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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

Na čelu regije Ivan Molan

IZ VSEBINE

KRŠKO - Z 10. majem je predsedovanje Svetu regije Posavje (SRP) od bistriškega župana Franja Debelaka za enoletno
obdobje prevzel brežiški župan Ivan Molan. SRP sestavljajo
župani občin ustanoviteljic, mandat posameznega predsednika pa traja eno leto. Od leta 2007 so tako SRP vodili: brežiški
župan Ivan Molan, kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek,
krški župan Franc Bogovič, radeški župan Matjaž Han, sevniški župan Srečko Ocvirk, bistriški župan Franjo Debelak,
po petih letih pa funkcijo ponovno prevzema brežiški župan
B. M.
Molan, ki bo SRP vodil do vključno 9. maja 2013.
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32 Kam v Posavju
Naslednja številka bo izšla
7. junija 2012!

Javni zavodi pred svetnike

KRŠKO V PRAZNIČNI ČAS - Občina Krško in z njo vseh njenih preko 25 tisoč občank in občanov bo že jutri zakorakalo v praznični čas. Začenjajo se namreč prireditve ob letošnjem
občinskem prazniku, ki ga občina praznuje 7. junija v spomin na srečno vrnitev izgnancev na svoje domove po drugi svetovni vojni, na prve krške žrtve in na borce, ki so z življenjem branili svoj dom. Do 13. junija se bo širom občine zvrstilo preko 50 prireditev z
vrhuncem, slavnostno akademijo, ki bo v četrtek, 7. junija, ob 17. uri v Kulturnem domu
Krško, na kateri bodo podelili občinska priznanja, prvič po osamosvojitvi tudi naziv častnega občana, ob 19. uri pa sledi druženje občank in občanov ter predstavitev krajevnih
skupnosti na ploščadi pred domom. Naj bo praznovanje prijetno!  Ur. (Foto: B. Colarič)

Najprej komisija, nato dogovor
VRBINA - Nuklearno elektrarno Krško, kjer zaključujejo približno 40-dnevni redni remont, sta 18. maja obiskala minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič
ter državni sekretar v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor dr. Igor Šalamun.
V spremstvu predsednika
uprave NEK Staneta Rožmana sta si ogledala zaključna
remontna dela pri obsežnih in
tehnološko zahtevnih posodobitvah elektrarne, vodstvo pa
jima je predstavilo tudi rezultate stresnih testov, opravljenih po lanski jedrski katastrofi na Japonskem. »Mislim, da
lahko vsi z veseljem trdimo,
da smo na pravi poti in da je
bil slovenski jedrski program
prepoznan kot resen, odgovoren in kot tisti, ki vidi kakšno
leto naprej,« je po obisku
dejal minister Franc Bogovič. Po njegovih besedah so
z remontom, ki se zaključuje, izpolnjeni osnovni pogoji za podaljšanje življenjske
dobe elektrarne, kar naj bi
bilo odobreno še v tem letu.
Kot enega ključnih predpogojev za dolgoročnost elektrarne je Bogovič poudaril izgradnjo odlagališča nizko in
srednje radioaktivnih odpad-

KRŠKO – Pred občinskim praznikom bodo krški občinski svetniki in svetnice opravili še eno redno sejo, ki bo v ponedeljek, 28. maja. Na njej se bodo med drugim seznanili z informacijo o socialnem stanju občanov, s poročilom o poslovanju
javnih zavodov ter odločali o delovni uspešnosti njihovih ravnateljev in direktorjev. Na seji bodo predvidoma potrdili tudi
investicijski projekt celovite prenove Dalmatinove ulice, Ulice CKŽ in ureditve Zatona ter projekt „Posavska špajza“.

P. P.
Drage občanke in občani občine Krško,
ob prihajajočem prazniku vam
na naših prazničnih straneh iskreno voščijo:
Alojz Češnovar s.p.

Adriaplin
ARAO

Avto Krka

Čistilnica Pacek

Eurogarden

Duropack-Tespack

KS Senuše
Občina Bistrica

Požun d.o.o.

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

SLS

TE Brestanica

ŠC Krško-Sevnica
Valvasorjeva
knjižnica Krško

NLB

N.Si

Občina Kostanjevica

Parketarstvo Pirc

Perutninarstvo Ciglar

Praznujemo svoj rojstni dan.
Pridite, veseli bomo vašega obiska.

KZ Krško

Občina Brežice

Občina Sevnica

Kostak

KS Senovo

KS Leskovec
KT Tršinar

SL-inženiring

HPG

KS Podbočje

KS Brestanica

KS Dolenja vas

Letošnji remont v NEK se je
zaradi delovne nezgode, v
kateri sta se 14. maja poškodovala dva delavca, ki
sta bila medtem že odpuščena iz bolnišnične oskrbe,
nekoliko zavlekel. Elektrarno naj bi v elektroenergetsko omrežje ponovno vključili jutri, 25. maja.

P. Pavlovič

HESS

Kemična čistilnica Medved

Kozjanski park

v starem mestnem jedru.

DGN Posavja

Glasbena šola Krško

Infra

Vipap

Elmont

Dimnikarstvo Jelančić

GEN energija

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič pred NEK,
v ozadju državni sekretar dr. Igor Šalamun
kov, za kar je, kot je dejal, ta obe strani vanjo imenovav zadnjih letih primanjkova- ti nove člane. Državni sekrelo (politične) odločenosti. O tar na MzIP dr. Igor Šalamun
tem, ali bo odlagališče sku- sicer ni želel govoriti o letnipno tako za slovensko kot za ci izgradnje odlagališča, ki
hrvaško polovico odpadkov, je po njegovih besedah odse morata državi še dogovo- visna od pridobitve gradberiti v okviru meddržavne ko- nega dovoljenja, pa tudi od
misije, a še ni znano, kdaj se finančnih zmožnosti države.
bo slednja sestala, saj mora- »Država želi, da je odlagališče zgrajeno optimalno, tako
varnostno kot finančno,« je
Za prijetne urice
poudaril.

BDS Sremič

Cvetličarna Lilija

Cvetličarna Kerin

I.H.S.

Ansat

Rudar Senovo
Steklarstvo
Vučajnk
Timi Krško

VDC Krško – Leskovec

Vipso

Zidarstvo Saramati

Vrtnarstvo Nečemer
Žarn Krško

Pojasnilo uredništva
Spoštovani bralci! Pred vami je letošnja 11. številka Posavskega obzornika, ki je v veliki meri že tradicionalno posvečena prazniku občine Krško. Zanimiva priloga z bogatim programom prazničnih prireditev je tudi tokrat nastala v dobrem sodelovanju z občinsko upravo.
Ob tem pa smo bili primorani iz številke umakniti nekatere stalne
rubrike, predvsem tudi vrsto že pripravljenih člankov o dogodkih
po naših krajih. Materialne možnosti nam namreč ne dopuščajo povečevanja obsega časopisa, saj s tem ne naraščajo samo stroški tiska, pač pa predvsem poštne distribucije, ki se iz leta v leto draži,
medtem ko cene naših oglasov ostajajo enake oziroma se celo nižajo. Glede na to, da je časopis brezplačen, so naročene objave, kot
so tudi voščila, pomemben vir prihodkov časopisa, zato se vsem tokratnim naročnikom le-teh zahvaljujemo za sodelovanje in razumevanje. Pri tej in vseh drugih odločitvah uredništvo in izdajatelja vodi
predvsem najpomembnejši cilj – zagotovitev rednega izhajanja Posavskega obzornika tudi v težjih gospodarskih razmerah.

Uredništvo
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Kostak, družini prijazno podjetje
LJUBLJANA, KRŠKO - Predstavniki podjetja Kostak so se 14.
maja v Mestnem muzeju v Ljubljani udeležili slavnostne podelitve certifikatov Družini prijazno podjetje, ki jo je organiziral Inštitut Ekvilib. 13 podjetij je prejelo osnovni, osem
podjetij, med njimi tudi Kostak, pa polni certifikat, ki ga je
predsedniku uprave Kostaka Miljenku Muhi podelil minister
za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak. Sle-

S podelitve certifikata v Ljubljani
dnji je poudaril, da je usklajevanje poklicnega, družinskega in
zasebnega življenja velik izziv sodobne družbe. „To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno manj časa preživimo v krogu svoje družine. Prav zato je
pomembno, da delodajalci in podjetja pri tem stopijo nasproti svojim zaposlenim,“ je dejal.
Ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja segajo na področja delovnega časa, organizacije dela, delovnih mest, na razvoj kadrov, strukturo plačila in storitve za
družine. V Kostaku so v ta namen uvedli: koriščenje letnega
dopusta na prvi šolski dan za starše otrok prve triade, izvajanje rednih letnih razgovorov z zaposlenimi, brezplačno individualno strokovno psihološko svetovanje, izobraževanje in ocenjevanje vodij, čili za delo, možnosti športnega udejstvovanja
v ŠD Žlapovec, novoletne obdaritve in zaključki, srečanja zaposlenih, obdaritev otrok ... 
P. P. (Vir: Kostak Krško)

Županova za ravnateljico,
Žuraj Balogova za direktorico
KRŠKO - 10. maja je Svet zavoda
Šolskega centra Krško - Sevnica
za ravnateljico Tehniške gimnazije izbral Erno Župan (desno),
učiteljico strokovno teoretičnih
predmetov elektrotehnike, za
direktorico Šolskega centra pa
dosedanjo vršilko dolžnosti direktorja mag. Alenko Žuraj Balog (poleg). 
B. M.

Levojeviću še drugi mandat
LJUBLJANA, BREŽICE - Vlada RS je 10.
maja podala soglasje k imenovanju Dražena Levojevića (na fotografiji), univ.
dipl. prav., za direktorja Splošne bolnišnice Brežice. Levojević je na mestu direktorja brežiške bolnišnice že od leta 2008,
tako da bo sedaj nastopil drugi mandat direktorja. 
P. P.

Iz DeSUS-a tudi Kostanjevičani
KOSTANJEVICA NA KRKI - Vsi člani občinskega odbora DeSUS Kostanjevica na Krki, vključno z občinsko svetnico Jožico Lešnjak,
so nepreklicno izstopili iz stranke. Kot razlog navajajo nestrinjanje, da je stranka postala članica desnosredinske vladne koalicije, slabo zastopanje interesov članstva in njihovega osnovnega
poslanstva pri sestavi vlade s strani predsednika stranke Karla
Erjavca, njegovo kršenje statuta stranke ipd. „Gospod Erjavec
bi moral zastopati interese upokojencev, a jih, po našem mnenju, kot zunanji minister nikakor ne more,“ so zapisali v kostanjeviškem odboru.
P. P.

jo že
imate?
naročila knjige
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Sprejeli zaključni račun za 2011
in podprli športni oddelek

BREŽICE – Tamkajšnji občinski svet je na 15. redni seji, ki so jo opravili v dveh delih 14. in 21. maja,
soglasno potrdil zaključni račun občinskega proračuna za leto 2011, ki je bil s slabimi 29 milijoni evrov
najvišji doslej, in izrazil podporo odprtju športnega oddelka v brežiški gimnaziji, v katerega naj bi prvo
generacijo dijakov, če bo pristojno ministrstvo ugodilo prošnji, vpisali v šolskem letu 2013/2014.
Kot je povedal vodja občinskega oddelka za finance
Aleksander Denžič, je Občina Brežice lani zabeležila
26,5 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni 89-odstotno
realizacijo veljavnega proračuna, ter 28,7 milijonov
evrov odhodkov oz. 85 odstotkov načrtovanih. Ocenil
je, da je realizacija glede na
krizne razmere dokaj visoka.
Podobno je menil tudi župan
Ivan Molan, ki je poudaril
še, da gre za rekordno realiziran proračun, kakršnega
v letošnjem letu ne gre več
pričakovati, saj je v občinske finance temeljito zarezala finančna in gospodarska
kriza. Izpostavil je tudi dejstvo, da je t. i. primerna poraba znašala le 16 milijonov
evrov, ostalo pa je občinska
uprava pridobila na raznih
razpisih ter najela dva milijona evrov kredita (kar je
celo manj od načrtovanih 2,5
milijona evrov), da je lahko
izvedla za 12 milijonov evrov
investicij. Opozoril pa je, da
se zaradi varčevalnih ukrepov države primerna poraba
občin že s 1. junijem znižuje
za dva odstotka (v brežiškem
primeru to pomeni 300 tisoč
evrov), zato bo v prihodnje

potrebno (še bolj) varčevati,
saj prostih sredstev v proračunu ni več. Nadzorni odbor
občine Brežice pod vodstvom
Maksimilijane Stanič je ocenil, da je zaključni račun primeren za potrditev, ob tem
pa opozoril, da bi nerealizirane postavke (v oči bode
zlasti le 11-odstotna realizacija kapitalskih prihodkov)
zaslužile več obrazložitev,
predlagal pa je tudi poenotenje poslovnih poročil krajevnih skupnosti. Ob nekaj
pripombah svetnika Željka
Nikezića (SD) so svetniki in
svetnice zaključni račun soglasno potrdili.
Soglasni so bili svetniki in
svetnice tudi pri podpori prizadevanjem Gimnazije Brežice za odprtje športnega
oddelka. Kot je pojasnil ravnatelj gimnazije Uroš Škof,
ugotavljajo, da določeno
število posavskih devetošolcev izbira športne oddelke v
gimnazijah v Novem mestu,
Celju in Ljubljani, zato jim
želijo ponuditi možnost tovrstnega šolanja v domači regiji. Športni oddelek mladim
omogoča prilagojen urnik za
treninge v klubih, več športne vzgoje, več ur individu-

Zadovoljni z javnimi podjetji
SEVNICA – V konferenčni dvorani na sevniškem gradu se je
17. maja sestal na 13. redni seji Občinski svet občine Sevnica, ki je obravnaval 25 točk dnevnega reda.
Uvod v sejo se je začel z živahno razpravo med županom Srečkom Ocvirkom in občinskim svetnikom ter poslancem v Državnem zboru Tomažem Liscem. Slednji je predlagal sklic izredne
seje, ker na dnevni red nista bili uvrščeni pobudi sevniške svetniške skupine SDS. Ta je želela »na podlagi dolgoletnih zapletov ter množice svetniških vprašanj, ki so dali slabe odgovore
ter še slabšo realizacijo«, na dnevni red majske občinske seje
uvrstitev dveh točk: Problematika nedokončanih in slabo dokončanih spremljajočih (infrastrukturnih) del ob izgradnji HE
Boštanj in HE Blanca in Problematika sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) Sevnica. Župan je pojasnil, da
bi bili omenjeni točki primerni za junijsko občinsko sejo, ko
bi lahko pripravili gradivo z vsemi dejstvi. Dodal je še, da bi
bilo potrebno določena vprašanja urediti tudi z državo. Nezadovoljen z županovim odgovorom je Tomaž Lisec dejal, da ne
ve, kdo se česa boji in da pri omenjeni pobudi ne gre za strankarsko pripadnost, temveč za nadaljnji uspešen razvoj občine.
Občinska seja je nato tekla po sprejetem dnevnem redu, na katerem so bila tudi poročila javnih podjetij in zavoda. Poslovno
in finančno poročilo za leto 2011 ter poslovni ter finančni načrt
za leto 2012 JP Plinovod Sevnica je predstavil direktor Anton
Krajnc, ki je med drugim povedal, da poraba zemeljskega plina stagnira zaradi dragih energentov, a so kljub temu finančni
rezultati ugodni. Revidirano letno poročilo JP Komunala Sevnica za lansko leto je predstavil direktor Mitja Udovč, ki je
povedal, da so lanskoletno poslovanje zaključili pozitivno. Direktor RRA Posavje Martin Bratanič je izrazil zadovoljstvo, da
je agencija v preteklem letu ustvarila dobiček ter vzpostavila
čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško. V poslovnem poročilu za leto 2011 je direktorica Lekarne Sevnica Ana Dolinšek
Weiss izpostavila, da ima lekarna tudi status učnega zavoda,
saj sodeluje s fakulteto za farmacijo ter z ljubljansko in novomeško srednjo šolo za farmacijo; omogočajo pa tudi praktično usposabljanje dijakinjam in dijakom oz. študentkam in študentom iz sevniške občine. V letošnjem letu nameravajo okoli
200.000 evrov lastnih sredstev investirati v obnovo lekarniških
prostorov v 1. nadstropju.
Smilja Radi
Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič
TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča,
izražena v kolumnah in drugih prispevkih
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

alne pomoči in dogovorjen
način ocenjevanja, v brežiški gimnaziji pa z zaključkom
dveletne prenove in dozidave objekta pridobivajo tudi
precej novih površin za športno vzgojo. Do konca meseca
bodo dostavili prošnjo na resorno ministrstvo, prvo generacijo pa želijo v športni oddelek vpisati leta 2013.
Občinski svet se je seznanil
tudi s povzetki poslovnih poročil 17 javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je
Občina Brežice, na seji pa so
jih še ustno predstavili njihove ravnateljice in ravnatelj
ter direktorice in direktorji.
Anica Hribar z občinskega
oddelka za družbene dejavnosti je v uvodu v predstavitve dejala, da so zavodi v
minulem letu opravili veliko
delo in praktično vsi, z izjemo minimalne izgube Zavoda
za šport, poslovali pozitivno.

