahko biva-
te, posodili bodo tudi kanuje. Letos so se jim pridružili gu-
sarji z ladjo, v Gusarskem zalivu imajo 20 plavajočih hišic. 
Med bivanjem in rekreacijo v Termah, vas bo odslej zaba-
val škrat Čatež, novost pa so tudi vsakodnevni panoramski 
leti iz letališča Cerklje ob Krki. 

SEVNICA - V Šumberku (Domžale) je 18. aprila potekalo pr-
venstvo Slovenije v gorskih tekih štafet. Štafeto so sestavljali 
3 tekači, vsak je moral preteči 2 km. Ker je že od jutra de-
ževalo, je bil teren zelo razmočen, blaten, spusti pa zara-

di kamenja in korenin zelo nevarni. Proga je zelo zahtevna, 
na njej je kar 5 vzponov in spustov. AK Sevnica sta zastopa-
li dve štafeti, in sicer v kategoriji članov in članic. Članice v 
postavi Alenka Radej, Brigita Karlovšek in Vanja Lendaro 
so pritekle srebrno kolajno. Za člansko štafeto so tekli Ro-
bert Lendaro, Stojan Švigelj in Matej Samide ter v močni 
konkurenci štafet izvrstnih gorskih tekačev zasedli odlično 
tretje mesto in s tem bronasto kolajno. 

RADNA PRI BOŠTANJU - V  predpraznični nedelji je potekalo  
na parkirnem  prostoru pred nekdanjim podjetjem Jutranj-
ka na Radni v organizaciji društva Moto klub Posavje, ki ga 

vodi Boštanjčan Iztok Bence,  8. državno prvenstvo v spre-
tnostni vožnji z motornimi kolesi. Med 250 motoristi se je 
tekmovanja udeležilo 33 tekmovalcev, ki so tekmovali v sed-
mih kategorijah. V kategoriji najmlajših (junior) je slavil Ma-
tevž Robek, v kategoriji do 350 ccm Niko Radenšek, katego-
riji 350-750 ccm Gregor Vodopivc, v kategoriji nad 750 ccm 
Zvonko Zupančič, v kategoriji Enduro, Cross, Supermoto do 
750 ccm Andraž Koritnik, v kategoriji Chopper Ivo Kostevc 
in v kategoriji Lady cup Karmen Vodopivc.
 S. R., foto: L. M.

BREŽICE - Zavod za podjetništvo in turizem ter Občina Bre-
žice sta 19. aprila že drugo leto zapored v Brežice privabila 
priljubljeno televizijsko oddajo Žogarija, v kateri se v fair 
playu pomerjajo najmlajši. Na igrišču Gimnazije Brežice je 
bilo izjemno veselo, saj je ekipa Mediašporta s pokrovitelji 

pripravila nogometno igrišče in spremljajoče delavnice, na 
katerih so se pomerjali deklice in dečki, od sedem do dva-
najst let, iz OŠ Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, 
Dobova, Globoko in Velika Dolina. Prireditelji so bili na otvo-
ritvi, kjer je zbrane v imenu ZPT-ja pozdravila Vesna Savić, 
prijetno presenečeni. Leto snemajo že peto sezono oddaje, 
v vsaki oddaji zbirajo po štiri najboljše gole, ki se bodo po-
merili za zaključni gol, sta v pozdravu povedala Barbara in 
Tomaž, ki jim je družbo delal nepogrešljivi Vranček. Samo 
za nogomet, brez spremljajočih družabnih iger, se je prija-
vilo 15 ekip, najboljša je bila ekipa OŠ Artiče.
 S. Vahtarič

Na	Žogarijo	gre	OŠ	Artiče

Navijači v oranžnih majčkah iz OŠ Artiče

Bojan Novšak, nekdanji vra-
tar, je sprva igral nogomet na 
Logu, potem pa se je na tem 
koncu Slovenije rodila ideja, 
da bi imeli svoj lasten ma-
lonogometni, danes futsal, 
klub. V delo so vključili pod-
jetje Mizarstvo Krošelj. No-
však je bil športni in tehnič-
ni direktor kluba: »Vmes je 
bilo precej padcev in vzpo-
nov, bili smo tudi v 2. SFL. A 
smo se vrnili med elito, vse 
pa stavimo na domače igralce 
iz našega posavskega bazena. 
Obstajala je celo ideja, da bi 
naredili skupno ekipo Posav-
ja, a potem ni prišlo do re-
alizacije začrtanega, smo 
pa kljub temu uspeli zbrati 
v našem klubu vse najbolj-
še. Igrajo za dušo, povrnjeni 
pa so stroški, mislim, da smo 
eden najskromnejših klubov. 
Za nas je uspeh obstanek v 1. 
SFL, v U21 pa smo prišli med 

Stavijo	na	domače	igralce
SEVNICA - Sevniški futsal pomni boljše dni, saj je v drugi polovici devetdesetih let minulega stoletja 
krojil slovenski vrh, danes pa se klub bori za obstanek v 1. SFL. Spomnimo: leta 1997 so bili igralci Mi-
zarstva Krošelj drugi v državi, leto za tem (1998) so postali prvaki, dve leti za tem (2000) so osvojili 
bron, sezono 2000/01 pa so zaključili na drugem mestu. 

štiri najboljše v Sloveniji.« 
V Sevnici so ponosni na šti-
ri rekreativne lige, kjer igra 
do 400 igralcev: »Imamo ne-
kaj dobrih igralcev v selekci-
ji U17, kjer igrajo potomci 
igralcev iz tistega prvega ob-
dobja. Prihajajo Janc, Kneže-
vič, Martič in drugi. Ne boji-

mo se za podmladek.« Ekipo 
je po novem prevzel Ivan 
Kneževič, ki je nadomestil 
Robija Gačnika. Kneževiču 
je uspelo, da je v uvodnih 
treh krogih lige za obstanek, 
kjer se KMN Sevnica bori, da 
bi tudi v novi sezoni igrala v 
1. SFL, vknjižil štiri točke. 

»Moram reči, da dobro tre-
niramo. Na treningu imamo 
po 12 ali 14 igralcev. Obsta-
nek je zelo blizu, rabimo še 
eno zmago, potem bo vse laž-
je,« pove Kneževič, svoj čas 
tudi igralec v Sevnici, bil pa 
je tudi že trener ekipe.

Kneževič si želi, da bi pre-
mogli več igralcev iz Sevni-
ce, kjer imajo močno ob-
činsko ligo, igralcev za prvo 
ekipo pa (pre)malo, večina 
se vozi iz ostalih krajev Po-
savja. Sedanji trener tudi 
upa, da se na tribune vrne-
jo tudi gledalci, ki so včasih 
polnili sevniško športno dvo-
rano. »To nam lahjo uspe le 
z zmagami,« še doda sogo-
vornik, čigar ekipa premore 
tudi novopečenega članske-
ga reprezentanta Sebastija-
na Drobneta.
 Drago Perko

Sevniški malonogometaši se borijo za obstanek v 1. ligi.

KRŠKO - V objektiv smo ujeli šahistke ŠK Triglav Krško: Žu-
nec Nives, Nejo Netahly, Mirelo Ahmatovič in Natašo Bu-
čar, ko jim je ob ponovnem velikem uspehu - po že tretjem 

osvojenem naslovu državnih prvakinj čestital Viktor Rich-
ter, direktor Zavarovalnice Triglav (na sliki drugi z desne, ob 
njem še trener Hilmija Ahmatović in predsednik kluba Toni 
Kos). Na močnem turnirju, ki je potekal od 9. do 14. aprila 
v Murski Soboti, je bila prisotna tako rekoč vsa slovenska ša-
hovska smetana, dekleta iz krškega kluba pa so znova poka-
zala, da ima krški šahovski klub pred sabo zelo uspešno pri-
hodnost.  M. M.

Mlade	državne	prvakinje	
veliko	obetajo

Poletna	termalna	riviera	
odprla	vrata

Na	preizkusu	spretnostne	
vožnje	

V spretnostni vožnji z motornimi kolesi so se najprej 
pomerili mlajši tekmovalci v kategoriji »junior«. 

Sevničani	odlični	na	DP	v	
gorskem	teku	štafet

Srebrne sevniške tekačice

Preventivna	akcija	za	večjo	
varnost	motoristov	

Sodelujoči na prireditvi (foto: J. Macur)

Svetovna	prvaka	iz	Brežic

Aleksander Godler in Petra Planinc 
(foto: H. T. Oršanič)
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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

Vaš oglas v tem časopisu bo videlo 

52.000 bralcev!
Pokličite tel.: 07 4905 780, marketing@posavje.info

POROČILI
SO SE

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

• Nataša Godler, Bučerca – 
deklico,

• Alenka Keber, Sevnica – 
dečka, 

• Darja Polšak, Pilštajn  - 
deklico,

• Olga Posterean, Mali 
Podlog -  deklico,

• Vanja Škofljanec, Dolnja 
Prekopa -  dečka,

• Marina Strajnar, Leskovec 
pri Krškem – deklico, 

• Andreja Veršec, Vitna vas 
– deklico, 

• Sanja Trivunović, Krško – 
deklico,

• Šehrija Koca, Lokve – 
dečka,

• Urška Gabrijel, Pristava – 
deklico, 

• Maja Belingar, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Martina Jaklič, Zakot – 
dečka,

• Karmen Glogovšek, Mala 
Dolina – deklico.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, sosedom, upokojenkam Osnovne šole Leskovec, 
sodelavcem Osnovne šole Leskovec, Sipro inženiringa Krško, 
Nuklearne elektrarne Krško in članom Kulturnega društva 
Leskovec – vsem, ki ste se mu poklonili ob zadnjem slovesu, 
izrazili sožalje, namenili sočutne besede, darovali za sv. 
maše, prinesli cvetje, sveče in nam finančno ali na kakršen 
koli drug način pomagali.
Iz srca se zahvaljujemo tudi osebju Internega oddelka 
Splošne bolnišnice Novo mesto, patru Marku Novaku, 
gospodu župniku Ludviku Žagarju, Jožku Gorencu, pevcem 
z Rake in Pogrebni službi Žičkar. 

Še enkrat vsem iskrena hvala!
Vsi njegovi.

VILIJA HRASTELJA 
iz Leskovca pri Krškem

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka, brata in svaka

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in z mislijo 
postojite ob njegovem preranem grobu.

Mama in brat Silvo

MARJAN GLAVINA 
iz Doljne Prekope

Nisem odšel,
ker ne bi rad živel.

Odšel sem, da ne bi trpel...

V SPOMIN

Mineva leto dni odkar nas je zapustil 
dragi sin in bratranec

Se	nam	obeta	razcvet	tenisa	v	občini	
Brežice?	
Pred tedni je menda Občina Brežice dobila prošnjo za soglasje za po-
stavitev objekta, v katerem bi na igriščih Tenis kluba Brežice (zemljišče 
je last občine) odprli točilnico. Prosilec soglasja je v vlogi menda nave-
del, da želi z bogatejšo ponudbo pritegniti v šport več mladih. Na Ob-
čini Brežice najbrž ni bilo nobenih zadržkov, da tudi po tej plati pripo-
more k dvigovanju »slovenske športne kulture«. 
Ko gre za šport, se seveda pri vseh inštitucijah vsa soglasja in dovolje-
nja dobijo veliko hitreje kot za recimo proizvodno dejavnost. Tako je 
že 15. aprila krožil naslednji SMS: V soboto 17. 4. te vabim na otvoritev 
CAFFEja (Teniški klub Brežice) - AKCIJA PIJAČ: PIVO veliko 1,3 €, vod-
ka 1 €, stock 1 €, jagermeister 1 €, borovničke 1 €... UDELEŽBA OBVE-
ZNA! O dragih akcijah na nacionalni ravni, kot so Z glavo na zabavo, S 
športom proti drogi ipd. tako ni treba več izgubljati besed, saj so oči-
tno namenjene samo zunanjemu videzu in vzdrževanju reklamnih agen-
cij. Na lokalni ravni vedo, da je za dvigovanje športne zavesti občanov 
potrebna čimboljša oskrba z najcenejšo pijačo - alkoholom. Županu Ob-
čine Brežice želim, da bi kmalu med ostalimi kategoriziranimi športni-
ki na novoletnem sprejemu pozdravljal tudi tenisače, Tenis klubu Bre-
žice pa čimbolj »dehidrirane« člane.  
 Bojan Jevševar (pogosto dehidriran športnik) 

Ekonomska in trgovska šola Brežice – Višja strokovna šola na 
podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v na-
ziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/2006) objavlja

RAZPIS
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje 

strokovne šole
v programu EKONOMIST

za naslednje študijske predmete:

V skladu s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izo-
braževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004) bo naziv predavatelj/-ica viš-
je strokovne šole podeljen kandidatom/ kandidatkam, ki ima-
jo najmanj tri leta delovnih izkušenj na predmetnem področju, 
za katerega kandidirajo in izpolnjujejo pogoje predpisane s:
• Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev viš-

je strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješol-
skem študijskem programu višjega strokovnega izobraževa-
nja EKONOMIST (Ur. l. RS, št. 65/2008 z dne 30.06.2008) in

• Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem podro-
čju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list 
RS, št. 1/2009 z dne 09.01.2009).

Kandidat mora vlogi za prvo imenovanje v naziv priložiti:
• življenjepis (po vzorcu);
• dokazilo o pridobljeni izobrazbi (fotokopija diplome);
• dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj 

(kopija delovne knjižice);
• izpolnjen obrazec o vidnih dosežkih na svojem strokovnem 

področju s priloženimi dokazili (obrazec 2);
• podpisano izjavo z navedenimi študijskimi predmeti za ka-

tere želi pridobiti naziv (obrazec 1). 