Na nadaljevanju seje je kar
nekaj svetnikov opozorilo, da z bolj strogim ločevanjem komunalnih odpadkov
prihaja do zmanjšanih potreb po odvozu le-teh, s tem
pa občani pričakujejo tudi
nižje zneske na položnicah.
Vendar je župan Molan pojasnil, da so cene teh storitev
že dolgo na enaki ravni, zato
je ob pričakovani odmrznitvi
s strani države največ, kar
je moč pričakovati, da bi z
boljšo organizacijo in redkejšimi odvozi zagotovili nekoliko manjšo podražitev, kot je
predvidena.
Sicer pa so svetniki brez širše
razprave sprejeli nekaj odlokov in pravilnikov ter potrdili
investicijsko dokumentacijo
za Vrtec Mavrica in rekonstrukcijo stavbe na CPB 22
(mestna hiša).

Peter Pavlovič,

Silvester Mavsar

Posavci na kongresu M.Si
ROGLA, POSAVJE - 19. in 20. maja je na Rogli potekal 12.
kongres Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije, ki so
se ga udeležili tudi delegati regijskega odbora Mlade Slovenije Dolenjska in Posavje. Udeležence kongresa je nagovorilo kar nekaj gostov, med njimi ministrica in predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, predsedniški kandidat
dr. Milan Zver in ekonomist mag. Rado Pezdir. Ob koncu
kongresa so delegati sprejeli resolucijo v podporo gospodarskim in socialnim reformam, ki bodo omogočili gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Vsak na svojem bregu
BISTRICA OB SOTLI – Na 12. redni seji so šempetrski svetniki na hitro in brez razprave opravili z rednimi točkami
občinskega sveta. Potrdili so predlog odloka o zaključnem
računu občine in se seznanili s poročilom Nadzornega odbora (NO), v katerem ni nobenih hujših kršitev in kaže na
zdravo finančno stanje občine. Vendar ima NO nekaj ugotovitev, ki jih župan Franjo Debelak zavrača.
Predsednica NO Bernarda Babič je izpostavila delitev sredstev
za odpravo posledic po lanskem neurju, ki ni bila dovolj sistematična, župan pa je odgovoril, da bolj sistematična ni mogla
biti, saj je šlo za donacije in sami niso vedeli, ne kdaj ne koliko bal sena bodi dobili. Babičeva tudi poudarja, da NO in občinska uprava nimata poenotenega stališča glede pristojnosti
NO, obe strani sta le-te preverjali pri pristojnih organih, a so
še vedno vsak na svojem bregu. Babičeva razhajanja izpostavlja predvsem pri pregledu uspešnosti prijav na razpise in pooblastilih predsednika NO na sejah, ko ta sodeluje tudi v razpravah, za kar so v preteklosti sprejeli potreben sklep.
Čeprav so svetniki poročilo NO vzeli na znanje, se je razprava
razvila pod točko razno, ko so povprek padali očitki. Babičeva
meni, da so se razhajanja začela z odlokom o kategorizaciji
cest, ko je osebno opozorila na prehitro glasovanje svetnikov
ob izpadu kategoriziranih kilometrov, ki v občinsko blagajno
prinašajo denar, in poudarila, da jedro razhajanja ni odpravnina nekdanjemu županu Jožefu Pregradu, saj se je NO izločil iz razprave. Župan meni, da je jedro status bivšega župana
in sodelovanje predsednice NO na sejah, in poudarja, da NO
ne sme vplivati na delo občinskega sveta. Župan bo o pristojnostih nadzornega odbora pripravil izobraževanje za vse občinske strukture, spor med občino in nekdanjim županom pa
zaradi tožbe Pregrada za celoletne prispevke in plačo v višini
okoli 32 tisoč evrov rešujejo z mediacijo.

Suzana Vahtarić
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.
NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti,
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB:
SI56 0298 0025 4398 083
Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov
Naslednja številka (12/2012) bo izšla v
četrtek, 7. junija 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
31. maj.
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Pogovor z mag. Miranom Stankom, županom občine Krško

Naša občina napreduje in se bliža najuspešnejšim
KRŠKO – 56-letni Krčan mag. Miran Stanko, dolgoletni uspešni direktor družinskega podjetja Hermes, se je po tehtnem premisleku odločil za kandidaturo na
nadomestnih volitvah župana občine Krško, relativno zgodaj (že 4. januarja) najavil in predstavil kandidaturo ter dokaj suvereno dobil volitve, saj mu je že
v prvem krogu le nekaj odstotkov zmanjkalo do potrebne absolutne večine glasov. Čeprav je bil z občinsko politiko že kot občinski svetnik dobro seznanjen,
priznava, da se v vlogi župana spoznava z marsikatero novostjo, županovanja pa se uči tako rekoč ‚ob delu‘, saj časa za uvajanje enostavno ni bilo. Ob prihajajočem občinskem praznovanju smo se z njim pogovarjali o njegovih pogledih na najbolj aktualne probleme ene največjih slovenskih občin.
Šele dober mesec je minilo,
odkar ste uradno zasedli župansko mesto. Kako je biti
župan občine Krško in kako
veliki so čevlji Franca Bogoviča?
O ‚velikosti čevljev‘ Franca
Bogoviča bi še težko sodil. Iz
mojega preteklega delovanja v občinskem svetu vem,
da je bilo v njegovem obdobju veliko projektov, da se
je veliko delalo in investiralo, sam pa sem z nastopom
županovanja ‚padel‘ že v izvajanje teh projektov. Sicer
pa je tudi zame veliko novih
zadev, saj nekaterih ozadij,
za sceno, nisem poznal. Moram pa reči, da ob nastopu
tega mandata niti nisem imel
veliko časa, da bi se aklimatiziral, pripravljal na karkoli, ampak sem se moral takoj
lotiti dela.
Kakšne so vaše prve izkušnje z občinsko upravo, z
občinskim svetom?
Del zgodovine, ki jo je tukaj
pustil bivši župan, je zagotovo dobra občinska uprava, ki
strokovno obvlada zadeve,
zato se dejansko lahko enostavno in hitro vključujem v
ta proces. Vseh detajlov še
ne poznam, lahko pa rečem,
da mi je v veliko pomoč pri
vodenju občine. Z občinskim
svetom sem imel doslej le
eno sejo, ki je potekala gladko in v skladu s pričakovanji.
Gre za kulturen občinski svet,
ki je sposoben normalnega
dialoga, in tudi v bodoče nimam strahu, da ne bi mogel
sodelovati z njim.
Najbrž ste imeli v zadnjih
tednih veliko dela z reševanjem problematike komunalnih odpadkov zaradi zaprtja regijske deponije
Cerod v Novem mestu …
Seveda je ta prepoved odlaganja odpadkov na Cerodu
precejšen problem za vseh
15 občin, ki so članice tega
projekta. Pri reševanju nam
je bil v veliko pomoč Kostak,
ki je imel že v prvih nekaj
dneh, ravno v začetku prvomajskih praznikov, pripravljen celoten akcijski program, ki smo ga skupaj še
enkrat predelali in ugotovili, da ga je možno realizirati. Mislim, da občani kaj posebej niti niso začutili tega
izpada. Vmes so seveda potekali razgovori na samem
Cerodu in prišli smo do neke
rešitve, tako da zaenkrat odvoz smeti ni problematičen.
Kostak je v tem času iskal tudi
rezervne variante, po katerih
bi lahko smeti odlagali tudi
na druga odlagališča, sicer
z nekaj višjimi stroški, vendar smo rekli, da se bomo k
temu zatekli samo v skrajnem
primeru. Ponovna aktivacija
Ceroda v polni funkciji pa je
predvidena za avgust.
Moram pa reči tudi, da je
med vsemi občinami, ki so
članice združenja Cerod,
občina Krško glede ločenega
zbiranja odpadkov na najvišjem nivoju, saj ločeno zberemo že približno 50 odstotkov odpadkov, medtem ko
je povprečje tega združenja
slabih 17 odstotkov.

Že takoj v začetku mandata ste se dokaj ostro odzvali na izpad krške obvoznice
iz državnega proračuna, domnevno na račun projekta
Feniks. Je kaj zaleglo?
Rebalans proračuna je šel
svojo pot in mi neposrednega vpliva na to nimamo. Nekoliko bolj oster odziv je bil
namensko takšen, da našo
manjšo moč vpliva nadomestimo z ostrino glasu. Seveda je nekaj reakcije na to,
tudi na Direkciji RS za ceste,
ki je investitor končnega sloja na obvoznici, smo naleteli
na sogovornike. Zadeva še ni
zaključena, vendar aktivnosti
na projektu potekajo naprej,
financiranje pa bo izvedeno s
premostitvijo iz nekih drugih
projektov, vsaj tako so nam
na DRSC zagotovili. Za nas je
bistveno, da se projekt dokonča in da to cesto dobimo
ter promet speljemo mimo
Krškega.
Kar pa se tiče Feniksa, bi rekel, da neposrednih povezav
med eno in drugo zadevo nismo zaznali. Ker je šlo za istočasna dogodka, nam vzamejo milijon in pol, Feniksu
pa dajo nekaj milijonov, se
je to avtomatsko povezovalo,
čeprav nimamo nikakršnih indicev, da bi bilo to narejeno
namensko.
Bliža se leto 2013, ko naj bi
dobili odlagališče NSRAO, pa
še investicijski program zanj
ni sprejet. Kako dolgo bo občina Krško pasivno spremljala ta zastoj?
Tu je več problemov, ki se
vrtijo okoli odlagališča. Kot
vemo, je bila sprejeta zaveza, da se odlagališče zgradi
do leta 2013 in vse naše dolžnosti s tem v zvezi smo redno in dosledno izpolnili ter
umestili objekt v naš prostor.
Vendar je na državni ravni projekt zastal, saj ta problem ni tako viden in vsem na
očeh. To je bila pristojnost
ministrstva za okolje in prostor, kjer je bilo čutiti neko
nenaklonjenost območju Posavja. Osebno upam, da se
bodo, glede na to, da je področje okolja prevzel minister, ki prihaja iz naše občine, zadeve spremenile. V tem
mesecu dni sem se že pogovarjal z direktorjem Agencije za radioaktivne odpadke tako glede protokolov kot
glede izvedbe projekta. Tudi
oni sami ne morejo ničesar
narediti, če ne dobijo zelene
luči, in kot kaže, jo bodo počasi le dobili. Želim, da bi se
v naslednjem mesecu ali dveh
intenzivno pogovarjali o tem
in začeli aktivnosti za izgradnjo objekta. To ni samo pobožna želja, ampak dejansko
že nuja, kajti iz razgovorov z
vodstvom nuklearke sem izvedel, da razpolagajo s prostorom za začasno odlaganje
odpada nekje do leta 2017.
Če računamo, da je treba
objekt še zgraditi, ga spraviti v pogon in vse skupaj izpeljati, bo leto 2017 prehitro tukaj in bomo dejansko
pred električnim mrkom, če
zadeve ne bodo urejene. To ni
samo problem Krškega in tega
okolja, ampak je vsesloven-

ski problem in tudi problem
Hrvaške.
Vaš komentar glede nedavnega poskusa zamenjave
vodstva GEN energije …
Moram reči, da je tako mene
osebno kot celotno vodstvo
občine ta poskus presenetil.
Seveda je to povsem v pristojnosti lastnika, v tem trenutku AUKN, tudi njih je to
presenetilo. Tukaj ne gre za
neko tretjerazredno podjetje, ampak za podjetje, ki na
nek način diktira tempo Posavju. Če pomislimo, da so v

Mag. Miran Stanko
preteklosti glavni nosilci razvoja okolja (v našem okolju
je bila to tovarna Vipap in še
kakšna druga) več ali manj izginili iz gospodarskega področja ali niso več tako pomembna podjetja, da je tisto, kar
daje tempo temu razvoju,
energetika, da imamo tukaj
številna in kakovostna delovna mesta, nenazadnje pa se
naš prostor uzurpira, je zelo
pomembno, da vemo, kdo je
ta direktor, da ga poznamo
in mu zaupamo. S tega stališča smo seveda prizadeti,
da se to dela brez naše vednosti ali vsaj tihega pristanka. Pa še nekaj je: če bi prišlo
do menjave zaradi slabih poslovnih rezultatov, nesodelovanja z okoljem, nesmotrnosti ali negospodarnosti, bi to
podprli in pozdravili, tako pa
se s tem ne strinjamo.
Ali ste tudi sicer mnenja, da
bi posavske izpostave državnih ustanov morali voditi domači, seveda strokovni kadri?
Nisem pristaš tega, da bi prav
vsa mesta zasedali samo Posavci, vendar pa si za ključne objekte, kot je recimo nuklearka ali še kakšen drug, ki
močno vpliva na okolje, želim, da bi bili to ljudje iz Posavja. Še posebej poudarjam
pomen tega, da je vodstvo
nuklearke iz Posavja, saj sem
mnenja, da bo ta objekt varen toliko časa in bomo zaupali vanj, dokler bodo v njem
delali domačini, tisti, ki imajo tukaj družine in otroke.
Kako kaže s Krkino investicijo v Krškem? Ali je na vidiku

še kakšna druga večja investicija, s katero bi pridobili
nova delovna mesta?
S plačilom komunalnega prispevka, ki ga je Krka izvedla
konec decembra, se je pokazala zelena luč, da se ta investicija začne. Ravno pred
kratkim sem imel na obisku
njihovega vodjo investicij,
ki nas je prišel seznanit, da
je zdaj dejansko padla odločitev, da se ta objekt začne graditi in zaradi tega sem
zelo zadovoljen. Kar se tiče
ostalih investicij, moram
reči, da v sedanjem času, ki

ni ravno blesteč, kar se tiče
gospodarstva, nekaj takega,
s čimer bi se lahko pohvalili, ni.
Slišati je, da naj bi glede
knjižnice, ki jo lahko štejemo za eno izmed neizpolnjenih obljub bivšega
župana, zaradi izsiljevanja
lastnikov zemljišč vendarle
razmišljali o drugi lokaciji.
Javni interes ni vedno nujno
skladen z ekonomskimi interesi. Zavedam se, da je knjižnica zelo potrebna, in zavedam se tudi, da si je prejšnji
župan zelo veliko prizadeval, da bi to knjižnico pred
svojim odhodom oziroma še
v tem mandatu dokončal. Ta
obveza in želja je tudi moja.
Prišlo je pač do nekaj zapletov, ki se vlečejo že precej
časa. Mogoče je moja prednost v tem, da nisem obremenjen z nekimi zgodovinskimi dogodki in lahko morda z
malo bolj bistro glavo pristopim k tem pogovorom. Vem,
da so še trije lastniki, ki imajo vsak neke svoje zahteve,
med njimi so nekatere take,
da zahtevajo posredovanje
ustreznih inštitucij na nivoju
države. Mislim, da bomo morali opraviti še en krog razgovorov, preden bi se kakorkoli
odločili ali za preprojektiranje objekta ali celo za premaknitev na drugo lokacijo.
To bi pomenilo precejšen zamik v gradnji, česar pa si nihče ne želi.
Kakšno je stanje glede projekta novega bazena?
Okoli te problematike se, odkar sem župan, še nismo po-

govarjali v okviru komisije, ki
razmišlja o smotrnosti in lokaciji tega objekta, skratka,
kam ga umestiti, za kakšen
denar in v kakšni velikosti. V
tem času sem se imel priložnost srečati tako s skrbniki
bazena v Brestanici kot tudi
s šolniki, ki imajo v svojem
sklopu bazena v Leskovcu in
Krškem. Seveda ima vsak svoje interese, ampak izkušnje z
bazena Brestanica kažejo, da
je treba res trezno premisliti o tem, kakšen bazen zgraditi, kje ga zgraditi in kakšni
bodo obratovalni stroški. Tukaj je res treba paziti na ekonomiko. Če gledam bazen v
Brestanici, ki je v pogonu tri
ali štiri mesece na leto, je tu
toliko fiksnih stroškov, da se
iz racionalnosti človek težko
odloči, da bi imel še en tak
bazen, ki bi mogoče porabil
še več denarja, ki bi ga lahko
marsikje bolj koristno porabili. Vsekakor zastopam stališče, da bi upoštevali mnenje te komisije, za katero
računam, da bo pripravljeno strokovno in upoštevajoč
vse vidike, ki sem jih omenil,
na podlagi tega pa bi se odločili. V tem trenutku pa ni
storjenega še nobenega koraka naprej.
Pred volitvami oz. po njih
ste izrazili zadovoljstvo,
ker ima Posavje dva ministra, med njima je vaš predhodnik Franc Bogovič. Ali se
zaradi tega kažejo kakšni
pozitivni premiki v odnosu
države do regije in občine?
Mislim, da je še prezgodaj,
da bi lahko govorili o tem, to
so ponavadi procesi, ki trajajo leto, dve. Ker imamo ‚gor‘
ministra, imamo, če že drugega ne, vsaj vrata bolj odprta, lahko pokličemo in se
dogovorimo za kakšen sestanek, konec koncev se lahko
o določenih problemih pogovarjamo tudi brez uradnega sprejema v Ljubljani. To so velike prednosti, ki
se jih mogoče niti ne čuti takoj, bodo pa imele vsekakor
posledice v naslednjem obdobju. Ker je naše območje
bolj kmetijsko, bo zelo pomembno izkoristiti možnosti,
ki jih lahko izvemo bolj neposredno. Skratka, predvsem
imamo bolj odprte informacijske poti, računam pa tudi,
da bo zastopal naše interese,
ko bo prišlo do regionalizacije. Nima pa minister čudežne
paličice, s katero bi pričaral
vse želene projekte, za katere se bo treba precej potruditi. Sva se pa v tem mesecu
dni že sešla in pogovarjala o
aktualnih problemih.
Kakšne rezultate in odzive daje nova organiziranost administracije krajevnih skupnosti?
Odzivi so mešani, nekje so
zadovoljni, drugje ne, odvisno od tega, kakšne so imeli
predhodnike in prejšnjo organizacijo. V smislu racionalizacije je ta pristop boljši,
vsekakor je boljši s stališča
javnih financ, ker imamo
enoten pregled nad financami, tudi če gledamo strogo
izkoriščenost kadrov, je bolj-