Podrobnejše informacije in obrazce dobite na sedežu šole, 
na njenem spletnem portalu in po e-pošti. Vloge s priloga-
mi se sprejemajo 15 dni po javni objavi na naslovu Ekonom-
ska in trgovska šola Brežice - Višja strokovna šola, Bizeljska 
c. 45, 8250 Brežice. Obrazec 2 pošljite tudi na vss.brezice@
guest.arnes.si. O podelitvi naziva bo odločal predavatelj-
ski zbor Višje strokovne šole Brežice in Strokovni svet RS za 
poklicno in strokovno izobraževanje. Kandidati bodo o iz-
idu obveščeni v 15 dneh po končanem uradnem postopku.

• Poslovni tuji jezik 1 (PTJ 1)
• Poslovno komuniciranje 

(POK)
• Poslovna matematika s 

statistiko (PMS)
• Organizacija in menedžment 

podjetja (OMP)
• Ekonomija (EKN)
• Osnove poslovnih financ (OPF)

• Prodaja (PRO)
• Poslovno pravo (PPR)
• Oblikovanje proiz. in teh. 

procesov (OPP)
• Poslovna logistika (POL)
• Računovodstvo za s.p. (RSP)
• Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)
• Poslovni tuji jezik 1 na višji 

ravni (PTJ v)

Na svetu nimamo ničesar,
kar bi bilo naša last,

vse nam je dano le za določen čas -
tudi ljudje, ki jih imamo radi.

(M. Klevišar)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem za ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala kolektivu „Mana“ iz Dečnega 
sela in Davčni upravi Brežice.
Hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku iz Artič, 
pevcem iz Artič, kvartetu trobil, govorniku gospodu 
Petanu, praporščakom in Okrepčevalnici Štritof.
Hvala Marjani, Špeli in Vesni za nesebično pomoč.
Vsem, ki ste našega očeta v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi 

IVAN OMERZU 
iz Dečnega sela

ZAHVALA

Odšel je naš dragi

JAVNO OZNANILO 

UPORABNIKOM 
NAMAKALNEGA SISTEMA Kalce - Naklo II.

EKSTENZIVNI ARHEOLOŠKI PREGLEDI NA 
OBMOČJU NAMAKANJA KALCE-NAKLO II. 
V prihajajočem mesecu bodo delavci PJP d.o.o, Sloven-
ska Bistrica, ki deluje v okviru Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine, začeli prve predhodne ekstenzivne arhe-
ološke preglede na območju, kjer naj bi potekala trasa 
primarnega cevovoda za namakanje kmetijskih površin 
v okviru projekta Kalce Naklo II. faza

Ti pregledi sodijo v sklop pridobitev predhodnih projek-
tnih pogojev za načrtovanje velikega namakalnega sis-
tema Kalce-Naklo II faza. Pri tem delu ne bodo močneje 
posegali v zemljišča, saj bodo poleg pregleda zemljišč le 
pobirali najdbe, tudi testne jamice na travnikih in njivah 
ne bodo velike, vse pa bodo po pregledu tudi zasuli in na 
travnikih pokrili s travno rušo.
 Franc Bogovič, župan

• Bojan Gregorevčič, 
Brežice in Tanja Bučar, 
Drganja sela,

• Anton in Antonija 
Bruderman iz Brežic – 
obred biserne poroke, 

• Damjan Rudman, Gomila 
in Eva Filej, Novo mesto,

• Marko Sekula, Jurna vas in 
Helena Cemič, Raka,

• Stojan Jazbec in Katarina 
Požun, oba iz Krškega,

• Borut Vene in Simona 
Junkar, oba iz Hrastulj,

• Matej Olovec, 
Kostanjevica na Krki in 
Urška Kostelac, Veliko 
Mraševo,

• Jure Korent in Ramona 
Križan, oba z Otočca,

• Sebastjan Škofljanc, 
Velike Malence in Anita 
Zorko, Veniše,

• Anton Žibert in Ana 
Mišetić, oba z Loč,

• Andrej Škofljanc, Trebež 
in Mihaela Požgaj, Mala 
Dolina.  

ČESTITAMO!
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Geslo prejšnje, 08/2010 številke: 

VAŠ SVET TEHNIKE
Nagrade, ki jih podarja URBO MEDIA d.o.o., prejmejo:
1. nagrada: Sonja Levičar, Krško 
2. nagrada: Mojca Kožar, Radeče 
3. nagrada: Silva Močan, Krmelj

Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, 8270 Krško

Geslo križanke, svoj naslov in telefonsko številko  pošljite do četrtka, 6.5.2010, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 
288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih na-
grad, ki jih podarja

Obvestilo	o	nagradni	igri	
„Kako	smo	ljubili	tovariša	Tita“
Izžrebancem nagradne igre »S Posavskim obzornikom na 
komedijo Kako smo ljubili Tovariša Tita« sporočamo, da nas 
je organizator na dan predstave obvestil, da le-ta zaradi 
tehničnih zapletov odpade. Nagrajenci bodo tako prejeli 
vstopnice za prihajajočo komedijo »Duohtar pod mus«, o 
vsem pa bodo obveščeni na poštni naslov.   Uredništvo

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."

Duohtar pod mus!Duohtar pod mus!

s kantavtorjem Iztokom Mlakarjem

Burka s petjem in streljanjem
Prodaja vstopnic: 

www.eventim.si 

29. 5. ob 20.00 uri   

Terme Čatež  
v večnamenski dvorani

E- prodaja: www.eventim.si, Klicni center: 01/420.5000, 
Število vstopnic je omejeno, predprodaja: cena VIP parter 17,00 EUR, parter 14,00 EUR, 

na dan prireditve: cena VIP parter 19,00 EUR, parter 15,00 EUR.

Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija,
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije in

Agencija za radioaktivne odpadke

vabijo na posvet z naslovom

ODLAGALIŠČE RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV – 

PRILOŽNOST ZA VARNO SOŽITJE Z 
LJUDMI IN OKOLJEM

v četrtek, 13. maja 2010, ob 15. uri
v dvorani Državnega sveta, 

Šubičeva 4, Ljubljana.

Parlamentarna skupina GLOBE Slovenija, katere člani so poslanke 
in poslanci Državnega zbora ter svetnice in svetniki Državnega 

sveta, spremlja, spodbuja in koordinira sodelovanje na področju 
trajnostnega razvoja ter varstva okolja in narave.

Na posvetu bo Agencija za radioaktivne odpadke predstavila 
dosedanji postopek umeščanja odlagališča nizko- in 

srednjeradioaktivnih odpadkov ter nadaljevanje postopka 
pridobivanja dovoljenj in sodelovanja z lokalno javnostjo.

Svoje poglede na umeščanje odlagališča bodo podale tudi 
nevladne okoljske organizacije.