še, opažamo pa seveda določene pomanjkljivosti. Treba
je pač vedeti, da so nekatere naše krajevne skupnosti večje od nekaterih občin
v Sloveniji, tako da je velika
obremenitev, če je en človek
zadolžen za dve takšni krajevni skupnosti. Ta projekt
ni neka danost v smislu tako
je in se nič več ne spreminja, ampak imamo v načrtu,
da ga spreminjamo in dopolnjujemo.
Kaj je po vašem mnenju
največja pomanjkljivost
oziroma hiba občine Krško,
ki bi jo vi radi v trajanju vašega mandata odpravili?
Težko bi izpostavil neko izrazito hibo. Naša občina v veliko pogledih hitro napreduje
in se bliža vrhu najuspešnejših občin v Sloveniji, zato me
zelo veseli, da sem prevzel
takšno občino in v takšnem
stanju. Na nek način je mogoče hiba poraba sredstev
v načrtu razvojnih programov, kjer me je vedno motilo, da smo načrte menjali
vsako leto, kar je povzročalo nezadovoljstvo po krajevnih skupnostih. Želim si, da
bi bil ta sistem nekoliko bolj
urejen. Zdaj smo ravno v začetni fazi priprave proračunov za leti 2013 in 2014 in
se že dogovarjamo, da bi načrt razvojnih programov zastavili bolj čvrsto, se ga držali in na ta način dali oporo
krajevnim skupnostim in njihovim predsednikom. Poleg
tega smo zadolženi za 23 milijonov evrov in zato je potrebno nekoliko bolj skrbno
gospodariti s sredstvi. To je
breme, ki ga nosimo iz preteklih obdobij in bomo morali
upoštevati dejstvo, da smo v
fazi vračanja kreditov, ki smo
jih porabili za investicije.
Mogoče še vaša beseda občankam in občanom ob občinskem prazniku …
Letošnji občinski praznik bi
izpostavil kot poseben praznik, ker praznujemo tudi
30. obletnico druženja z občino Obrigheim. To daje celotni občini nek svetovljanski
videz, se pravi, da nismo občina, ki bi bila strogo zaprta
v slovenske okvirje, ampak že
30 let kontaktiramo z občinami iz drugih držav in z njimi
izmenjujemo izkušnje. Letos
dobimo obisk tako iz Obrigheima kot iz srbske Bajine
Bašte in francoskega Chantepyja, čeprav z njim nismo
povezani neposredno, ampak
posredno preko Obrigheima,
torej smo tudi prijatelji naših prijateljev.
Ob prazniku bi želel predvsem strpnosti, potrpljenja
in da vsak pomete pred svojim pragom in na svojem delovnem mestu ter v svojem
okolju poskrbi za tisto malenkost, ki jo je treba napraviti zato, da bi nam bilo vsem
skupaj bolje. Sem zelo optimističen, kar se tiče prihodnosti, prepričan sem, da ta
kriza ne more trajati večno in
da bomo iz nje prišli bogatejši za nove izkušnje.


Peter Pavlovič
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50-letnica DGN Posavja

Center starejših občanov Brežice

KRŠKO - V krškem hramu kulture je Društvo gluhih in naglušnih Posavja 11. maja pripravilo dobrodelni koncert z
naslovom Dajem ti roko - v pomoč, ki sta ga izvedla moški
trio Eroika in ženska vokalna zasedba Vilinke iz Boštanja
ob spremljavi citrarke.

Prelomnica v oskrbi starejših občanov
BREŽICE – Minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak, brežiški župan Ivan Molan,
direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica Andreja Flajs ter predstavnik investitorja Prodoma d.o.o. Igor Zorko so 14. maja položili temeljni kamen in omogočili pričetek izgradnje novega Centra starejših občanov Brežice.

Člani Eroike in Vilinke v družbi z dolgoletno sekretarko
društva Vlasto Moškon (druga z leve) in prevajalko v znakovni jezik (druga z desne)

KRŠKO – V okviru projekta Galerija – oživitev starih mestnih jeder bo v Rumpretovi hiši na Cesti krških žrtev 35 v
Krškem razstavljal akademski slikar Jože Marinč. Razstavo
si lahko ogledate v soboto, 26.5., od 10. ure do 22. ure,
v ponedeljek, 28., in torek, 29.5., pa od 8. do 17. ure.

V Cerkljah tudi Pipistrelova letala
CERKLJE OB KRKI – Tudi letos je vojašnica Cerklje ob Krki ob dnevu Slovenske vojske (15. maj) organizirala dan odprtih vrat. Številne obiskovalce – po ocenah organizatorjev naj bi jih bilo okrog
tri tisoč – so 19. maja ob cerkljansko letališče privabili lepo vreme in pestro dogajanje. Tako so se lahko seznanili s predstavi-

Najatraktivnejši za obiskovalce so bili helikopterji.
tvami različnih vojaških enot, si ogledali in se usedli v helikopterje in različna civilna letala – poleg letal JGZ Letalskega centra
Cerklje ob Krki se je prvič s tremi ultralahkimi letali predstavilo zdaj že svetovno znano podjetje Pipistrel –, razstavljena sta
bila vojaška oprema in orožje, predstavila se je tudi padalska reprezentanca SV. Vmes je potekal zabavno-glasbeni program, ki
so ga popestrile članice Plesnega društva Imani iz Brežic, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše. Stotnik Grega Hribar je za
naš časopis dejal, da so organizatorji poskrbeli za dinamičen letalski program v zraku, saj so si obiskovalci lahko ogledali akrobatske in skupinske nastope vseh letal SV ter prikaze reševanja
in gašenja s pomočjo helikopterja. Dan odprtih vrat sta obiskala tudi posavska ministra Franc Bogovič in mag. Andrej Vizjak.
Jože Lacko, vodja projektne skupine za izvedbo investicije na
letališču, pa je predstavil potek projekta tehnološke prenove in
rekonstrukcije cerkljanskega letališča.
R. Retelj

sluha. Šele s prihodom nove
oblasti pa se je našla pravna rešitev za izpeljavo tega
projekta, za kar je zaslužen tudi minister mag. Andrej Vizjak, ki je izpostavil,
da je nov DSO primer dobre
prakse, kako se lahko zasebni
kapital učinkovito vključuje
v investicije v okviru javnih
zavodov. V imenu investitorja, brežiškega podjetja Prodoma d.o.o., je Igor Zorko
predstavil sam projekt izgradnje novega objekta. V Brežicah bo tako v neposredni bližini obstoječega doma nastal
Center starejših občanov, ki
zajema objekt doma upokojencev in 24 oskrbovanih stanovanj. Vrednost investicije

v objekt DU znaša 6.077.900
evrov, skupna površina celotnega objekta pa je 5.995
m2. Nov dom bo imel 117 sob
za 156 oz. 169 stanovalcev.
Objekt bo zgrajen predvidoma aprila 2013, otvoritev novega doma je predvidena za
junij 2013. V istem terminskem planu se načrtuje tudi
izgradnja oskrbovanih stanovanj. Andreja Flajs je dodala, da so do sedaj izvajali celovito celodnevno pomoč in
skrb, v prihodnosti pa bo njihovo delo usmerjeno tudi v
zadovoljevanje tistih potreb,
v okviru katerih bodo lahko
starejši ostajali čim dlje v
svojem domačem okolju. Po
njenih besedah dom ne more

nadomestiti življenja domá,
lahko pa ga polepša.
S preselitvijo dejavnosti bo obstoječi DU, ki je v državni lasti,
predan novi namembnosti, saj
bo del objekta namenjen izvajanju dejavnosti VDC Krško-Leskovec, dve tretjini zgradbe pa
bo vrnjenih Občini Brežice, ki
bo objekt preuredila za potrebe občanov. Postavitev temeljnega kamna je spremljal tudi
kulturni program, za katerega
so poskrbeli pevski zbor stanovalcev doma Žarek, pevski
zbor zaposlenih Iskrice in varovanka doma Bronislava Orehek z recitalom, vezno besedilo pa je prebirala Vesna Kržan.

Rok Retelj

Starejše osebe - skrbniki dediščine

KRŠKO - "Delim znanje - ohranjam dediščino" je mednarodni projekt, ki ga vodi Ljudska univerza Šentjur v sodelovanju s štirimi partnerji: Lokalno turistično organizacijo Prlekija Ljutomer, s hrvaškima Lokalno turistično organizacijo Štrigova ter Lokalno turistično organizacijo Marija Bistrica in z Ljudsko
univerzo Krško. Predstavitev projekta je potekala 18. maja v Kulturnem domu.
Po besedah Jelke Godec (LU
Šentjur) želijo s projektom,
za katerega so pridobili okoli 336.800 evrov sredstev, od
tega dobrih 286.000 evrov
evropskih sredstev, spodbuditi, obuditi izkušnje ter
znanje starejših oseb ter jih
usposobiti za prostovoljno
delo v muzejih in muzejskih
zbirkah na območjih, ki jih
z dejavnostjo pokrivajo navedeni izvajalci projekta. K
projektu so pritegnili že skupno okoli 60 starejših oseb,
od tega, kot je dejala Nataša Kršak (LU Krško), na območju posavskih občin 18, ki
jih usmerjajo in izobražujejo
s področja turizma oziroma
vrednotenja, ohranjanja in
promocije kulturne dediščine. Starejše osebe, ki bodo
preko prostovoljstva opravljale funkcijo lokalnih vodičev, so namreč zakladnice
znanja, saj poznajo mnogo
krajevnih legend, običajev
in pesmi, za katerimi se je v
novodobnem času že domala
povsem izgubila sled, poleg
tega mnogi izmed njih hranijo na svojih domovih lepo
ohranjene zbirke in predmete iz preteklih desetletij.
V ta namen so za udeležence pripravili 60-urni izobraževalni program in delavnice, partnerji v projektu bodo
oblikovali skupno spletno
stran, predvidoma v mesecu septembru pa bodo izdali
večjezični skupni katalog dediščine. Vzpostavili bodo tudi

informacijske točke KULT
PRO, ki bodo začele z delo-

vanjem po zaključenem projektu, ta se steče spomladi

prihodnje leto, ki bodo stičišče informacij za prostovoljce, skrbnike naravne in kulturne dediščine, naključne
obiskovalce, turistične delavce in za ostalo zainteresirano javnost.

Bojana Mavsar
Predstavniki organizacij,
ki sodelujejo v projektu:
Vesna Habazin (LTO Marija Bistrica), Josip Mikec
(LTO Štrigova), Nataša Kršak (LU Krško), Jelka Godec (LU Šentjur) in Boštjan
Ivanjšič (LTO Prlekija)

Od 24. do 30. maja 2012
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Pametni Nakup

Slikar Marinč v Krškem

Obstoječi Dom upokojencev
Brežice, ki je organiziran kot
enota DUO Impoljca Sevnica,
namreč ne ustreza sodobnim
standardom, ni prijazen zaposlenim in stanovalcem ne
nudi udobnega bivanja, zato
je nujno potrebna gradnja
novega objekta. Kot je pred
tem na novinarski konferenci v Mladinskem centru Brežice dejal župan Ivan Molan,
ki je ta dan označil kot »prelomnico v oskrbi starejših občanov«, se je že leta 2005 porodila ideja, leta 2009 pa se
je tudi uradno začel projekt
novega doma, vendar se je
vse ustavilo na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, ki ni imelo pravega po-

Krompirjevi
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v nedeljo,
3. junija,
ob 15.00 uri!

Načrt novega Centra starejših občanov Brežice

Med polaganjem temeljnega kamna

Ponudba velja do razprodaje zalog. Slike so simbolične.
Cene in tisk veljavni razen v primeru tiskarskih napak.
Prodaja samo v količnah običajnih za gospodinjstva.

Vabljeni na
SLOVENSKI KASAŠKI
ŠAMPIONAT
na hipodrom
Brege pri Krškem

Konjeniški klub Posavje, p.p. 76, Krško

V Društvu gluhih in naglušnih Posavja (DGN) izvajajo posebne
socialne programe za odrasle osebe z okvaro sluha, ki prebivajo na območju občin Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na
Krki. Gluhe, naglušne in gluho-slepe osebe imajo namreč le redko priložnost spremljati kulturne in družabne prireditve, ki bi jim
bile komunikacijsko dostopne in razumljive. Prav zato je bil zanje koncert v Krškem prevajan v slovenski znakovni jezik, s tem
pa pripomogel tudi k prepoznavanju gluhote, naglušnosti, invalidnosti ter k osveščenosti slišečega občinstva. Navedeni koncert
je bil prvi v nizu prireditev, ki jih bodo ob 50-letnici delovanja
v DGN, ki domuje na Cesti krških žrtev 60, izvedli v letošnjem
letu, v mesecu septembru pa bodo tudi organizator vseslovenske prireditve ob mednarodnem dnevu gluhih, ki bo potekala v
Krškem in Brežicah.
B. M. (Vir: DGN Posavja)

Najbližja trgovina: KRŠKO, RADEČE
ponedeljek - sobota od 8.00 do 20.00
www.eurospin.si
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27. praznik zdravstvenih delavcev
KRŠKO - Na 27. Bogatajevem dnevu so se 18. maja v Mestnem muzeju Krško zbrali zdravstveni delavci
Zdravstvenega doma (ZD) Krško. Tradicionalno so dan, ki ga obeležujejo kot praznik zdravstvenih delavcev in ga posvečajo spominu na povojnega pionirja zdravstvene dejavnosti dr. Jožeta Bogataja, obeležili s pregledom dela v minulem letu, podelitvijo nagrad jubilantom ter strokovnim predavanjem, ki je letos potekalo na temo izvajanja psihološke službe v ZD Krško.
Kot je zbranim dejal v. d.
direktorja ZD Krško Damijan Blatnik, dr. dent. med.,
je ZD Krško v preteklem letu
posloval uspešno. Z lastnimi
sredstvi so uspeli obnoviti
zobno ambulanto v Kostanjevici ter s pohištvom opremiti prostore kostanjeviške in
senovske splošne ambulante in prostor za shranjevanje kartotek v Krškem, poleg
tega so za potrebe ZP Senovo kupili novo vozilo za izvajanje zdravniških obiskov na
domu in tamkajšnjo postajo
informatizirali s sistemom
Labis za naročilo laboratorijskih storitev. Med drugim
so razširili tudi del programa na področju psihiatrije,
pulmologije, zobozdravstva
za odrasle in referenčne ambulante.
Konec minulega leta je bilo
v matičnem ZD in njegovih
enotah 129 zaposlenih, od
tega 71 zdravstvenih delavcev in 26 zobozdravstve-

tjana Pirc, za 20 let Bojana
Bah in Robert Martinčič, za
30 let Rudi Boh, Mojca Božič, Damjana Grubar, Jasmina Jagič in Davor Spudič, posebni nagradi za 20
let dela v ZD Krško pa sta
prejela Damijan Blatnik in
Robert Martinčič.

Sedanja in nekdanja pediatrinja v ZD Krško, Marjana Volarič in Janja Rošker Bogataj, hčerka dr. Jožeta Bogataja in Božene Helene Bogataj
nih delavcev. Upokojila sta
se Rudolf Ladika in Hidajet
Lelić, prav tako pa bo v letošnjem letu izpolnilo pogoje za upokojitev kar nekaj
zdravstvenih delavcev. Hkrati je lepo število zaposlenih
zaokrožilo tudi okrogle jubi-

Teden Rdečega križa
in dan medicinskih sester
SEVNICA - Območno združenje Rdečega križa Sevnica je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica
pripravilo ob tednu Rdečega križa in ob mednarodnem dnevu medicinskih
sester 12. maja na prostoru pri NLB prireditev, na kateri so prijazne medicinske
sestre merile sladkor v krvi
in krvni tlak ter na lutki pokazale možnost zgodnjega
odkrivanja raka dojk. Na
posebni stojnici se je z zgibankami predstavilo DruMedicinska sestra sevniškega štvo diabetikov Posavja,
zdravstvenega doma je meri- Koronarni klub Sevnica ter
la krvni tlak.
Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku. Svoje delovanje je predstavilo tudi
sevniško Območno združenje RK ter Zavod Emma, ki deluje v sklopu širšega progama Center za pomoč žrtvam nasilja. Zdravstveno vzgojni center Sevnica je pri sevniški srednji šoli pripravil test hoje na 2 km, ki se ga je udeležilo 30
ljudi.
S. R.

Cviček PTP izstopal na Vinoviti
KRŠKO - Eno leto po vstopu Vinske kleti Krško - Kmečke zadruge Krško na hrvaški trg se slovenski vinski posebnež cviček PTP vedno bolj uveljavlja tudi preko meje. Cviček PTP
je tako med trgovci kot potrošniki še zelo lepo sprejet in
prepoznaven, kar se je izkazalo tudi na hrvaškem sejmu Vi-

V KZ Krško se zavedajo, da za plasiranje vina ne zadostuje le kakovost, temveč tudi dobra promocija.
novita, ki je med 9. in 12. majem potekal na zagrebškem
velesejmu. Vinska klet je s prepoznavno vizualno podobo
razstavnega prostora izstopala med razstavljavci, tako zaradi tega kot pokušine vinske kapljice pa se je pri krških vinarjih zaustavilo veliko obiskovalcev, trgovcev in pridelovalcev.

B. M. (Vir: KZ Krško)  

leje delovanja v zdravstvu,
slednjim pa je predstavnica
zaposlenih dr. Snežana Ladika Žvar podelila jubilejne nagrade. Za 10 let dela v
zdravstvu so jih prejeli Nika
Bajc, Nataša Božičnik, Nina
Fortuna, Marko Miklič in Ta-

Zbrane sta nagovorila in
jim zaželela uspešno delo
tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak ter Metod
Mezek, direktor Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije, vsi prisotni so s srečanja naslovili Boženi Heleni
Bogataj, soprogi pokojnega dr. Jožeta Bogataja, ki je
pred dobrim mesecem dni
dopolnila 101. življenjski
jubilej preko hčerke dr. Janje Rošker Bogataj želje za
čim boljše počutje, kulturni
program pa je izvedel Klavirski trio Sensibile iz Glasbene
šole Novo mesto.


Bojana Mavsar

Tekmovale ekipe prve pomoči
KOSTANJEVICA NA KRKI – Pri tamkajšnji osnovni šoli je 19.
maja potekalo 18. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči v okviru Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so ga organizirali brežiška izpostava Uprave RS za
zaščito in reševanje, Območno združenje Rdečega križa
Krško in kostanjeviška občina.

Na državnem preverjanju bo Posavje ponovno zastopala ekipa NEK.
Letos se je preverjanja udeležilo sedem (praviloma šestčlanskih) ekip, ki so svoje znanje preizkusile na treh delovnih
mestih oziroma prizoriščih pretepa na družabni prireditvi,
nesreče z balonom in potresa. Zmagala je ekipa Nuklearne
elektrarne Krško pred ekipo Območnega združenja Rdečega
križa Sevnica in ekipo Gasilske zveze Krško, sledile pa so še
ekipe DUO Impoljca Sevnica, Civilna zaščita Brežice in Občina Kostanjevica na Krki, ekipa Žiče (občina Slovenske Konjice) pa je tekmovala izven konkurence. Ekipa NEK bo tako
zastopala regijo Posavje na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo 6. oktobra v Ljubljani. »Dejansko se pozna napredek, tudi ocenjevalci ugotavljajo, da
se znanje izboljšuje,« je o pomenu in učinku tovrstnih preverjanj iz leta v leto povedala vodja brežiške izpostave URSZR Zdenka Močnik ter še posebej izpostavila trud in entuziazem članov in članic ekip prve pomoči.
Preverjanje ekip je spremljala predstavitev služb, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja: PGD Kostanjevica na Krki,
Radiokluba Prekopa, Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki,
Zdravstvenega doma Krško, Društva potapljačev Vidra Krško
in Policijske uprave Novo mesto.
P. Pavlovič

5

anketa

Prazniki - preveč ali premalo?
Del vladnih varčevalnih ukrepov je tudi ukinitev 2. januarja kot dela prostega dne. Kaj sicer menite o naših
praznikih, jih je dovolj, preveč ali premalo? Katerega
bi po vašem mnenju lahko ukinili in katerega dodali?
Jožica Revinšek, Šentjanž:
Praznikov ni preveč, ravno nasprotno – dobrodošel bi bil še
kakšen, in sicer takšen, ki bi bil
namenjen druženju in povezovanju. Takšen praznik je bil dan
mladosti, ki je povezan tudi z
našo preteklostjo. Ta praznik je
včasih povezal mnogo mladih v
eno krasno skupnost. Mislim, da
bi potrebovali praznik, ki bi povezal vse generacije v eno veliko srečno družino.
Vida Javornik, Zasap:
Državnih praznikov po mojem
mnenju ni preveč. Zagotovo si
zaslužimo praznovanje vseh, ki
so kakor koli pisali našo zgodovino. Je pa res, da sta 2. januar in
2. maj odveč. Postavite se samo
na stran trgovk, ki morajo takrat
vseeno delati, zato da lahko tisti, ki „praznujejo“, pridejo nakupovat. To ni pravično. Raje bi
videla, da dodajo še en dan praznovanja k dnevu državnosti.
Darja Cizelj, Bojsno pri Globokem: Kar se praznikov tiče,
menim, da jih absolutno ni premalo, in se kar strinjam z ukinitvijo 2. januarja. Če gremo po
poti varčevanja, je to minimalno, kar lahko naredimo in prispevamo kot državljani, tako
da me to niti ne moti. Osebno
bi preživela tudi brez 2. maja,
za kaj več pa mislim, da v tem
trenutku ni potrebe oziroma nisem niti razmišljala o tem.
Marjan Kolan, Krško:
Po mojem mnenju praznikov ni
ne preveč ne premalo, saj prosti
dnevi pridejo prav tudi zato, da
imajo delovni ljudje kakšen dan
več za počitek. Ukinitev 2. januarja se mi ne zdi pametna odločitev, ker so novoletni prazniki
družinski praznik, ko ljudje praznujejo in se obiskujejo, namesto
tega pa bi lahko ukinili denimo
dan reformacije, ker je novejši
praznik, z manj tradicije.

LESMARC+ d.o.o.
Knezov štradon 94
1000 Ljubljana

tel.: 01 62 09 440
E-mail: info@lesmarc.com
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Potomka trte z Lenta v Šentjanžu

ŠENTJANŽ - 12. maja je Društvo vinogradnikov Šentjanž pripravilo na lično obnovljenem starem vaškem
trgu sredi Šentjanža poseben program ob zasaditvi potomke najstarejše žlahtne vinske trte z Lenta v
Mariboru, ki pri starosti več kot 450 let še vedno rodi, vpisana pa je tudi v Guinessovo knjigo rekordov
kot najstarejša vinska trta na svetu.

Spoštovane občanke in občani občine Krško,
spoštovani župan, podžupanja, spoštovane
članice in člani občinskega sveta!
Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno čestitamo ter vam želimo obilo uspeha v
snovanju uspešnega gospodarskega,
družbenega in kulturnega življenja
tudi v prihodnje. Obenem se vam
zahvaljujemo za dosedanje dobro
medobčinsko sodelovanje in skupno prehojeno pot v okviru razvojne regije Posavje. Trdno smo prepričani, da bomo zgledno sodelovanje
ohranjali in krepili tudi v prihodnje.



Županja občine Radeče
Rafaela Pintarič

Novi emitivni trgi za turistične
ponudnike občine Radeče
V Radečah turizem v zadnjih petnajstih letih korak za korakom postaja vse pomembnejši del lokalnega gospodarstva.
Nekateri multiplikativni učinki so se že začeli kazati, vendar
pa še tako dobro sozvočje vseh elementov in deležnikov, ki
poganjajo »turistični stroj«, ni dovolj, če turističnemu območju manjka prepoznavnost. Na JZ KTRC Radeče se zavedamo
številnih pomanjkljivosti, ki nas pestijo, vključno s pomanjkanjem turistične infrastrukture in slabo kondicijo mestnega jedra. Prepričani pa smo, da kljub temu ponujamo nekaj
kvalitetnih
p r o d u k t o v,
na katere
je potrebno
opozoriti potencialne goste ne samo
v Sloveniji,
ampak tudi
izven nje.
Prvi korak
v tej smeri
smo naredili s pripravo
promocijskih
zloženk v različnih jezikih, drugi korak pa vključuje nagovarjanje potencialnih kupcev naših produktov v okviru različnih
promocijskih dogodkov in poslovnih srečanj. Tako smo se skupaj še s petimi posavskimi občinami zelo uspešno predstavili
na Dnevih slovenskega turizma v Zagrebu, kjer je vladalo
veliko zanimanje za našo ponudbo, saj smo od hrvaške prestolnice oddaljeni le eno uro vožnje. Pod okriljem italijanskega predstavništva Slovenske turistične organizacije smo
se udeležili poslovnega srečanja z italijanskimi turističnimi

Pri zasaditvi trte, ki jo je
na pobudo predsednika društva šentjanških vinogradnikov Rudija Beca s Štajerske
na Dolenjsko prinesla podžupanja mestne občine Maribor
Astrid Bah, so sodelovali dosedanji predsedniki in predsednica omenjenega vinogradniškega društva – Stane
Erman, Milan Jamšek, Bruno Bregar in Ivica Strnad ter
cvičkova princesa Jasmina
Podlesnik, ki je krono istega dne zvečer predala na 40.
tednu cvička v Novem mestu Tjaši Metelko s Studenca. Za dobro rast trte, ki jo
je blagoslovil domači župnik
Janez Cevec, bo skrbel Stane Erman.
Ob tem prijetnem dogodku je
predsednik Društva vinogradnikov Šentjanž Rudi Bec povedal, da imajo v društvu, ki
bo letos praznovalo 15-letnico delovanja, visoko zastavljene cilje. Le-te bo 180 članic in članov uspelo uresničiti

zato je popoln. To je ključ do
nadaljnjega uspeha – v povezovanju in v druženju!« Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Jože Žura
pa je povedal, da je šentjanško društvo vinogradnikov po
uspehih med vodilnimi v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske.

Pri zasaditve najstarejše potomke vinske trte z Lenta so
sodelovali dosedanji predsedniki in predsednica Društva
vinogradnikov Šentjanž ter lanskoletna cvičkova princesa Jasmina Podlesnik.
tudi z izobraževanji in z no- vsem, ki so pripomogli, da je
vimi investicijami. »Dobri re- prišla trta najstarejše potomzultati so plod požrtvovalne- ke v Šentjanž, saj je to prva
ga dela posameznikov, ki jim trta v »kranjski deželi«. Sevni žal ne časa ne truda,« je niški župan Srečko Ocvirk je
še dejal Bec. Predsednik KS ob pogledu na množico ljudi
Šentjanž Boštjan Krmelj se na Krekovem trgu v Šentjanje v svojem govoru zahvalil žu dejal: »Trg je poln ljudi,

V kulturnem programu, ki sta
ga povezovala Vesna Perko
in Sinjo Jezernik, je sodelovala Godba SŽ iz Zidanega Mosta in oktet šentjanških vinogradnikov. Posebna
gostja je bila letošnja vinska
kraljica Martina Baškovič iz
Krške vasi. Prisotna sta bila
tudi kralja cvička, lanskoletni
Anton Unetič iz Kostanjevice
na Krki in letošnji Franc Tomše iz Globočic. S penino, pridelano iz žametne črnine, je
nazdravil zasaditvi trte letošnji ambasador cvička Peter
Frelih iz Šentruperta.


Smilja Radi

V duhu cvičkorela in novega kralja Film in razstava o projektu
NOVO MESTO, CERKLJE OB KRKI - V Novemu mestu se je 11.
maja pričel že 40. teden cvička, ki je imel za Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki še posebno težo. Na slavnostni otvoritvi so člani društva predstavili cvičkorele in doge, ki so jih ustvarili na tradicionalni Doga
tempore ex – cvičkorel koloniji. Društvo se je pridružilo tudi
vinogradniški povorki in s ponosom predstavilo takrat še ne-

Novemu kralju cvička Francu Tomšetu je ‚kraljevsko ogrinjalo‘ nadel predsednik ZDVD Jože Žura.
kronanega kralja cvička Franca Tomšeta iz Globočic, ki je
pridelal najboljši cviček z oceno 16,43. Zvečer je dosedanji
kralj cvička Anton Unetič predal svojo krono novemu kralju
Francu Tomšetu, kar so z bučnim aplavzom iz množice nagradili člani in prijatelji društva. Sledile so čestitke vseh Tomšetovih predhodnikov, župana občine Brežice Ivana Molana,
vinske kraljice Slovenije Martine Baškovič in številnih drugih. Naziv kralj cvička je ne le v čast Tomšetu, ampak tudi
lepa promocija za društvo in turistično kmetijo Martinovi, ki
jo s pridnim delom uspešno vodi družina Tomše. Po kronanju
se je nadaljevalo druženje in preizkušanje vin in kulinaričnih dobrot na novomeškemu trgu in hramu kralja ter seveda
drugih vinogradniških društev. 
P. P./T. Baškovč

KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško so 15. maja v okviru muzejskega tedna, letos posvečenega temi „Muzeji v svetu sprememb
– novi izzivi, nove pobude“, pripravili projekcijo dokumentarnega filma in odprtje razstave 30-mesečnega projekta „Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom“, ki se je zaključil

Vodja projekta mag. Nataša Šerbec in krški župan mag.
Miran Stanko med ogledom razstave
1. marca. Razstava v t. i. sobi medičarstva in lectarstva je zasnovana kot didaktično-tehnološka predstavitev aktivnosti v 400
tisoč evrov vrednem projektu, v katerem so sodelovali RRA Posavje kot vodilni partner, Zagrebačka županija, Občina Krško in
RRA Zagrebačke županije. Med rezultati so med drugim večnamenski multimedijski prostor za predstavitve turistom in prostor
za predstavljanje ponudbe tradicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev v Mestnem muzeju Krško, pet skupnih tradicionalnih medičarsko-lectarskih paketov daril ali spominkov, trijezični katalog rokodelskih izdelkov, brošura tematske etnološke
turistične poti Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom, postavitev dela razstave o Janezu Vajkardu Valvasorju itd. O projektu in razstavi je spregovorila kustosinja Mestnega muzeja Krško Alenka Černelič Krošelj, razstavo pa je odprla
vodja projekta mag. Nataša Šerbec iz RRA Posavje.
P. P.

O čebelah
in o čebelarstvu

agencijami in predstavniki italijanskih medijev v Benetkah,
kjer je veliko zanimanja vzbudil predvsem produkt Splavarjenje na Savi. Seveda pa nismo smeli manjkati na največjem
turističnem poslovnem dogodku, na Slovenski turistični borzi v Kranjski gori, kjer se nismo zadovoljili zgolj s številnimi poslovnimi srečanji na sami borzi, ampak smo predstavnike tujih turističnih agencij in tour operaterjev povabili tudi
na naš splav. Tako smo v soboto, 19. maja, na našem splavu
gostili predstavnike agencij iz Amerike, Indije, Rusije, Italije, Avstrije, Češke, Srbije, Švedske ter predstavnike Slovenske turistične organizacije in Skupnosti slovenskih naravnih
zdravilišč. Priznati je namreč potrebno, da le z vztrajnim nagovarjanjem potencialnih gostov tako v Sloveniji kot v tujini lahko pričakujemo večji obisk. Zato že nestrpno pričakujemo naslednji promocijski dogodek na Dunaju, kjer bomo
posavski turistični ponudniki poskušali navezati stike tudi z
avstrijskim trgom.