Temo “Socialna konstrukcija sprejemljivosti odlagališča in pomen 
upoštevanja določil Aarhuške konvencije” bo predstavil dr. Drago 

Kos s Fakultete za družbene vede.

Predstavitev bo trajala približno uro in pol, sledila bo razprava.

POTOPISNO PREDAVANJE »PATAGONIJA«
četrtek, 29. april, ob 19. uri – 

Izposojevališče Senovo
Vabimo vas na zanimivo potopisno predavanje o Patago-
niji domačinke Sonje Kostevc. 

LUTKOVNA PREDSTAVA »PRAVLJICA O SOLI«
četrtek, 6. maj, ob 17. uri – 
mladinski oddelek v Krškem

Otroke in starše vabimo na ogled lutkovne predstave 
Pravljica o soli, ki je nastala po slovenski ljudski pra-
vljici, v izvedbi gledališke sekcije Delavsko kulturnega 
društva Svoboda Senovo.
 

RAZSTAVA O DELOVANJU DRUŠTVA 
LJUBITELJEV FOTOGRAFIJE KRŠKO 
maj 2010 - Osrednja knjižnica v Krškem

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

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE »Z 
MIŠKO V SVET«

ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro - 
Osrednja knjižnica v Krškem  

Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, 
ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako eno-
stavna, vas vabimo na računalniške delavnice za starej-
še. Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

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

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA ZBIRKA 
SPEEDWAY V SLOVENIJI

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

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V MAJU

Ob otvoritvi letne terase Pivnice Apolon bodo 
okusno nagrado, svež sladoled zanimivih okusov, 
prejeli prav vsi reševalci nagradne 

križanke, ki bodo gesla, svoj naslov in 
telefonsko številko poslali do 6. maja! 

Sodelujte in se sladkajte!
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodam 1-sobno stanovanje v 
Radečah, vpisano v zemljiško 
knjigo. Cena po dogovoru. Tel.: 
031 671 881 (po 17. uri)

Prodam 1-sobno stanovanje na 
Maistrovi v Brežicah, veliko 43 
m2, renovirano in popolnoma 
opremljeno, zemljiško knjižno 
urejeno. Tel.: 041 586 353

Prodam 2-sobno stanovanje v 
Brežicah, bližina ožjega centra, 
ugodno za invalide, starejše in 
družine z otroci. 
Tel.: 031 720 395

Prodam parcelo v Straži nad Mr-
zlavo vasjo, k.o. Čatež, 1.665 
m2, pol vinograd, pol travnik, 
južna lega. Ogled po dogovoru. 
Tel.: 07 49 59 531

Prodam ali oddam v najem vino-
grad v izmeri 8 arov v Cirju pri 
Raki. Tel.: 041 837 374

Prodam 35 arov gozda blizu Sta-
rega Grada in gumi voz – 16. col. 
Tel.: 07 49 71 770

Prodamo zemljišče v izmeri 
11,50, k.o. Loče – Dobova, v po-
stopku spremembe namembno-
sti v gradbeno. Tel.: 07 45 22 056 
(po 16. uri)

Prodamo njivo v izmeri 18 a, 
k.o. Vel. Obrež – Dobova (Podvr-
ta). Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

V najem oddam opremlje-
no 2-sobno stanovanje v Bre-
žicah, Maistrova ul. 6, vseljivo 
1.5.2010. Tel.: 041 657 554

V Brežicah oddam v najem hišo 
na lepi lokaciji, ugodno. 
Tel.: 041 976 583

Starejšo obnovljeno hišo na Prili-
pah, primerno za dve osebi, oddam 
za daljše obdobje mirnim in pošte-
nim – ugodno. Tel.: 041 281 490

Takoj oddam opremljeno stano-
vanje 36 m2 na Cesti krških žrtev 
86 v Krškem. Tel.: 031 320 900

V najem oddamo 3-sobno neo-
premljeno stanovanje v Breži-
cah. Tel.: 031 360 674 

Prodam starejšo hišo v Zabukov-
ju nad Sevnico, 210 m2, elektri-

ka, telefon, voda, CK in 350 m2 

zemljišča; cena 26.900 €. 
Tel.: 070 876 032 

Zamenjam novo 2-sobno stanova-
nje v Brežicah za manjše ob do-
plačilu razlike. Tel.: 041 208 465

Na Vidmu iščem stanovanje za 
družino, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 564 222

Najamem hišo, vikend v okolici 
Krškega, Brežic, Sevnice, pozne-
je možen odkup. Tel.: 051 619 071

V centru Brežic oddam v najem 
trgovski lokal 26 m2, primeren tudi 
za mirno obrt. Tel.: 041 726 094

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA
Prodam Citroen C5 2.0 HDI, 16V, le-
tnik 2005 (12), kupljen v Sloveniji, 
siva barva, 100.000 km, vsa opre-
ma. Cena 8.400 €. Tel.: 031 312 602

Prodam Citroen Berlingo 1,9 D 
Multispace, l. 2000, prevože-
nih 193.000 km, klima, reg. do 
2/2011, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 626 362

Prodam Volvo 460 GLE, 1994, 
prvi lastnik, odlično ohranjen, 
prevoženih 107.000 km. 
Tel.: 030 911 534

Prodam Renault Clio 1,2 RL, ben-
cinski motor, 1149 ccm, l. 1998, 
prevoženih 174.380 km, tri vra-
ta, bele barve, dobro ohranjen, 
cena 1.250 €. Tel.: 031 526 431

Prodam Renault Clio 1,2 RN, 
l.1999, srebrne barve, 3 vrata, 
opravljen tehnični pregled, servi-
sna knjiga, 2 x airbag, radio – MP3. 
Cena 1.450 €. Tel.: 07 81 44 482

Prodam Megan, l. 1996, 5 vrat, 
nov priključek za prikolico, ga-
ražna vrata in črpalko za črpanje 
gnojnice s 600-litrsko cisterno (ali 
menjam za vino). Tel.: 031 302 355

Prodam Kia Sephia GTX, 1,6, 
registracija do 2011/1, letnik 
1997. Tel.: 040 342 319 (Drago)

Prodam VW Golf III TDI, 90 KM, l. 
1997, reg. do 7/2010, pogon 4x4, 
zelo ugodno. Tel.: 041 621 362

Ugodno prodam osebni avto Da-
ewoo Matic. Tel.: 07 47 78 069

Prodam Peugeot 206, 1,6 16V, 
l. 2002, Roland Garros oprema, 
pred kratkim narejen velik servis. 
Zraven podarim še letne gume; 
cena 3.900 €. Tel.: 041 200 553

Ljubiteljem starih avtomobilov 
ugodno prodam Fiat 127, l.1979, 
lepo ohranjen. Tel.: 051 625 627

Prodam malo rabljeno avtomo-
bilsko prikolico, zelo dobro ohra-
njeno, domače izdelave po nem-
ški licenci, s homologacijo, cena 
450 €. Tel.: 031 452 489 

Prodam 4 letne gume za Re-
nault Modus Sava Intensa 185/55 
R15/60, rabljene eno sezono, ugo-
dno -  40 €/kos. Tel.: 041 997 414

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor IMT 539, l. 2006, 
zelo malo rabljen in lepo ohra-
njen. Tel.: 041 746 790

Prodam traktor IMT 539, l. 1982, 
1000 delovnih ur in 100 bal sla-
me. Tel.: 031 312 651

Prodam traktor Pasquali, tip 
995, 30 KS, l. 1973, ohranjen, 
obnovljen, nove gume, samo 
1.600 €. Tel.: 041 731 133

Prodam ohranjen traktor Fergu-
son David Brown, motor Golf II, di-
zel 60 KM, hidravlika, z obnovlje-
no Bosch pumpo. Tel.: 040 637 453

Prodam zelo lepo ohranjen trak-
tor Štore 504, l. 1986, registri-
ran in pred dvema letoma ličar-
sko prenovljen. Tel.: 041 817 764

Prodam traktor Zetor 911 in Deutz 
2, 42 KM in smrekove deske, debe-
line 50 in 25 mm. Tel.: 031 507 111 

Prodam traktorski ličkalnik in že-
lezni koruznjak. Tel.: 031 581 011

Prodam puhalnik, samonakla-
dalko Sip 15, vino letnik 2008 in 
2010, po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 040 957 067

Prodam samonakladalko SIP 19, 
aluminijaste stranice, malo ra-
bljena. Tel.: 041 704 335

Prodam greben strižne kosilnice 
s kosilnim mehanizmom, znam-
ke Mio Standard, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 391 372

Prodam kosilnico BCS, manj-
šo, Acme motor, generalno ob-
novljeno in več masivnih stolov, 
primerni za kmečke sobe, kmeč-
ke turizme. Tel.: 031 508 026

Prodam kosilnico BCS, Acme 
motor 14 KM, bencin – petrolej, 
malo rabljena, stara 15 let, in 
trofazni Eli motor 10 KM. 
Tel.: 03 58 06 131

Prodam dvobrazdni pomični plug 
Batuje, 10 col, dobro ohranjen in 
100 let staro prešo na kamen, še 
vedno delujočo. Tel.: 031 727 045 

Prodam železni obračalni plug 
(orača) za živinsko vprego. 
Tel.: 041 532 964

Prodam 300-litrsko traktorsko vi-
nogradniško škropilnico, hidra-
vlično stiskalnico grozdja (500 l.), 
4 inoks vinske sode in štiri 500-li-
trske kadi. Tel.: 041 527 323

Prodam frezo Homelite, motor 
4 KM. Tel.: 031 414 892

Prodam ali zamenjam za drva 
dvoredno koruzno sejalnico Olt. 
Tel.: 031 513 021 

Prodam šrotar, mlin za koruzo in 
zrnje, masivne izdelave, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 815 236

Prodam tračno žago z motorjem 
2,2 KW, 380 V, cena po dogovo-
ru. Tel.: 030 332 552

Prodam motorno žago Ryobi, 40 
cc, meč 40 cm, rabljena 1 leto. 
Tel.: 031 274 865

Prodam cirkular Sever,  kovinsko 
omizje v celoti, malo rabljen, 
cena 150 €. Tel.: 041 412 073

Ugodno prodam 20-tonski cepilec 
za drva na traktorski pogon, cena 
po dogovoru. Tel.: 070 866 560

Prodam enofazni skobelni stroj 
– poravnalka, kovinski enofazni 
cirkular in kosilnico BCS Acme 
127, bencin – petrolej, ugodno. 
Tel.: 041 552 915

Prodam bakreno škropilnico, 
starinski voz in gumi voz za vpre-
go. Tel.: 041 622 122

Prodam bakreno škropilnico, ra-
bljeno le 3 x, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 537 181

Ugodno prodam les za drvarnico 
ali vrtno lopo. Tel.: 07 49 69 474

Prodam suhe hrastove fosne, de-
beline 5 in 2,5 cm, naravno suše-
ni od leta 2004. Tel.: 041 782 360

Prodam drva akacije, hrastova 
in bukova, možna dostava, ter 
belo in rdeče vino dobre kvali-
tete. Tel.: 041 222 914

Prodam opaž in brune debeline 
12 – 40 mm, možnost razreza in 
dostave. Tel.: 040 229 459 

Prodam opaž vseh dimenzij, 1. 
klasa (debeline 15 mm) in 2. kla-
sa, ter brune vseh dimenzij, de-
beline 20 mm. Tel.: 040 624 123

Prodam razžagana in razceplje-
na bukova drva, primerna za cen-
tralno kurjavo ali štedilnik. Možna 
dostava na dom. Tel.: 040 738 059

Prodam mešana drva po 47 € in 
vino souvignon po 1 €/l. Tel.: 07 
81 42 895 (po 18. uri).

Prodam seno v kockah in slamo 
v kockah, krožne brane – 20 dis-
kov ter žrebico posavko, staro 11 
mesecev. Tel.: 040 135 984

Prodam suho seno v kockah, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 81 89 328

Prodam 70 kom. sena v kockah, 
cena 1 €/kom. Tel.: 041 594 443

Prodam seno 2009, okolica Kr-
melja. Tel.: 041 226 331

Prodam suho hribovsko seno v okro-
glih balah (okolica Rake), cviček in 
jedilni krompir. Tel.: 041 739 565

Prodam seno v refuzi, ječmen, 
koruzo trdinko in slamo. 
Tel.: 051 869 010

Prodam ječmen, lepo zrnje, po 
0,18 € in naravno sušeno koruzo. 
Tel.: 040 867 262

Prodam ječmen (0,18 €), koruzo 
(0,15 €), ajdo za setev (0,80 €), 
moko (2,00 €), oves (0,20 €) in 
tritikal (0,20 €). Tel.: 031 834 173 

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 74 048

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

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 1500 kg suhe koruze v zr-
nju po 0,13 €/kg. Tel.: 041 223 957

Prodam koruzo v storžih, možna 
tudi menjava za drva. 
Tel.: 07 49 67 132

Prodam kvaliteten krmni oves. 
Tel.: 031 519 566

Na Bizeljskem prodam vinogra-
dniške stebre. Tel.: 031 278 738

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

Kupim cirkular za žaganje drv. 
Tel.: 041 739 042 

Za motokultivator Honda F-600 
kupim priključek – rotacijsko ko-
silnico. Tel.: 041 420 947

Kupim avtomatsko kljuko za trak-
tor Universal. Tel.: 07 81 44 100

Podarim vinogradniško prešo z 
utežjo kamna. Tel.: 07 49 61 682

ŽIVILA, VINO
Prodam vino cviček in modro 
frankinjo po ceni 0,70 €/l. 
Tel.: 031 542 438