BUDNA VAS - Kulturno umetniško društvo Budna vas pri
Šentjanžu je 11. maja organiziralo ogled čebelnjaka in
predavanje o čebelah in o čebelarstvu, ki ga je izpeljal čebelar Čebelarskega društva
Sevnica Janez Levstik. Predavatelj je na poljuden način predstavil čebele: njihovo zgradbo, razmnoževanje,
delo, marljivost pri nabiranju nektarja, cvetnega prahu in propolisa ter pomen za
opraševanje rastlin. Poudaril
je, da je avtohtona slovenska
čebela kranjska sivka. Predstavil je tudi druge čebele iz
Evrope in sveta ter prisotne
seznanil še z zgodovino čebelarjenja na Slovenskem in
s čebeljimi pridelki. M. S.
VELKAVRH.indd 1
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Drugo praznovanje KS Brežice
BREŽICE – Krajevna skupnost Brežice, Društvo za oživitev mesta Brežice in JSKD - OI Brežice so 18.
maja pripravili drugo krajevno praznovanje Krajevne skupnosti Brežice, ki je potekalo na prostoru med
Knjižnico in Prosvetnim domom Brežice ter cerkvijo sv. Roka.
Prireditev je bila namenjena tako obeležitvi praznika
KS Brežice kot 10. obletnici
delovanja Društva za oživitev mesta Brežice, hkrati pa
opozoriti na nujnost ureditve
pomembnega mestnega prostora, ki je bil za prizorišče
prireditve, je med drugim
povedala predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj.
Spomnila je tudi, da so Brežice svoje mestne pravice dobile 18. maja 1353, podelil
pa jih je salzburški nadškof
Ortolf. Sicer pa si za ureditev
prostora najbolj prizadevajo
Knjižnica in Župnija Brežice,
Društvo za oživitev mesta, KS
in Občina Brežice, kar je v
imenu slednje potrdila tudi
podžupanja Katja Barbič.

številni prebivalci, pomanjkanje parkirnih mest, gost
promet, vendar se v KS aktivno udeležujejo akcij in
razprav pri vseh pomembnih
mestnih temah, člani sveta
KS pa si želijo, da bi mesto
delovalo kot povezana skupnost, k čemur bo pripomogel tudi vsakoletni krajevni praznik s ciljem, da staro
mesto v najboljši meri ohranjajo in razvijajo tako, da bo
vedno prijetno in odprto za
nova življenja in mladost.
Predsednik KS Brežice Boštjan Lukež, podžupanja Katja
Barbič in povezovalka Edita Krošl
Predsednik KS Brežice Bo- prihajajo v mesto. Središče
štjan Lukež je izpostavil, mesta kljubuje težavam, ki
da so Brežice izjemno me- jih imajo vsa stara mestna
sto tako za vse, ki v njem ži- jedra v Sloveniji in v Evrovijo, kot za obiskovalce, ki pi – zapiranje trgovin, malo-

Uredili vodno zajetje v Zagaju
BISTRICA OB SOTLI - V zaselku Zagaj so slovesno namenu
predali obnovljeno vodno zajetje, s katerim rešujejo vodooskrbo. Zajetje z 80-metrsko vrtino oskrbuje okoli 400
gospodinjstev in gospodarske
objekte. Če ga ne bi imeli, bi
trpeli pomanjkanje vode, je
na otvoritvi dejal župan Franjo Debelak, saj je zajetje v
Čehovcu skoraj presahnilo. To
je potrdil tudi direktor OKP
Rogaška Slatina mag. Bojan
Pirš, ki je povedal, da so zaloge vode katastrofalno nizke in da je na celotnem po-

Lastnik zemljišča Ciril Robek in župan Franjo Debelak pred zajetjem
dročju od 50 do 70 odstotkov
manj vode. Zajetje se ponaša
z edinstveno pipo, ki omogoča

vedno svežo vodo vsem domačinom in mimoidočim. S svežo
vodo izpod Svetih gor so nazdravili na otvoritvi, kjer sta
zbrane z recitali o vodi pozdravili domačinki Teja in Tina
Kunej, župan pa se je zahvalil tudi lastniku zemljišča Cirilu Robeku, ki je dejal, da
je bilo z zajetjem veliko peripetij, in poudaril, da so se
težave rešile šele z novo ekipo tako na komunalnem podjetju kot domači občini. Dela,
vredna okoli 20 tisoč evrov, je
opravilo domače podjetje.

S. V.

Med mestne lepote in znamenitosti poleg renesančnega gradu, ki so ga zgradili italijanski gradbeniki v 16.
stoletju, vodovodnega stolpa, zgrajenega leta 1914,
sodi tudi cerkev sv. Roka,
zgrajena po epidemiji kolere okoli leta 1764. Voden
ogled Rokove cerkve sta pod
okriljem Društva 1824 izvedli
Černelič Krošljeva na osnovi umetnostno zgodovinskih
pričevanj ter dr. Ivanka Počkar na osnovi etnoloških. Privlačen sprehod po prizoriščnem parku so z razstavami
pripravili Društvo likovnikov
Brežice, Društvo zbirateljev
»Verigar«, Knjižnica Brežice,
MePZ Viva s pevsko popestritvijo, KUD Franjo Stiplovšek
Gimnazije Brežice z recitalom, PD Imani s plesnimi točkami in Župnija Brežice, potek dogajanj pa je usmerjala
Edita Krošl.


Natja Jenko Sunčič

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško,
Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

Vidre znova čistile Krko
KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo potapljačev Vidra Krško je
v sodelovanju z Lions klubom Krško in Občino Kostanjevica
na Krki 12. maja pripravilo že 16. čistilno akcijo reke Krke.
Udeležilo se je je dobrih 20 potapljačev, krškim so se pridružili še kolegi iz Novega mesta in Celja, skupaj s pomočniki na čolnih in na suhem pa je v akciji sodelovalo približno
50 ljudi. Kot je povedal predsednik DP Vidra Matej Koritnik,
so v prvih letih akcije iz
Krke potegnili tudi po
dva kontejnerja najrazličnejših odpadkov, zdaj
pa je odpadkov količinsko vendarle manj, a so
v reki še vedno mesta,
Darko Anžiček in Matej Koritnik
ki niso povsem očiščena. Tokrat so se po uvodnih pozdravih Koritnika,
vodje Vidrinih potapljačev in hkrati predstavnika Lions kluba Krško Darka Anžička, člana potapljaške reševalne službe Željka Povha in kostanjeviškega župana Mojmirja Pustoslemška lotili čiščenja rečnega dna gorvodno od južnega
mostu in pri klavnici. Vidrini potapljači se sicer udeležujejo podobnih akcij, ki jih organizirajo druga potapljaška društva, med drugim so med letošnjimi prvomajskimi prazniki
sodelovali v čistilni akciji na Bolu na otoku Braču. 
P. P.

Z gradnjo HE zagotovljena tudi
protipoplavna zaščita
V sklopu gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi javno podjetje Infra skrbi tudi za protipoplavno zaščito naselij. Po treh letih od
izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca ugotavljajo, da je protipoplavna varnost zagotovljena, saj okoliški kraji ob naraslih vodah niso več poplavljeni. Poleg tega projekt HE Krško poteka v skladu s terminskim planom, kmalu bodo tudi začeli polniti akumulacijski bazen.
Z izgradnjo HE Blanca so tamkajšnji
kraji pridobili večjo kvaliteto bivanja
ob reki Savi. Uspešno izvedeni protipoplavni ukrepi so zagotovili tudi varovanje premoženja ljudi ter preprečili negativne vplive ob visokih vodah na
javno infrastrukturo in posledično nastajanje škode. Pred izgradnjo je namreč prihajalo do poplav v Sevnici in
Logu, prav tako je prišlo do razlivanja vode na Loškem in Brezovem polju. Po besedah Antona Vetriha, vodje projekta HE Krško, so se skladno z
energetskimi ureditvami zgradile tudi
protipoplavne zaščite. Ob visokih vodah leta 2010 so ugotovili, da so bili ti
ukrepi kvalitetno izvedeni, saj nobeno

saj zagotavljajo protipoplavno varnost,
brežine pa ostajajo urejene tudi po visokih vodah. Sonaravno urejene brežine pomenijo manjše posege v naravno
okolje, kar pomeni, da vegetacija ostaja in preprečuje nastanek erozije brežine. Nadomestni habitati na Loškem
polju in ob Impoljskem potoku postajajo pravo zavetišče za rastline in živali.
Akumulacijski bazen HE Blanca je vzdrževan v skladu z vsakoletnimi plani, kar
pomeni predvsem sprotno spremljanje
stanja na bazenu, čiščenje prodnih zadrževalnikov in prepustov pod železnico, urejevanje vzdrževalnih poti ter košnjo ob brežinah, izlivnih delih potokov,

naročena objava

Stanje Vranjskega potoka po neurju leta 2005 in sedanje stanje
od omenjenih naselij in polj ni bilo več
poplavljeno. Akumulacijski bazen HE
Blanca, ki ga je projektiralo podjetje
IBE iz Ljubljane, ima pridobljeno uporabno dovoljenje, njegova izgradnja pa
je potekala v skladu s projekti. Ureditve v sklopu HE Blanca so kvalitetne,

zalednih drenažnih kanalih in ostalih
površinah. Največ dela pri vzdrževanju povzroča čiščenje prodnih zadrževalnikov v pritokih, s katerim se ves
material, ki je prišel v potoke, zamašil izlivne odseke in povzročil poplave,
ustavi in očisti, s tem pa se omogoči

Prodni zadrževalnik na potoku Mivka
normalen pretok vode v reko Savo. Na
HE Blanca je bilo zgrajenih še pet prodnih zadrževalnikov na potokih Mivka,
Globoški potok, Loški potok, Konjščanski potok in Blanščica. Tako ima akumulacijski bazen HE Blanca prodne zadrževalnike na vseh pritokih. Skladno z
DLN na HE Blanca že od pričetka gradnje poteka tehnični in okoljski monitoring. V okviru tehničnega monitoringa
se spremlja pretoke reke Save, stanje
brežin in visokovodnih tesnjenih nasipov, v okviru okoljskega monitoringa
pa stanje podzemnih voda, kakovosti
vode v reki Savi, stanje habitatov itd.
V letu 2011 je monitoring izvajal Zavod za gradbeništvo (ZAG) Ljubljana
in ugotovil, da so bile ureditve brežin
kvalitetne in da je potrebno spremljati
njihovo stanje še naprej.
Na gradbišču akumulacijskega bazena HE Krško vodi gradnjo podjetje Infra inženir. Za naloge strokovne kontrole kvalitete je bil na javnem naročilu

izbran konzorcij ZRMK Ljubljana, ZAG
Ljubljana in IRGO Ljubljana. Naloga
strokovne kontrole kvalitete je kontrola kvalitete dobavljenih in grajenih
materialov. V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško so se izvajala nadvišanja kmetijskih površin
na Gunškem polju, Pijavškem polju in
Leskovškem polju, kjer je bilo skupno
nadvišanih 50 ha kmetijskih zemljišč.
Poudariti je potrebno, da je Infra inženir pri nadvišanju kmetijskih površin
sodeloval z Biotehniško fakulteto Ljubljana, ki je opravljala strokovni nadzor pri izvajanju nadvišanj.

Akumulacijski bazen HE Krško (maj
2012)
Konec meseca maja 2012 je predviden testni dvig vode v akumulacijskem
bazenu HE Krško z namenom preveriti kvaliteto izvedenih del, predvsem
tesnitve brežin na levem bregu reke
Save dolvodno od pritoka Brestanica
do jezovne zgradbe HE Krško in izvedbe kvalitete zaščite brežin.
N. O.
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Eko mulčki - naj podjetniška ideja Obnovljeni
BREŽICE – 8. maja je v prostorih Zavoda za podjetništvo, stikališči
turizem in mladino Brežice potekal zaključek natečaja
„Najboljša podjetniška ideja v občini Brežice“, v okviru
katerega so izbrali zmagovalca, točneje zmagovalki, ki sta
predstavili najboljšo in najbolj uresničljivo poslovno idejo.

V finalni izbor natečaja,
ki ga je organiziral Center
za podjetništvo in turizem
Brežice, se je sicer uvrstilo
šest podjetniških idej, štiri
od teh so se tudi predstavile na zaključku. Strokovna komisija v sestavi Karl
Vertovšek (CPT Brežice),
Slavica Kostevc (Območna
obrtno-podjetniška zbornica Brežice), Karmen Levak
(CPT Krško), Tomo Jurman
(Kenex d.o.o.) in Marija
Verbančič (Nevtrom d.o.o.)
je kot najboljšo izbrala podjetniško idejo Eko mulčki, ki Zmagovalki natečaja Marina
sta jo predstavili Marina Pe- Pezelj (levo) in Lija Mirković
zelj in Lija Mirković. Gre za nastanek eko vrtca z eko vzgojo
otrok, ki bi se nahajal na Jesenicah na Dolenjskem in vsaj malo
zmanjšal prostorsko stisko posavskih vrtcev. Na drugo mesto
se je uvrstila ideja Boruta Cafute Hrastelja z naslovom Lesena električna lončarska vretena, ki bi med drugim pomagala tudi ljudem s posebnimi potrebami, tretja najboljša ideja
pa je Naselje pesakrompir, naselje z mobilnimi hišicami, avtorjev Iztoka Franka in Gregorja Srpčiča. Nehvaležno četrto
mesto je na koncu zasedel Peter Dornik z idejo Krajinski inženiring – načrtovanje in oblikovanje krajinske arhitekture za
vrtnarije, javne zavode in fizične osebe.
Zmagovalki sta prejeli denarno nagrado v vrednosti 500 evrov
in osvojili laskav naziv nosilk najboljše podjetniške ideje v
brežiški občini. Drugo- in tretjeuvrščeni ideji pa sta bili nagrajeni s 300 oziroma 200 evri. Komisija je vrstni red določila na podlagi kriterijev, in sicer uresničljivosti poslovne ideje
z upoštevanjem tržnega potenciala, inovativnosti in kreativnosti ideje, primerne pokritosti ključnih vsebin poslovnega
načrta s prepričljivo predstavitvijo ter ekonomske učinkovitosti projekta. 
R. Retelj

2. EKOPRAZNIK v Brežicah

v četrtek, 24. maja 2012, od 10.00 do 16.00,
pred OŠ Brežice.

KRŠKO - 12. maja je sistemski
operater prenosnega omrežja Elektro-Slovenija opravil
vklop 400 kV stikališča NEK in
stikališča RTP 400/110 kV Krško. Investicijska vrednost rekonstrukcije stikališča NEK je
znašala 12,4 milijonov evrov,
okoli dva milijona več pa dograditev stikališča RTP Krško.
RTP 400/110 kV Krško je sicer
ena najpomembnejših razdelilnih transformatorskih postaj v slovenskem elektroenergetskem sistemu, saj je
bila zgrajena zato, da izboljša zanesljivost povezave NEK
s slovenskim elektroenergetskim sistemom in za izboljšanje zanesljivosti napajanja
odjemalcev iz dolenjskega in
posavskega bazena. Razdelilna transformatorska postaja pokriva površino preko 3,5
ha, skupno s 400 kV stikališčem pri NEK pa nekaj manj
kot 6 ha. Skupen objekt sestavlja najobsežnejše slovensko
400 kV stikališče, saj so njegove zbiralnice skupno dolge več kot 280 metrov, obratovalno sposobnih pa je devet
400 kV polj. Objekt je opremljen tudi z najsodobnejšimi
sistemi sekundarne in primarne opreme. Veliko pridobitev
v dograjeni RTP Krško pomeni nov transformator z lokalnim nazivom T 412, ki bo po
začetku obratovanja v precejšnji meri razbremenil obstoječi transformator in tudi povečal instalirano moč RTP Krško.
Z navedenimi investicijami je
stikališče RTP Krško pripravljeno tudi za priključitev novega
2 x 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško, ki je tudi že v izvedbeni fazi.  B. M. (Vir: ELES)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Obveščamo vas, da je RRA Posavje, zakoniti zastopnik Lokalne akcijske
skupine Posavje, dne 18.05.2012 objavila

4. JAVNI POZIV ZA NABOR PROJEKTOV,
UPRAVIČENIH DO NEPOVRATNIH SREDSTEV LEADER
IZ KVOTE ZA LETA 2011, 2012 IN 2013
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do nepovratnih sredstev LEADER iz
kvote sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za leta 2011, 2012 in 2013, s katero
na ravni regije Posavje upravlja Lokalna akcijska skupina Posavje (LAS Posavje).
Projekti morajo upoštevati načela LEADER in prispevati k uresničevanju razvojne vizije, strateških ciljev, programov in ukrepov Lokalne razvojne strategije 2007-2013 LAS Posavje za območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica (LRS LAS Posavje).
LAS Posavje bo v okviru 4. javnega poziva prioritetno finančno podpirala projekte, ki bodo zasledovali sledeče cilje LRS:
cilj 4: povečati zaposlitvene možnosti na podeželju,
cilj 1: dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam,
cilj 2: vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano.