Prodam rdeče in belo vino po 
ceni 0,60 €/l, večje količine po 
dogovoru. Tel.: 07 49 51 577

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

Prodam rdeče vino po 0,90 €/l. 
Tel.: 041 709 428 

Prodam modro frankinjo (srebrna 
medalja) – 1,5 €/l in rdeči sremi-
čan ter chardonnay po 1 €/l. Mo-
žna zamenjava za prašiča, okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino modra frankinja. 
Tel.: 031 765 662

Prodam belo in rdeče vino po 
1 €/l ter breskovo in marelično 
žganje po 5 €/l, možna dostava. 
Tel.: 041 720 308 

Prodam odlično vino z malo kisli-
ne in žvepla proti putiki ter stre-
šni kovček Montana  - 600x2200 
- (Passat, Opel) z nosilci za mon-
tažo. Tel.: 031 275 326

Prodam 200 litrov čiste črne 
otele. Vino je zelo kvalitetno in 
biološko. Tel.: 040 369 006

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice
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suho stranišče

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev, rjavih, 
grahastih, sivih ter belih jarkic 
• 10. maja pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka ter 
• 11. maja na Kajuhovi 3, 

Senovo.
Zbiramo tudi naročila za 
enodnevne bele piščance, 
race, gosi ter večje purane.

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

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

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 29. aprilom in 12. majem

Četrtek, 29. 4.
• ob 10.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: delavnice v sklopu 

projekta »A je to?« - ekonomično kuhanje
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Lucijina počitniška delavnica
• ob 15.00 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki: de-

lavnica za otroke z akademskim kiparjem Jirijem Bezlajem
• ob 19.00 v galeriji gradu Sevnica: odprtje likovne razsta-

ve akademske slikarke Beatriz Tomšič Čerkez
• ob 19.00 v knjižnici na Senovem: potopisno predavanje 

domačinke Sonje Kostavec o Patagoniji
• ob 19.00 v Knjižnici Brežice: brezplačna predstavitev in de-

monstracija tehnike zdravljenja - Reference Point Terapija

Petek, 30. 4.
• ob 17.00 pred gasilskim domom Blanca: tradicionalno roč-

no postavljanje mlaja
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: počitniško igranje x-box iger
• ob 18.00 v OŠ Raka: olimpijske igre malo drugače - poli-

gon, balinčkanje, tek v žaklju
• od 18.00 dalje na Trški gori: kresovanje, igrajo Pihalni or-

kester Krško in ansambel Brodniki
• ob 19.00 v Dolenjem Boštanju: kresovanje z ansamblom 

Slovenski zvoki in bogatim zabavnim programom
• ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu Kostanjevica na 

Krki: odprtje razstave Krajina iz muzejskih depojev
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: Red party DJ Born2dance 

Sobota, 1. 5.
• ob 10.00 v Orehovem pri Sevnici: tradicionalni 19. gorski 

tek na Lisco
• ob 11.00 na Planini nad Podbočjem: prvomajsko srečanje s 

kulturnim programom, pozdravni govor župana Franca Bo-
goviča

• ob 11.00 na Šentvidu: tradicionalno prvomajsko srečanje 
– Trebeški drotarji, Pihalni orkester Kapele, nagovor župa-
na Ivana Molana in slavnostni nagovor sekretarke SKVNS Dra-
gice Andlovič

• ob 11.00 na Lisci: tradicionalno prvomajsko srečanje – an-
sambel Zasavci, MePZ Lisca Sevnica, Godba Sevnica, nagovor 
župana Srečka Ocvirka in predstavnika ZSSS Gorana Lukiča

• ob 11.00 v Krmelju: 17. pohod na Kamenško
• ob 17.00 na mostu v Drašah: 1. srečanje krajanov z obeh 

strani reke Sotle
• ob 20.00 v MC Bistrica ob Sotli: predstavitev igralske delavni-

ce Žige Čamernika, ob 22.00: koncert skupin Collector Base 
Emitter in Greench

Nedelja, 2. 5.
• ob 9.00 pri gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli: zbirno 

mesto 1. pohoda prijateljstva na Cesargrad
• ob 14.00 na mostu prijateljstva Kunšperk - Gmajna: 5. 

mednarodno prvomajsko srečanje med občinama Bistrica 
ob Sotli in Kumrovec

Ponedeljek, 3. 5.
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

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

Torek, 4. 5.
• ob 16.00 na sedežu PRSTaN-a v Brežicah (Cesta prvih bor-

cev 3): posvet o stanju in vplivu civilne družbe v Sloveniji

Sreda, 5. 5.
• ob 19.30 v Dvorani v parku Krško: koncert klasične glas-

be - Matjaž Prevejšek - kontrabas, Pierina Mršić Cavali-
ere - klavir

Četrtek, 6. 5.
• ob 17.00 na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: lutkovna predstava »Pravljica o soli« v izvedbi gle-
dališke sekcije DKD Svoboda Senovo

• ob 17.00 v sejni sobi MC Brežice: predavanje dr. Nevenke 
Šolajić-Božičević o holističnih pristopih zdravljenja

• ob 20.00 v KD Krško: monokomedija „Fotr“ z Ladom Bi-
zovičarjem, za izven 

Petek, 7. 5.
• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka v Brežicah: drugi koncert ob-

močne revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem Po-
savja 2010“

• ob 19.00 v Domu XIV. divizije na Senovem: dobrodelna pri-
reditev za Tanjo Kodrič, nastopajo pihalni orkester in fol-
kloristi ter gledališka skupina s predstavo Silvestrska sprava

• ob 20.00 v Prosvetnem domu Artiče: Veseljakova karava-
na – Trebeški drotarji, Brežiški flosarji, Marjan Zgonc, To-
maž Vrhovnik, Iskrice, Tanja Žagar in Novi spomini

• ob 20.00 v galeriji MC Brežice: otvoritev razstave risb 
akad. slikarke Saše Bezjak

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: večer latinske glasbe in 
koktajlov

Sobota, 8. 5.
• ob 7.30 izpred trgovine v Vrhovem: 4. tradicionalni Sta-

netov pohod na Lovrenc
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – detektiv ter tržnica Uni-

ka izdelkov - nakit
• ob 16.00 na poligonu Čatež ob Savi: paintball turnir
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: mažoretno-plesni ve-

čer „Korak za korakom“, gostja: Eva Černe
• ob 19.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: tretji koncert ob-

močne revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem Po-
savja 2010“

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: afriški večer – potopis o 
Ugandi in KUD Baobab