Višina razpisanih sredstev
LAS Posavje razpisuje kvoto sredstev LEADER za leto 2012 v višini 445.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičeni prijavitelji in partnerji za prijavo na ta javni poziv so:
• javne institucije/organizacije,
• nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva),
• gospodarske družbe,
• fizične osebe,
ki imajo stalno prebivališče ali registriran sedež na upravičenem območju delovanja LAS Posavje, ki je območje
celotne razvojne regije Posavje (občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica).
Poleg teh so upravičenci tudi druge javne in razvojne institucije ter nevladne organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju LAS Posavje, s svojo dejavnostjo pa pomembno prispevajo k razvoju tega območja. Do sofinanciranja pa bodo upravičeni samo pod pogojem, če se bo njihov projekt izvajal na območju LAS Posavje in/
ali bodo v načrtovane aktivnosti vključene pravne osebe s sedežem ali fizične osebe s stalnim prebivališčem na
območju LAS Posavje.
Minimalen pogoj za prijavo na poziv je, da se v partnerstvo povežeta vsaj dva partnerja. Partnerstvo številčno navzgor ni omejeno. Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v projektu. Partnerji med seboj izberejo vodilnega partnerja – nosilca projekta in prijavitelja na javni poziv.

Upravičeni stroški projektov
Upravičenih stroški projektov so:
• stroški koordinacije in vodenja projekta ter stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti (stroški dela za namen koordinacije in vodenja projekta do vključno 10 % skupnih upravičenih stroškov projekta);
• stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta;
• prispevek v naravi v skladu s 54. členom Uredbe 1974/2006/ES (vendar največ do 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta);
• stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (vendar največ do vključno 20 % skupnih upravičenih stroškov
projekta);
• splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so študije izvedljivosti in strategije, v primeru naložb pa tudi honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem ter stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj
(do vključno 10% skupnih upravičenih stroškov projekta).
Davek na dodano vrednost NI upravičen strošek.
Upravičeni so stroški, ki nastanejo od datuma oddaje Načrta izvedbenih projektov (NIP) na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP. Rok za oddajo NIP na MKO je 31.10.2012. V primeru zavrnitve projekta s strani MKO, nosilec projekta – prijavitelj s partnerji,
sam krije nastale stroške povezane z izvedbo projekta. Rok za zaključek projekta je 31.03.2015.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta
Višina sofinanciranja je 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Najnižji dodeljeni znesek podpore za posamezen projekt znaša 2.000 €, najvišji dodeljeni znesek podpore pa do vključno 70.000 €.
Projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in realno ocenjene stroške ter mora biti pripravljen do faze izvedbe in imeti pridobljena vsa zakonsko potrebna dovoljenja in soglasja.
Posamezen projekt ima lahko največ dve fazi. Projekti do skupne vrednosti do vključno 20.000 EUR (brez DDV)
imajo lahko največ eno fazo; projekti s skupno vrednostjo nad 20.000 EUR (brez DDV) pa največ dve fazi.

Rok in naslov za predložitev vlog
Zainteresirani prijavitelji morajo vloge na ta javni poziv oddati najkasneje do 21.06.2012.
Vloga mora biti oddana s priporočeno pošiljko na naslov: RRA Posavje, za LAS Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško.

Prijavni obrazci in navodila ter dodatne informacije
Prijavni obrazec skupaj z Navodili prijaviteljem za prijavo projektov v NIP in drugimi dokumenti je dosegljiv na spletni strani LAS Posavje, www.las-posavje.si.
Dodatne informacije lahko dobite na naslovu Tehnične pisarne LAS Posavje, ki deluje v okviru Regionalne razvojne
agencije Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško. Kontaktni osebi sta Tatjana Ibračević in Darja Planinc, tel. 07 488 10 48 (43),
e-naslov: las.posavje@rra-posavje.si.

Predstavitev poziva
Brezplačna informativna predstavitev poziva bo organizirana 29.05.2012 ob 15.30 v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
Vaše prijave zbiramo do 28.05.2012 na e-naslov:
las.posavje@rra-posavje.si.

OBVESTILA
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Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

Izobraževanje - Odnosi z
javnostmi
Krško, 29. maj od 17h-19.30
v sejni sobi A Občine Krško (CKŽ 14)

4. festival posavskih
NVO
26. maj 2012, Krško

Na tokratni delavnici bomo pregledali osnove odnosov z javnostmi
in praktične veščine za uspešno izvajanje odnosov z javnostmi. Na
kratko bomo obravnavali sodelovanje z vsemi zgoraj naštetimi
javnostmi, poglobili pa se bomo predvsem v način komuniciranja
z mediji.
Spoznali bomo:
• Kako, kje in kdaj dosežemo medije.
• Kako pripravimo sporočilo za medije.
• Kako podamo izjavo za medije in kakšen naj bo govorec.
• Kako pripravimo in izvedemo novinarsko konferenco.

Prijavite se na tjasa.penev@prstan.eu
ali na 070 550 395!

Moderatorska delavnica
11. junij od 16h-20h
(kraj še sporočimo)
Namen delavnice:
Usposobiti udeležence za moderacijo skupinskih procesov, ki se
dogajajo znotraj nevladnih organizacij (delovna srečanja, sestanki,
načrtovanja).
Vsebine delavnice:
Moderacija – kaj je to? Moderator – kdo je to?
Uporabnost metod in tehnik moderacije pri delu v nevladni
organizaciji (kdaj, kako, zakaj)
Osnovne zakonitosti moderiranja (varni prostor)
Priprava moderatorja in procesa moderiranja
Izvedba (mali triki velikih mojstrov, zakonitosti udeležencev)
Metode in tehnike moderiranja
Evalvacija skupinskega procesa
Pomen vizualizacije

Prijavite se na tjasa.penev@prstan.eu
ali na 070 550 395!

Staro mestno jedro
9h-13h
v sodelovanju z MC Krško
Festival je namenjen nevladnim organizacijam,
njihovim predstavitvam, medsebojnemu
povezovanju in druženju! Potekal bo v Krškem, na
prostem, v starem mestnem jedru!
Prijave zbiramo na tjasa.penev@prstan.eu ali na 070
550 395! Se vidimo!

Vabimo vas na 1. konferenco
posavskih NVO
Namen:

Ustanovitev neformalnega združenja posavskih
društev, zasebnih zavodov, ustanov in združenj
nevladnih organizacij.
Kdaj:

Četrtek, 31. 5. 2012, ob 17.00 uri
Kje:

Nova Športna dvorana Brežice - Avla 2. nadstropja
(Černelčeva cesta 10, Brežice)
Program:
1. Predstavitev PRSTANOVE MREŽE
2. Ustanovitev mreže , sprejem pravil delovanja ter
imenovanje organov mreže
3. Predstavitev in sprejem Pravil imenovanja predstavnikov
NVO v Svet regije Posavja
4. Druženje
Več na: www.prstan.eu

Vabljeni VSI !!!!
Informativne prijave: tjasa.penev@prstan.eu ali na 070 550 395.

www.prstan.eu
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Občina Brežice z visoko realizacijo
proračuna 2011
BREŽICE – Svetnice in svetniki občinskega sveta občine Brežice so na majski seji Občinskega sveta občine Brežice potrdili zaključni račun Občine Brežice za leto 2011. Občina je finančno leto 2011 zaključila
z visoko finančno realizacijo proračuna tako na odhodkovni kot na dohodkovni strani, in sicer je realizirala odhodke v višini 28.709.463 evrov in prihodke v višini 26.457.643 evrov.

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka OPN,
pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora
in osnutka okoljskega poročila.
Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, da
bo javno razgrnila:
• osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje občine Brežice,
• pridobljene smernice k osnutku OPN in
• osnutek okoljskega poročila.
V letu 2009 je Občina Brežice sprejela spremembe in dopolnitve planskega akta za razvojno naravnane pobude. Takoj po uveljavitvi omenjenega akta je občina pristopila k pripravi novodobnega prostorskega dokumenta, imenovanega Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN).
Predhodno je bilo potrebno pripraviti ali dodelati strokovne podlage.
Po novelaciji strokovnih podlag smo lahko resneje pristopili k pripravi
OPN. Sledila je priprava osnutka OPN, ki je bil nosilcem urejanja prostora posredovan v mesecu juliju 2011 z namenom, da bi le-ti posredovali usmeritve iz svojih delovnih področij - smernice. Nekatere smernice
smo čakali do sredine meseca maja 2012 in zato tudi ne moremo govoriti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka (dopolnjen naj bi bil s smernicami), ampak o javni razgrnitvi osnutka OPN, razgrnitvi smernic nosilcev urejanja prostora in razgrnitvi osnutka okoljskega poročila. V drugi
polovici leta 2012 bomo ponovno pristopili k javni razgrnitvi, in sicer dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila s pridobljenim mnenjem
o ustreznosti. Dopolnjen osnutek OPN bo v veliki meri usklajen z nosilci urejanja prostora in bo za večino dokončen dokument. Po vsebini se
ti dve javni razgrnitvi ne bosta razlikovali.

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev osnutka OPN, smernic in okoljskega poročila bo trajala od 1. junija 2012 do vključno 2. julija 2012.
Ogled celotnega osnutka OPN, smernic in osnutka okoljskega poročila je
možen v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj v času uradnih ur.
Ogled delov osnutka OPN, pridobljenih smernic in osnutka okoljskega
poročila, ki se nanašajo na posamezna območja, bo možen na sedežih
posameznih območij, in sicer:
• v prostorih KS Artiče za območja naselij Artiče, Pečice, Križe, Zgornja
Pohanca, Volčje, Sromlje, Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Curnovec, Spodnja Pohanca, Dečno selo, Zgornji Obrež, Glogov Brod, Trebež
(območje šolskega okoliša Artiče),
• v prostorih KS Globoko za naselja Pišece, Globoko, Pavlova vas, Podgorje pri Pišecah, Blatno, Dednja vas, Bojsno, Piršenbreg, Mali Vrh (območje šolskih okolišev Pišece in Globoko),
• v prostorih KS Bizeljsko za območja naselij Bizeljsko, Orešje, Drenovec
pri Bukovju, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Stara vas,
• v prostorih KS Dobova za območja naselij Dobova, Župelevec, Kapele,
Slogonsko, Jereslavec, Vrhje, Rakovec, Podvinje, Sela pri Dobovi, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce,
• na Občini Brežice - OPNR za območje naselij Brežice, Brezina, Bukošek, Gornji Lenart, Čatež ob Savi, Dvorce, Cerina, Dobeno, Žejno, Sobenja vas, Mali Cirnik, Prilipe,
• v prostorih KS Cerklje ob Krki za območja naselij Cerklje ob Krki, Krška vas, Skopice, Črešnjice, Hrastje, Velike Malence, Bušeča vas, Gorenja Pirošica, Dolenja Pirošica, Čedem, Kamence, Globočice, Mrzlava
vas, Poštena vas, Vinji Vrh, Kraška vas, Izvir, Vrhovska vas, Boršt, Račja
vas, Župeča vas,
• v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem za območja naselij Jesenice
na Dolenjskem, Velika Dolina, Obrežje, Cirnik, Koritno, Ponikve, Brezje, Nova vas, Rajec, Mala Dolina, Ribnica, Podgračeno (šolski okoliš Velika Dolina).

Občina Brežice je tako v letu
2011 najela kredit v nižji vrednosti od načrtovane – ta je
namesto 2,5 milijona evrov
znašal 2 milijona evrov. Z
uspešnim kandidiranjem na
razpisih, racionalnim poslovanjem in budnim spremljanjem porabe je Občini Brežice uspelo redno poravnavati
vse obveznosti in kljub zahtevnim razmeram na področju financ zagotoviti 12,8 milijonov evrov za investicije.
Občina Brežice je tudi med
najmanj zadolženimi občinami v dolenjski in posavski regiji (dolg znaša 5,7 milijona
evrov).

Proračunski presežek Občine Brežice za leto 2011 znaša 1.134.174,15 evrov in se
bo v letu 2012 porabil namensko za okoljske dajatve
in odhodke po planu proračuna za leto 2012.
Investicijski odhodki realizirani v višini 12,8 milijona evrov
Občina Brežice je v letu 2011
poleg številnih manjših investicij po krajevnih skupnostih izvedla še naslednje
večje projekte v občini: projekt celostne obnove gradu
Brežice – II. faza (ta je zajemal obnovo stropnih poslikav, stopnišč, tal, stavbnega
pohištva …), projekt izgradnje večnamenske športne
dvorane Brežice, obnovljena je bila lokalna cesta Čatež – Terme Čatež, izgradnja
sekundarne kanalizacije za
priključevanje na ČN Brežice – 2. faza (Trnje, Mostec,
Obrtna cona Dobova). Potekala so obsežna dela na vodovodu Cerklje ob Krki in na
cesti Cirnik, ureditev križišča
v Krški vasi, obnova Kulturnega doma Dobova ipd.
Poleg teh se je zaključil tudi
državni projekt izgradnja
podvoza Dobova, ki je ponovno povezal kraj ter omogočil hitrejši pretok prometa
in za katerega je proračun-

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije. Pripombe in predloge se lahko poda:
• kot zapis v elektronsko knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestih javne razgrnitve;
• pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.brezice.si, in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si;
• pisno ali ustno na javni obravnavi.
Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu
osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve – do vključno 2.7.2012.
Župan občine Brežice
Ivan Molan

Tekoči stroški

Investicije

Proračun

2005 13.065.494,07 €

2.225.008,35 € 15.290.502,42 €

2006 13.003.530,30 €

5.906.288,60 € 18.909.818,90 €

2007 13.295.145,00 €

6.728.252,00 € 20.023.397,00 €

2008 13.588.176,00 €

12.652.334,00 € 26.240.510,00 €

2009 14.310.740,00 €

12.452.339,00 € 26.763.079,00 €

2010 15.901.068,94 €

10.284.009,02 € 26.185.077,96 €

2011 15.859.421,00 €

12.850.042,00 € 28.709.463,00 €

ska sredstva prispevala tudi
Občina Brežice.
Proračunska sredstva v obdobju 2005 do 2011 – rast
investicijskih sredstev
Graf rasti proračunov v obdobju 2005 do 2011 prikazuje poleg rasti proračunov
zaradi uspešnega pridobivanja sredstev za sofinanciranje projektov tudi naglo rast

deleža sredstev za investicije ter umirjanje izdatkov za
tekoče stroške Občine Brežice. V letu 2005 so tekoči
stroški znašali 13,1 milijonov
evrov, sredstva za investicije
pa 2,2 milijona evrov, v letu
2011 so bila v proračunu realizirana investicijska sredstva
v višini 12,85 milijonov evrov,
sredstva za tekoče stroška pa
15,86 milijona evrov.

10 let sodelovanja s pobrateno
ˇ
Občino Dobrany
Desetletje povezovanja ljudi, kulture, izobraževanja in izmenjave izkušenj ter primerov dobrih praks
DOBRANY, ČEŠKA REPUBLIKA - Občina Brežice, Glasbena šola Brežice in Osnovna šola Brežice so v mesecu
maju obiskale pobrateno mesto Dobřany. V sklopu dogodkov ob praznovanju prvega

Sýkora obnovila podpis dogovora o prijateljskih in poslovnih stikih (dohoda o přátelských a obchodních vztazích)
med pobratenima občinama.
V času protokolarnega obiska
so si predstavniki Občine Bre-

Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava bo potekala v prostorih Mladinskega centra Brežice (v
veliki dvorani v pritličju) v četrtek, 7. junija 2012, ob 18. uri, vodil pa
jo bo Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice v sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta – podjetjem LOCUS d.o.o.
Domžale.

Leto

Obnovitev podpisa dogovora o sodelovanju
desetletja sodelovanja po- žice ogledali nove investicibratenih občin je v koncertni je mesta Dobřany, med temi
dvorani Akademije za upoda- novi center za tenis, namebljajočo umetnost v Pragi po- njen šoli tenisa za otroke in
tekal slavnostni koncert. Kot treninge, ter naravno kopaposebno priznanje za večle- lišče Biotop Kotynka, kjer so
tno uspešno sodelovanje sta se izognili uporabi kemičnih
župan občine Brežice Ivan snovi, saj za čiščenje vode v
Molan in ravnatelj Glasbene kopališču skrbi rastlinska čišole Brežice Dragutin Križa- stilna naprava.
nić iz rok župana mesta Dobřany Mareka Sýkore prejela Učenci Osnovne šole Brežisimbolična zlata ključa me- ce so se v Kulturnem censta Dobřany.
tru Káčko v mestu Dobřany
predstavili z igro Sweeney
Ob tej priložnosti sta župan Todd v angleškem jeziku, na
občine Brežice Ivan Molan in slavnostnem koncertu v Pražupan mesta Dobřany Marek gi pa so sodelovali učitelji

in učenke ter učenci Glasbene šole Brežice, nastopali so tudi učenci in učenke Glasbene šole Praga ter
pobratene Glasbene šole J.
S. Bacha Dobřany. Koncerta
se je udeležila tudi veleposlanica Republike Slovenije
v Republiki Češki mag. Smiljana Knez. Koncert je potekal pod častnim pokroviteljstvom senatorke parlamenta
RČ in podžupanje mesta Do-

břany Dagmar Terelmešove.
Sodelovanje, ki sta ga začeli glasbeni šoli, je preraslo
okvirje in ustvarilo kulturno ter prijateljsko povezavo
med osnovnima šolama in
občinama, v prihodnosti pa
bosta občini sodelovali še na
gospodarskem področju, saj
v jeseni podjetniki iz Dobřany prihajajo na obrtno-podjetniški sejem v Brežice.