Nedelja, 9. 5.
• ob 8.45 izpred gasilskega doma Bizeljsko: povorka PGD 

Bizeljsko z okoliškimi društvi k sv. Lovrencu
• ob 18.00 v dvorani Glasbene šole Krško: četrti koncert 

območne revije odraslih pevskih zasedb Posavja „Pesem 
Posavja 2010“

Ponedeljek, 10. 5.
• v Knjižnici Sevnica: razstava „Portali starih trških hiš pri-

povedujejo“, avtorja Ljubo Motore in Zoran Oskar Zelič

Torek, 11. 5.
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica

Sreda, 12. 5.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

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

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info 
in v rubriko Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam vino in žganje.
Tel.: 041 778 121

Prodam jagermajster in žganje. 
Tel.: 041 524 287

Prodam vino chardonnay, mo-
dra frankinja in mešano bizelj-
sko rdeče, ali menjam za drva. 
Tel.: 040 780 444

Meso, polovico krave, prodam. Ter-
min po 15. maju. Tel.: 031 306 072

ŽIVALI
Prodam 10 kom. odojkov, težkih 
25 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 74 036

Prodam 4 prašiče, težke okoli 
100 kg. Tel.: 031 782 278

Prodam 2 prašiča, težka po 100 
kg. Tel.: 031 563 503

Po ugodni ceni prodam 2 praši-
ča, težka do 80 kg, hranjena z 
domačo hrano ter konjski komat. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam 3 prašiče, težke okoli 
170 kg, hranjene z domačo hra-
no. Tel.: 031 515 571

Prodam prašiča, težkega 70 kg, 
krmljen z domačo hrano, prime-
ren za zakol ali nadaljnjo rejo, lah-
ko tudi polovice. Tel.: 040 865 655

Prodam 3 odojke, težke cca. 
50 kg, prašiča za zakol, jedilni 
krompir ter fižol črešnjevec in 
sivček. Tel.: 07 49 67 826

Prodam 4 odojke, težke do 30 kg, 
okolica Podbočja. Tel. 031 209 673

Prodam 5 odojkov, težkih oko-
li 25 kg, okolica Brežic, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 560 136

Prodam 50 kg težke odojke. 
Tel.: 07 81 43 247

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 9 tednov, cena 480 €, in suho 
bukovo drevo po 50 € za prm. 
Tel.: 07 81 80 351

Prodam bikca, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam telico simentalko, bre-
jo 6 mesecev. Tel.: 03 56 81 071

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 10 tednov. Tel.: 07 81 43 023

Prodam teličko pasme limusin, 
težko 80 kg. Tel.: 07 81 88 063

Prodam 5 let staro pašno kravo 
simentalko, brejo 8 mesecev in 
naravno sušeno koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 68 331

Prodam telico, težko okoli 600 
kg in 3 prašiče, težke od 130 – 
150 kg, hranjeni z domačo hra-
no. Tel.: 041 243 497

Prodam jagenjčke, koze, kozlič-
ke in zajce za rejo ali zakol. 
Tel.: 031 671 906

Prodam 2 mini himalajska koz-
lička (ali menjam za gosi, koko-
ši...) ovna pasme belokranjska 
pramenka za razplod, starega 
11 mesecev, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 637 453

Prodam 3 leta starega kozla, pri-
meren za pleme, močne telesne 
konstrukcije, cena 80 €. 
Tel.: 070 989 149

Prodam pašno kravo limusin, po 
prvem teletu. Tel.: 031 852 438

Prodamo kravo LS dojiljo s te-
ličko limusin, staro štiri mese-
ce, peto tele. Tel.: 07 81 43 109 

Prodam mladega oslička in pred-
nji odgon za kardan za traktor 
Zetor, ugodno. Tel.: 07 49 61 057

Prodam kobilo z žrebetom in žre-
bico, staro 2 leti, pasme norik. So 
lepe in mirne. Tel.: 041 377 870

Prodam štiri ponije. 
Tel.: 031 876 668

Prodam mladičke pudljev, bele 
in svetlo rjave barve. So čisto-
krvni, brez rodovnika; za samo 
300 €. Tel.: 031 641 013

Prodamo mladičke pritlikavih pin-
čev, črni z rjavimi ožigi, ugodno 
oz. po dogovoru. Tel.: 041 751 911

Oddamo psičko križanko med la-
bradorcem in dalmatincem, sta-
ro 14 mesecev, zelo prijazna, do-
bra čuvajka. Tel.: 041 288 372

Po 1. maju kupim dva telička, sta-
ra 10 – 12 tednov, pasme choro-
le, belgijski plavi, limuzin, simen-
talec, prodam pa seno v kockah, 
možna menjava. Tel.: 051 448 414

Pritlikavi beli šnavcer z rodovni-
kom, mladički skoteni 4.4.2010, 
rezervacije in informacije na 
tel.: 041 923 902

POHIŠTVO OTROŠKA OPREMA
Prodam avtosedež Brevi, malo 
rabljen. Tel.: 040 464 528

Ugodno prodam otroški voziček, 
rabljen 1 leto, oblačila za punč-
ko od 0 – 12 mesecev in več ori-
ginalnih CD igric za računalnik in 
PS 2. Tel.: 031 530 968.

Po simbolični ceni 100 € prodam 
oblačila za fantka 0 – 12 mesecev 
(preko 150 kom). Tel.: 031 685 946

Ugodno prodam dvosed iz ratana, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 537 076

Prodam usnjen trosed, bež barve, s 
spominsko peno, star pol leta. Cena 
400 €, Krško. Tel.: 040 862 085

Prodam tuš kabino z masažnimi 
šobami, otroško stajico, gugalni-
co in hojico, podarim pa obutev 
od št. 18 – 22. Tel.: 040 302 456

Podarim nov jogi za eno poste-
ljo. Tel.: 031 306 072

RAZNO
Prodam tendo 3x2 m, še original 
zapakirano, cena 100 €. 
Tel.: 041 543 226

Prodam starine: mlatilnico, paj-
kl, voz parizar, sani, sadjarsko 
škropilnico, slamoreznico itd. 
Tel.: 031 304 297 

Prodam še ne rabljeno klimat-
sko napravo za hlajenje in gre-
tje. Tel.: 031 379 724

Prodam varilni aparat, elektro in-
verterski 220 V - 160 A. V garanciji, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 554 098 

Prodam novo diatonično harmo-
niko štajerko, C-F-B glasilke tipa 
amano Dural, 3 leta garancije. 
Tel.: 030 934 786

Prodam diatonični harmoniki To-
lar, 37+3 gumbi, rdeča B, ES, AS, 
rjava C-F-B, glasilke tipo amano, 
turbo basi, cena 1.900 €. Tel.: 
041 439 908

Prodam synthesizer Yamaha PSR 
340 z disketno enoto in stoja-
lom. Tel.: 041 961 785

Prodam aparat za merjenje go-
stote krvi (IHR) Coagu Chek, XS 
system znamke Roche in meril-
ne lističe; rabljen 1 mesec, na-
učim uporabo. Tel.: 031 283 914

Prodam okna PVC, zunaj te-
mni hrast : 2  kom. 180x124, 1 
kom 130x124, 1 kom.130x70 in 1 
kom. 73x70, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 685 795