Viteška dvorana
v Posavskem muzeju
Brežice po obnovi
ponovno odpira svoja vrata!
Ob tej priložnosti prijazno vabimo vse občanke in občane Občine Brežice ter bralke in bralce Posavskega obzornika, da skupaj z Občino Brežice, Glasbeno šolo Brežice in Posavskim muzejem Brežice praznujete in se udeležite katerega od dogodkov:
Sobota, 9. 6. 2012 – dopoldne: brezplačni vodeni ogled Viteške dvorane in »Mišela«, predstava uličnega gledališča Ane Monro (grajsko dvorišče), za otroke bodo organizirane delavnice
v grajskem parku; zvečer: koncert Vokalne skupine Glasbene
šole Brežice Solzice.
Nedelja, 10. 6. 2012 – dopoldne: javna predstavitev poteka obnove Viteške dvorane in brezplačni vodeni ogled Viteške dvorane; popoldne: zaključni koncert Glasbene šole Brežice.

Stran pripravlja Občina Brežice

Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, objavlja

Kljub zahtevni situaciji na
področju financ v začetku
leta in z načrtovanim kreditom v višini 2,5 milijona
evrov za financiranje evropskih projektov je Občina
Brežice uspela 16 milijonov
proračunskih sredstev, ki jih
prejme iz državnega proračuna, oplemenititi z evropskimi sredstvi. Pridobljena
evropska sredstva so v letu
2011 znašala 12,44 % proračuna oz. 3,3 milijone evrov
in s pomočjo teh sredstev je
Občina Brežice lahko uresničila številne projekte (ČN
Globoko, Brežice, grad Brežice, LC Dobova – Župelevec
- Kapele, LC Čatež - Terme
Čatež).
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Gradnja optike tudi v mestu
Sevnica

Šolska zobna ambulanta ima
novo podobo

Tudi na območju Šmarja v mestu Sevnica so se pričela gradbena dela v sklopu projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Prebivalci območja
Šmarja s strani izvajalca projekta, podjetja GVO d.o.o., v
poštne nabiralnike prejmejo obvestilo o izgradnji in pogod-

Šolska zobozdravstvena ambulanta Zdravstvenega doma
Sevnica, ki deluje v prostorih Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica, je dobila povsem novo podobo. Z namenom predstavitve pomembne pridobitve so uporabnike 14. maja povabili na ogled prenovljenih prostorov.

IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
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Standard kakovosti E-Qalin
potrjuje kakovostno delo

Pričetek del v sklopu projekta gradnje optičnega omrežja na Ribnikih (Foto: Občina Sevnica)
be o izgradnji priključkov na odprto širokopasovno omrežje.
Vse, ki se boste odločili za priklop na optično omrežje, pozivamo, da izpolnjene pogodbe fizično dostavite v sprejemno
pisarno Občine Sevnica ali pa jih predate odgovornemu vodji delovišča Mateju Resniku oziroma vodji projekta s strani
Občine Sevnica Bojanu Kostevcu.
Sodobno optično omrežje, katerega gradnja po celotnem
območju sevniške občine intenzivno poteka od lanskega julija in se bo zaključila letos, bo za občane zelo pomembna
razvojna pridobitev. V sklopu projekta je trenutno izvedenih približno dve tretjini gradbenih del in tretjina vpihovanja optičnih vlaken. V poletnih mesecih sledi nadaljevanje
ureditev še nesaniranih posegov v infrastrukturo ob izgradnji
optičnega omrežja.

Sevniško grajsko poletje pričeli
z dnevom odprtih vrat
KŠTM Sevnica je minulo nedeljo kot uvod v festival »Sevniško grajsko poletje 2012« pripravil dan odprtih vrat Gradu Sevnica. Obiskovalcem so ponudili brezplačni animirani
ogled gradu za otroke z baronom Mosconom, brezplačna vodena ogleda za odrasle, pa tudi animacije z lutkami, lutkovne in ustvarjalne delavnice ter srednjeveške grajske igre. Na
ogled je bila tudi delno obnovljena Lutrovska klet.

Fotografija s prireditve v sevniški osnovni šoli (Foto: Občina Sevnica)
Prenova zobne ambulante se je v sodelovanju med zdravstvenim domom in šolo pričela v letu 2010. Poleg celovite obnove prostora je Zdravstveni dom Sevnica poskrbel za nakup
sodobnih zobozdravstvenih pripomočkov, ki omogočajo kakovostno terapijo. Delo v šolski zobni ambulanti od leta 2010
opravlja zobozdravnica Mirjana Mandarić Glavich s pomočjo medicinske sestre Irene Kozmus, pred tem pa je od samega začetka delovanja ambulante v njej delovala zobozdravnica mag. Ljubica Knežić. Zobozdravstveno vzgojo na
šoli izvaja medicinska sestra Mojca Vidmar.
Na uradni predstavitvi prenovljene zobne ambulante s kulturnim programom so zbrane nagovorili direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, ravnateljica Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, župan Občine
Sevnica Srečko Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič. Uradnemu delu predstavitve je sledil ogled prenovljenih prostorov.

Model E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo
v domovih za ostarele, posebnih socialnih zavodih, zavodih
za usposabljanje in varstveno delovnih centrih. Prejemnika potrdila z nazivom »Dom kakovosti E-Qalin« sta postala
tudi Dom upokojencev Sevnica, ki deluje kot enota Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, ter Trubarjev dom
upokojencev iz Loke pri Zidanem Mostu.

Iz rok Franca Imperla je potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin«
sprejela vodja Doma upokojencev Sevnica Franja Svažič.
(Foto: Občina Sevnica)

Sevnica zopet gostila finale
slovenskih salamiad
Društvo salamarjev Sevnica je minulo soboto že drugič zapored organiziralo finale slovenskih salamiad, ki je bilo tokrat 16. po vrsti. Etnološko, kulturno in zabavno obarvana
prireditev je tudi letos postregla z bogatim spremljevalnim
programom, osrednji del dogodka pa je bil namenjen razglasitvi najboljših salamarjev v več kategorijah.

Potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin« je sprejel tudi direktor
Trubarjevega doma upokojencev Robert Potočnik. (Foto:
Trubarjev dom upokojencev)

Dan odprtih vrat Gradu Sevnica je razveselil tudi najmlajše. (Foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica)
Program festivala »Sevniško grajsko poletje 2012« so na dom
že prejela vsa gospodinjstva sevniške občine, dostopen pa
je tudi na spletni strani www.grad-sevnica.com. Pester program sestavljajo številni zanimivi kulturno, glasbeno in etnološko obarvani dogodki za različne okuse. KŠTM Sevnica vljudno vabi k obisku.

www.obcina-sevnica.si

17. Sevniški
kolesarski maraton

Stran pripravlja Občina Sevnica

nedelja, 27.5., ob 10.00
Glavni trg v Sevnici
Mali družinski maraton 33km
Veliki maraton 64km

www.kolesarstvo.org

Info.: 040-297-179

foto: Željko Jurkošek

Župane in poslance, ki jih je na Gradu Sevnica pred prireditvijo sprejel župan Srečko Ocvirk, sta pozdravila tudi
nova cvičkova princesa Tjaša Metelko in baron Moscon.
(Foto: Občina Sevnica)
Med vsemi 72 sodelujočimi je po oceni strokovne komisije
najvišjo oceno salame dosegel Jože Sebanc iz Zameškega,
drugo mesto je osvojil Janez Košak iz Hrvaškega Broda, tretje pa Marjana Zupančič iz Dolenjega Gradišča – vsi iz občine
Šentjernej. V prvo deseterico, v katero je bilo sicer uvrščenih devet tekmovalcev iz šentjernejske občine, se je uvrstil
tudi Milan Daničič iz Kompolja. Obiskovalci so najbolje
Sevniško grajsko poletje 2012
ocenili salame treh domačinov, in sicer Tomaža Krnca,
Milana Daničiča in Romana
Kragla. V izdelavi salam so se
pomerili še župani in poslanci, med katerimi je bil najuspešnejši župan občine Škocjan Jože Kapler.
Med gosti na prireditvi je bil
tudi minister za kmetijstvo in
okolje Franci Bogovič, ki je
skupaj s predsednikom Društva salamarjev Sevnica Stanetom Krncem in županom
Srečkom Ocvirkom podelil
priznanja najboljšim. Dogodek so z glasbenim programom obogatili: Nuša Derenda, ansambel Dori, klapa
Maslina iz hrvaškega Šibenika
in člani Kulturnega društva
Godba Blanški vinogradniki.

Potrdilo je vodji Doma upokojencev Sevnica Franji Svažič
in direktorju Trubarjevega doma upokojencev Robertu Potočniku podelil Franc Imperl, direktor podjetja Firis, ki je
aktivni partner za izobraževanje in svetovanje pri uvajanju
modela v Sloveniji. Ob tej priložnosti so v Sevnici in Loki pri
Zidanem Mostu pripravili prijeten kulturni program. V sevniškem domu upokojencev je zbranemu občinstvu zapel domski
pevski zbor Lipa, dogodek so popestrile recitacije, predstavili pa so se tudi učenci Glasbene šole Sevnica. V Trubarjevem domu upokojencev pa je bila podelitev pospremljena s
kulturnim programom, v katerem so nastopili prostovoljka
Whitney iz Celja, domski pevski zbor Loški slavčki in mladi
harmonikar Kristijan Štigl. Zbrane na obeh prireditvah je nagovoril in ob prejemu potrdila »Dom kakovosti E-Qalin« čestital podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič.
Omenjeni model upravljanja s kakovostjo bo v naslednjem
mesecu prejel še Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, nedavno pa so ga podelili tudi njegovi brežiški enoti,
Domu upokojencev Brežice.
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Veliko zanimanja za
brezplačne računalniške
delavnice v Knjižnici Sevnica

PRIREDITVE V JUNIJU
PRVI POLETNI VEČER
• nedelja, 10. junij 2012, ob 17.00 Spominski park Jurija Dalmatina na Vidmu
Ob tretji obletnici otvoritve Spominskega parka Jurija
Dalmatina in 8. juniju, dnevu Primoža Trubarja, Valvasorjeva knjižnica Krško in Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško v sodelovanju z Osnovno šolo Jurija
Dalmatina Krško, Slovenskim protestantskim društvom
Primož Trubar - Podružnica Posavje in Glasbeno šolo Krško pripravljamo prvi letošnji poletni večer, ki bo obarvan z glasbo in poezijo.

V Knjižnici Sevnica smo uspešno zaključili brezplačne
računalniške delavnice, ki so pod mentorstvom Aleša
Pinteriča potekale med 7. in 18. majem. V tem času so
se zvrstile tri različne skupine udeležencev.

PREDSTAVITEV OTROŠKE PESNIŠKE
ZBIRKE »ZAKAJ JE SONCE ZJUTRAJ
VSTALO?«
• četrtek, 14. junij 2012, ob 17.00 Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško
Vabimo vas na predstavitev otroške pesniške zbirke avtorice Marije Kalčič z naslovom Zakaj je sonce zjutraj vstalo?, ki je nastala v sodelovanju s prof. likovne umetnosti
Urško Jekler ter učenci OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Prežihov Voranc z Jesenic.

USTVARJALNA DELAVNICA
GRAVIRANJA NA STEKLO
• sobota, 16. junij 2012, od 10.00 do 12.00 Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško
in Galerija Ambienta
V sodelovanju z Galerijo Ambiento iz Krškega vabimo
otroke in starše na ustvarjalno delavnico spoznavanja
stekla in prikaza graviranja na steklo v izvedbi steklarskega mojstra. Ob tej priložnosti bodo v Galeriji Ambienta na ogled zanimivi unikatni izdelki Steklarne Rogaška.

RAZSTAVA »DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SE PREDSTAVIJO«
• Do sredine junija –
Avla osrednje knjižnice v Krškem
Razstava, ki bo v avli knjižnice v Krškem na ogled še do sredine junija, predstavlja delovanje društev upokojencev iz
Brestanice, Dobove, Krškega, Rake in Senovega. Tudi ostala društva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da
nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI
• Osrednja knjižnica v Krškem

Začetniki so spoznali osnovno delovanje računalnika, pisanje in preprosto urejanje besedil ter osnove in uporabo
interneta. V nadaljevalno skupino so se vključili udeleženci, ki računalnik že uporabljajo, a poznajo le osnove dela
z računalnikom. Spoznavali so delovanje operacijskega sistema Windows XP, urejanje besedil v Microsoft Wordu, pripravljanje predstavitve v PowerPointu, osnove interneta
in uporabe elektronske pošte. Preizkušali so različna oblikovanja besedil, vstavljali slike, vsak udeleženec je uspešno pripravil svojo kratko PP predstavitev. Spoznali so tudi
uporabo elektronske pošte, povezavo med internetom in
e-pošto, kopirali tekste in slike iz interneta. Malo zahtevnejši udeleženci tretje skupine pa so predvsem poglabljali svoje poznavanje Worda, Excela in PowerPointa. V Excelu so spoznali različna oblikovanja, razvrščanje, filtriranje,
oblikovanje formul, grafov ipd. V PowerPointu pa so se preizkusili v malo bolj kompleksnih predstavitvah.
Vsi udeleženci so bili zelo motivirani za delo, z veseljem in
pogumom so pridobivali nova znanja in spretnosti. Strinjali so se, kako pomemben je dostop do tovrstnih oblik informacijskega opismenjevanja, zato so odšli v upanju, da se
bodo tudi v prihodnje lahko udeležili tovrstnih delavnic. Delavnice so potekale v okviru projekta CVŽU, ki ga koordinira Ljudska univerza Krško in je financiran s strani Evropske
unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Anica Ganc, Knjižnica Sevnica

Jubilantka s svojci in obiskovalci

€
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dRužInskI
pOpusTI!*

• tričlanska družina – 20 %
• štiričlanska družina – 25 %
• petčlanska družina – 30 %

Pokličite: 070/878781

*akcija velja do 30. junija 2012
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nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

DEČNO SELO - V soboto, 28. aprila, sta se točno po 50 letih Jožica in Ivan Neral iz Dečnega sela pripeljala na zapravljivčkih, z bogato okrašeno konjsko vprego, k zlati poroki v
cerkev sv. Duha v Artičah. Zlatoporočenca so spremljali njuni otroci, vnuki in pravnuki ter poročni priči z glasbeniki, ki
so popestrili popotovanje po prelepih krajih od Artič do Sta-

Zlatoporočenca na zapravljivčku

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike,
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na
tel. 07 4904 000.
Lepo vabljeni!

zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Zlata poroka Neralovih

KRŠKO - 27. aprila je praznovala visok jubilej Slavka Kranjec
iz Krškega. Ob tej priložnosti so jo obiskale aktivistke Rdečega
križa Krško - desni breg s predsednico Danico Lončar in predsednica Krajevne skupnosti Krško Jožica Mikulanc.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

FOTOGRAFIRAnje

• Sandra Hervol, Senovo –
deklico,
• Tadeja Žnidaršič, Srednje
Arto – deklico,
• Špela Dejak Motoh,
Cerklje ob Krki – dečka,
• Tina Košak, Raztez – dečka,
• Patricija Vejnović, Osredek
pri Trški Gori – dečka,
• Lidija Lazanski, Senovo –
deklico,
• Tamara Livio, Krško –
deklico,
• Aleksandra Kosec, Gazice
– deklico,
• Anja Veble, Črnc – dečka,
• Maja Zakšek, Hrastek –
deklico,
• Petra Tuhtar, Krško – dečka,
• Mateja Gole, Mali Cirnik
pri Šentjanžu – dečka,
• Mojca Osredkar, Hudo
Brezje – deklico,
• Nataša Požar, Pišece –
deklico,
• Romana Volčanjšek,
Volčje – dečka,
• Helena Božič, Gornje
Pijavško – dečka,
• Alenka Sintič, Prušnja vas
– dečka,
• Ana Petric, Brežice –
deklica,
• Lea Agata Staroveški,
Malence – deklico,
• Marija Mesojedec,
Koritnica – deklico,
• Romana Bric, Dolnje
Brezovo – dečka.
ČESTITAMO!

90 let Slavke Kranjec

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino 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!