Prodam zaščitno mrežo za 
okna, oblika satja, za okna dim. 
110x100, 100x90 in za vrata 
dim.140x220. Imajo okvir, komar-
nik in kljuko. Tel.: 041 773 484

Prodam 5-litrski podpultni niz-
kotlačni električni bojler in me-
šalno baterijo. Tel.: 031 632 830

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 
rjavih in grahastih jarkic 

starih 10 tednov, 
8. in 9. maja.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Prodam 2 rjavi moški obleki, 
siv plašč, bež balonar št. 48-50 
in moško obleko v modro-zeleni 
barvi št. 52, cena 15 – 20 €/kom. 
Tel.: 070 866 618 

Prodam 1000-litrsko PVC cister-
no na paleti (Obrežje). 
Tel.: 041 502 757 

Prodam lepo oblikovan in ohra-
njen lesen sklednik. 
Tel.: 051 884 662 

Ugodno prodam modna spomla-
dansko-letna ženska oblačila v 

velikosti 38 – 40, deloma nova, 5 
€/kom. Tel.: 041 542 910 

Prodam 1000-litrsko PVC cister-
no za vodo na paleti. 
Tel.: 051 630 530

Ugodno prodam okoli 15 m3 ka-

mna simec za škarpe, temelje. 
Tel.: 031 761 559

Prodam star jugoslovanski de-
nar, kovance in papirnate ban-
kovce. Tel.: 031 849 531

STIKI
49-letni samski moški bi rad spo-
znal žensko svojih let. Imam hišo 
in malo vrta okoli nje. 
Tel.: 031 565 917

Če si osamljen, razgledan, upo-
kojen, višje postave, star do 65 
let, se oglasi 58-letni upokojenki 

z dežele. Resni pokličite! 
Tel.: 040 869 157

Moški, 57 let, bi rad spoznal žen-
sko, staro od 45 do 57 let, za re-
sno ponudbo. Tel.: 041 256 631
38-letni fant bi rad spoznal žen-
sko od 25 do 35 let, en otrok ni 
ovira, za resno ponudbo. 
Tel.: 031 215 969

Prijateljica, oglasi se 45-letne-
mu urejenemu, iskrenemu in 
poštenemu moškemu s službo in 
stanovanjem, ne bo ti žal. 
Tel.: 051 384 321

Vaše
oglasno sporočilo
v tem časopisu

bo videlo več kot 

52.000
rednih bralk
in bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Slovenskim krajem, ki imajo svojo preteklost že predstavljeno in ohranjeno tudi s pomočjo knjižne objave starih razglednic, se je leta 2003 pridružilo tudi 
mesto Krško. Knjigo je pripravila domača avtorska skupina Polona Brenčič, Ljudmila Šribar in Silvo Mavsar, ki je za svoje delo prejela tudi posebno 
priznanje KS mesta Krško. Knjiga KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH je že nekaj let razprodana in ker je po njej precejšnjo povpraševanje, smo se 
odločili za ponatis, ki pa ga bomo dopolnili z nekaj medtem odkritimi razglednicami.
Že ob snovanju prve knjige smo v Zavodu Neviodunum imeli načrt, da na ta način predstavimo tudi ostali večji središči Posavja, zato smo osnovali zbirko z 
naslovom Stoletje na razglednicah. Žal so taki projekti odvisni od podpore lokalnih sponzorjev in samih ljubiteljev knjig v Posavju, zato je kar dolgo trajalo, da 
je v lanskem letu sledila druga knjiga v zbirki. Mladi, a 
že izkušeni avtor, predvsem pa dober poznavalec sevniške 
preteklosti Oskar Zoran Zelič je ob pomoči Ljuba 
Motoreta in nekaterih sevniških zbirateljev razglednic v 
knjigi SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH 
zanimivo opisal in s številnimi zanimivostmi ilustriral 
življenje v stari Sevnici in nekdanjem Šmarju.
Želja uredništva, da zaokrožimo zbirko še s tretjo 
knjigo, tokrat o mestu Brežice, se tudi približuje k svoji 
uresničitvi, saj je že opravljen izbor preko 300 razglednic, 
ki bodo objavljene v knjigi BREŽICE – STOLETJE NA 
RAZGLEDNICAH, ki bo izšla v mesecu oktobru.
Vse knjige iz zbirke so velikega formata (260 x 280 mm), 
trdo vezane in tiskane v štiribarvnem tisku na 
kvalitetnem papirju, obsegajo pa preko 200 strani, zato 
so zelo primerno darilo za različne osebne in poslovne 
priložnosti.

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

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

NaročilNica

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

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

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

 Sevnica (na zalogi) - po ceni 39 €

 Krško (prednaročilo - predvideni izid junij 2010) - po ceni 35 €

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

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

Podpis in datum:

Zadaj, levo od zvonika župnijske cer-

kve, je deloma vidna nizkopritlična hi-

ša s strešnima frčadama. Leta 1902 je 

hišo, last sofije Fuhrmann, kupil kra-

jevni šolski svet za potrebe novega šol-

skega poslopja petrazredne ljudske šole 

v sevnici. stavbo so prezidali in nadzi-

dali v enonadstropno. Poleg prve trške 

šole, tik nad novozgrajeno, so sevniča-

ni septembra 1903 dobili v trgu še dru-

go učilno zidano, ki se je je prijelo ime 

spodnja šola.

Založil: Ludwig Smole, Lichtenwald 
(Sevnica)

Hrani: Ljubo Motore, Sevnica

Opomba: Na neodposlani razglednici je 

datum 11. 4. 1901

»Dragi! Hvala za razglednico. Jaz se 

imam prav dobro. včeraj 25. je bila tu-

kaj sokolska veselica je bilo prav lušno. 

Dozdaj še nisem niti ene knjige prečital, 

se mi nič ne lubi. večji del zmiraj poha-

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

niškega sodnega uradnika, svojemu ko-

legu, dijaku Janku Orožnu, kasnejšem 

znanemu zgodovinarju, v rodne Tur-

je nad Hrastnikom. narodno zavednost 

je pošiljatelj izkazal s prečrtanjem tistih 

dvojezičnih napisov na razglednici, ki so 

v nemščini.

Založil: Karol Cimperšek v Sevnici

Foto: F. Knollmüller, Graz

Hrani: Osrednja knjižnica Celje

Leto izida: 1908 

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

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

Hrani: Osrednja knjižnica Celje 
Odposlana: 1907 

Foto: Pavel Kavšek, Krško
Hrani: Ljubo Motore, Sevnica
Leto izida: domnevno med 1910 in 1913
Odposlana: 16. 6. 1913
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• več kot 200 strani
• 260 x 280 mm
• trda vezava s ščitnim ovitkom

izide junija

na zalogi

izide oktobra

Zbirka - Stoletje na razglednicah
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