• Matjaž Kampuš, Radeče,
in Darja Starič, Slovenska
vas,
• Uroš Kozole in Dragica
Krajnc, oba z Mrzle
Planine,
• Danijel Župevc, Lokve,
in Barbara Divjak, Kladje
nad Blanco,
• Bojan Špan, Podvrh, in
Nataša Pinoza, Lukovec,
• Sašo Vozel, Malo Hudo, in
Ana Nahtigal, Trebnje,
• Janez Kostanjšek,
Bizeljsko, in Silvana
Pikutić, Hrvaška,
• Tomi Lipar, Stara vas
– Bizeljsko, in Tamara
Špiler, Loče,
• Franci Daniel Zorko,
Arnovo selo, in Mojca
Glogovšek, Zgornji Obrež,
• Dejan Revinšek, Kompolje,
in Alenka Nemet, Trbovlje,
• Matej Kernc in Mirjana
Kočijašević, oba iz
Sevnice,
• Aleš Gregl in Tanja
Brkić, oba iz Stare vasi –
Bizeljsko,
• Marjan Ivnik in Anica Arh,
oba z Broda v Podbočju,
• Dejan Stanič in Ksenija
Povhe, oba iz Krškega,
• Mario Vovk, Kostanjevica
na Krki, in Sandra Krapež,
Jablance,
• Terezija in Jožef Vidmar
iz Čanja - zlata poroka.
ČESTITAMO!

re vasi pri Bizeljskem, kjer se je nadaljevalo poročno slavje. Sveto mašo je daroval nekdanji župnik v Artičah Janez
Turinek, ki je v slovesnem nagovoru poudaril pomen zakonske zvestobe in ljubezni za urejeno družino. Jožica Neral,
roj. Urek, je po šoli ostala doma na kmetiji in se mlada poročila s kmečkim fantom Ivanom Neralom iz obmejne vasi ob
Sotli. V zakonu so se jima rodili hčerka in dva sinova, danes
pa njuno življenje bogatijo in razveseljujejo vnuki in trije
pravnuki. Jožica je vesele narave, pridnih rok in ljubiteljica petja, saj se rada udeležuje prireditev, kjer s svojo dobro voljo in pevskim znanjem popestri vsako družbo. Je ljubiteljica rož, saj je njen dom vedno v cvetju, odlikuje pa jo
njeno dobro in plemenito srce. Mož Ivan pa se še vedno rad
in vneto ukvarja z vzrejo konj pasme posavec, predan je trdemu delu, vztrajen in zavezan kmetiji. Vsi dobre volje in
veseli smo zlatoporočencema nazdravili še na mnoga skupna
leta v zdravju in ljubezni!
Mihaela R. Neral

Gospa Slavka se je rodila v Žužemberku kot tretji od petih otrok.
Že v otroških letih je spoznala, kako je življenje trdo. Kar trikrat
se je družina morala preseliti, Slavka pa je veliko let preživela pri drugih ljudeh, kjer je opravljala razna kmečka dela, pazila na otroke in hodila v šolo. Med drugo svetovno vojno je delala na žagi v Kočevju, nato pa
še v tekstilni tovarni. Kasneje
jo je pot zanesla v Krško, kjer
je spoznala bodočega moža. V
zakonu sta se jima rodila dva
sinova. Zaposlena je bila kot
»DIŠAVNICE IN ZDRAVILNA ZELIŠČA«
čistilka in delo opravljala do
invalidske upokojitve. Več kot
dvajset let je bila tudi aktivistka Rdečega križa. Štirideset let je že vdova. Živi umirjeno življenje. Še vedno si sama
kuha in opravlja vsa manjša gospodinjska dela, ostalo
pa ji postorijo domači. Veseli
se obiskov štirih vnukov, dveh
vnukinj in pravnuka. Najmlajša vnukinja pravi, da še vedno
naredi najboljši jabolčni zavitek in slastne palačinke. I. K.

OTROŠKE DELAVNICE
V MESTNEM PARKU KRŠKO

5. junij 2012, od 9. do 12. ure
VABLJENI

Vse najboljše, občina Krško!

Priloga ob prazniku občine Krško

četrtek, 24. 5. 2012
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Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 24. maja 2012

Drage občanke in občani,
priznam, letošnji praznik je zame osebno precej drugačen od prejšnjih.
Doslej sem ga praznoval kot občan, tokrat pa tudi kot župan vseh občank in občanov. To je svojevrstna čast, je pa tudi odgovornost, da skupaj s sodelavci storimo vse, kar znamo in kar so nas naučile izkušnje, da
se z razpoložljivimi možnostmi postavimo v bran poslabševanju razmer, o katerih tako pogosto slišimo v tem času.
Res je, da svet ne bo nikoli več takšen, kot je bil doslej. Če želimo priti
iz sedanjih težav močnejši, moramo postati družba, ki ceni, spodbuja
in spoštuje ljudi ter ve, kaj je to osebna odgovornost. Poleg tega nam je
vsem iz lastnih življenjskih bitk znano, da so krize pogosto tudi priložnost za postavitev drugačnih temeljev, na katerih lahko gradimo novo
kakovost življenja. Hkrati pa nas tak prelomni čas nagovarja tudi k varčevanju. K takšnemu, ki je lahko spodbuda za iskanje gospodarnejših
rešitev in povod za aktiviranje vseh sil za boljše delo. Rad imam rezultate. Zato me toliko bolj veseli, da je naš pogled na preteklo leto lahko konkreten in prav zato prazničen. Ljubitelji športa so gotovo veseli
obnovljenega igrišča z umetno travo na stadionu Matije Gubca, mladi
celovite obnove doma Milke Kerin.
S postavitvijo večnamenskega doma za izobraževanje najmlajših v Kerinovem Grmu smo napravili nov korak, da v družbo dolžnosti in pravic
vključimo tudi Rome, k vse boljšim pogojem izobraževanja je prispevala obnova OŠ Leskovec in OŠ Raka, h kakovosti bivanja pa novo vrednost dodaja ureditev komunalne infrastrukture Senovo-Dovško, obnovitev nekaterih cestnih povezav, nadaljevanje širokopasovnih povezav
in ostale pridobitve, ki so nas po nedavni oceni neodvisnih strokovnjakov uvrstile celo med najbolj razvojno prodorne občine v Sloveniji.
In prihodnost? Zavedam se, da brez zagotavljanja novih delovnih mest
in seveda tudi ohranjanja dosedanjih nimamo nikakršne prihodnosti
in možnosti za razvoj. Zato bo Občina Krško pri tem skušala pomagati po svojih najboljših močeh z ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj kmetijstva, turizma in gospodarstva, ki ima v naših poslovnih conah potencial, ki ga ima le malokatera druga občina. Prvi od večjih se
bo uresničil zelo kmalu, saj bo farmacevtsko podjetje Krka poleti začelo z gradnjo svojega obrata. Poleg tega naše poslovno okolje predstavlja največji energetski bazen Slovenije, saj se v njem nahajajo številna uspešna energetska podjetja, ki še vedno ohranjajo ravnotežje v
sicer nestabilnih gospodarskih razmerah. Poleg delovnih mest to področje poraja tudi nove investicije – ureditev prometa z zgodovinsko
obvoznico, protipoplavno zaščito mesta in začetek obnove Zatona kot
pomembne vpadnice v staro mestno jedro. Ob naštetem vedno osta-

jajo nove odprte možnosti, želje, ki jim je potrebno slediti, da bi lahko zajeli zadovoljstvo večine.
Vsako leto je drugačno in praznik ni prazniku enak. Ta, v letu 2012,
je poseben tudi zato, ker gostimo prijatelje iz Obrigheima, s katerimi
nas povezuje že 30 skupnih let, ki smo jih izpolnili z življenjem, podpirali z dejanji, delili upanja in skrbi ter postali dva dela iste celote. Na
to pot se je vredno ozreti s hvaležnostjo do vseh, ki so to prijateljstvo
in sodelovanje ohranjali. Za prihodnost pa ostaja želja in zaveza, da
bodo naša srečevanja ohranila srčnost in pristnost.
Takšne niti so neprecenljive za polnost življenja v naših krajih, ki jim

radost bivanja vlivajo tudi vsi tisti, ki se jim ob tem prazniku, kot prejemnikom občinskih priznanj, še posebej zahvaljujem za vso delo za skupno dobro in čestitam za vse v življenju dosežene vrhove.
Drage občanke, občani, cenjeni bralci,
v upanju, da se snidemo na prireditvah, s katerimi obeležujemo čas praznika, vsem želim predvsem veliko moči volje. Kajti, kakršna je naša
volja, takšna so naša dejanja in kakršna so naša dejanja, takšni smo mi.



vaš župan
mag. Miran Stanko

Občina Krško bo na slavnostni akademiji, 7. junija 2012, podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben
prispevek k ugledu in uveljavljanju lokalne skupnosti ter razvoju družbenega življenja v našem prostoru. Prejemnike priznanj
je na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško.

ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO
Stanislav Rožman

Občina podeljuje naziv častni občan Stanislavu Rožmanu za uspešno in vidno delovanje na področju
gospodarstva in za izjemne
dosežke v energetiki, ki so
pomembno prispevali k
stabilnosti Nuklearne elektrarne Krško in k ugledu
ter uveljavljanju Republike Slovenije in občine Krško doma in po svetu.
Stanislav Rožman, avtoriteta slovenske energetike, je
ključna oseba slovenskega
poslovnega sveta. Od leta
1988 vodi edino slovensko
nuklearno elektrarno, ki je s
svojim obratovanjem začela
pred 30. leti. Danes je aktivno vključena v mednarodne
organizacije, s katerimi izmenjuje razvojno-raziskovalne izkušnje. Pomembno vez
s širšim poslovnim okoljem
krepijo tudi vodilne vloge
predsednika uprave Stanislava Rožmana v varnostnih komitejih, v Mednarodni agen-

ciji za atomsko energijo, pri
sodelovanju v raznih mednarodnih misijah za presojo
varnosti obratovanja jedrskih
elektrarn ter v Svetu guvernerjev združenja WANO.
Prav slednje je s prestižnim
priznanjem prepoznalo njegov prispevek pri spodbujanju odličnosti pri varnem
obratovanju jedrskih elektrarn. Njegove gospodarske
in podjetniške dosežke je v
preteklosti nagradila tudi
Gospodarska zbornica Slovenije, počastila plaketa Milana
Vidmarja in nagrada Kidričevega sklada za razvojno delo.
Njegovo profesionalno vodenje pomembno vpliva tudi
na razvoj krškega gospodarstva. Ključna je njegova podpora in pripravljenost za sodelovanje pri ustanovitvi
Fakultete za energetiko Krško, ki vzgaja znanje za razvoj in krepitev energetske
regije, v kateri živimo. Hkrati pa sledi Rožmanovemu na-

čelu: »Ne iščemo strokovnjakov, ampak jih raje delamo
sami«. Konstruktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo
se odraža tudi v sodelovanju
pri projektu izgradnje krške
obvoznice, h kateri NEK pod
njegovim vodstvom prispeva
s soinvestitorstvom pri gradnji ceste in krožišča na visokovodnem nasipu, s katerim
bo urejena tudi protipoplavna zaščita.
Tudi sicer se družbeno odgovorno ravnanje Stanislava Rožmana kaže v podpori
aktivnostim lokalnih kulturnih in humanitarnih društev.
V svojem sodelovanju z okoljem, v katerem živi, skupaj
s svojo ženo in tremi otroki,
tako vedno najde pravo mero
med človeško osebno odgovornostjo za delovanje in socialno solidarnostjo.
V njegovih poslovnih odločitvah cenimo preudarnost,
mirnost in modrost. Je ena

tistih osebnosti v družbi, ki
so z nedotakljivostjo svojih
visokih etičnih načel lahko
za zgled.
Z nazivom častni občan Občine Krško Stanislavu Rožmanu izražamo spoštovanje
in hvaležnost za njegovo razvojno usmerjenost, za strategijo stalnih tehnoloških izboljšav, za vzgojo mladih
strokovnjakov ter za dolgoletno kakovostno delo, s katerim poganja razvoj gospodarskega sektorja v državi.
Njegovo življenjsko delo je
izjemno pomembno za centralno moč energetike, v kateri jedrska energija zaenkrat
ostaja ključni steber električne oskrbe. S svojimi rezultati,
načinom dela in osebnostno
držo krepi pešajočo samozavest in ambicioznost slovenskega gospodarstva in s tem
Krško iz morda geografskega
obrobja postavlja v središče.
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Lojzetu Štihu

družbi Cerjak, proizvodnja in storitve d. o. o.

ga predsednika Socialistične
zveze delovnega ljudstva v
Krškem, za kar je prejel srebrni znak Socialistične zveze Slovenije. Pomembno pa
je tudi njegovo kasnejše sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije in izbiri lokacije, ko se je v Krškem
pripravljala gradnja nove srednje šole.

za življenjsko delo na
področju društvenega in
družbenega življenja v občini Krško.
Lojze Štih je svojo poklicno
pot začel leta 1956 kot učitelj v Kostanjevici na Krki in
jo kasneje nadaljeval na Srednji tehnični šoli Krško. Ta je
bila ob njegovem prihodu v
izredno slabem stanju, brez
ustreznih prostorov, delavnic in potrebnega strokovnega kadra, a kmalu postala ena
izmed najkakovostnejših srednjih šol v Sloveniji. Z lastnimi sredstvi so nadzidali prostore za elektro delavnice in
zgradili sodobne strojne delavnice. Obnovili so dijaški
dom, da bi v dodatnih novih
učilnicah lahko potekal enoizmenski pouk. V tem času
se je njegovo delo prepletlo
tudi z mestom profesionalne-

Pot Lojzeta Štiha je zaznamovala tudi kultura. Bil je predsednik Kulturne skupnosti
Krško. Med njegove najvidnejše prispevke na področju
kulture se je zapisala promocija akademskega kiparja in
medaljerja Vladimirja Štovička, ureditev Štovičkovega kataloga, vodenje obnove Štovičkovega ateljeja in skrb za
kulturne programe na številnih proslavah, ki jih je organiziral. Za svoje delo je prejel
srebrno Prešernovo plaketo.
Lojzeta Štiha je pot zanesla
tudi v aktivno planinstvo.
Pri Planinskem društvu Bohor Senovo je bil vrsto let
načelnik mladinskega odseka, ki je bil eden najboljših
v Sloveniji. Bil je vodja mladinskih planinskih taborov,
vodja priprav za izvedbo del
pri trasiranju in označevanju
novih planinskih poti po Bohorju in Gorjancih. Po ustanovitvi novega Planinskega
društva Videm pa je kot predsednik aktivno sodeloval pri
postavitvi planinskega doma

na Grmadi ter bil dejaven v
meddruštvenem odboru pri
Planinski zvezi Slovenije. Za
svoje delo je prejel zlati znak
posavskega odbora planinskih društev in zlati znak Planinske zveze Slovenije.
Do leta 1988 je bil zelo dejaven v teritorialni obrambi. Bil
je komisar Kozjanskega odreda in občinskega štaba. Svojo
požrtvovalnost in veliko pripadnost pa že več kot štiri desetletja namenja borčevski organizaciji. V Krškem je vodil
Komisijo za negovanje tradicije NOB in bil tudi član republiške Socialistične zveze ter
predsednik Krajevne organizacije ZB. Od leta 2004 vodi
Združenje borcev za vrednote NOB Krško. Njegova prizadevanja so usmerjena v
ohranjanje vrednot NOB in
prenos le-teh na mlajše, povezovanju in sodelovanju
šolske mladine ter v varstvo
in obnovo spomenikov NOB.
V preteklosti je več let kot
član sveta aktivno sodeloval
tudi v KS mesta Krško. Bil je
pobudnik in predlagatelj, da
je praznik KS mesta Krško
posvečen spominu na prve
krške borce. Velik del ustvarjalne poti Lojzeta Štiha je zaznamovalo delo na področju
društvenega in družbenega
življenja v skupnosti, v kateri živi, in v kateri je pomagal
soustvariti pogoje za kvalitetnejše življenje vseh.

tudi na trg proizvodnje komponent za avtomobilsko, računalniško in letalsko industrijo, v zadnjem obdobju
pa intenzivno širijo svoj program s proizvodnjo komponent za okolju prijazno pridobivanje energije. Tako podjetje
Cerjak trži svoje produkte in
storitve pod lastno blagovno
znamko Cerjak v dvanajstih
državah EU in izven.

Matjaž Cerjak, direktor
za več kot 30-letno uspešno
delovanje, za razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih
delovnih mest.
Začetki družinskega podjetja Cerjak segajo v leto 1979.
Kmalu po ustanovitvi je podjetje začelo s proizvodnjo kardanskih gredi na podlagi lastnega tehnološkega znanja.
Kakovost njihovih izdelkov
je podjetju omogočalo širitev
vse do danes, ko ima v njem
delo 42 ljudi. Potem, ko so
leta 1996 razširili svoje proizvodnje površine, so vstopili

Podjetje postaja eden izmed
najbolj kakovostnih ponudnikov najzahtevnejših elementov iz barvnih kovin ter jekel.
Lasten razvoj in inovativne
rešitve omogočajo, da lahko
svojim kupcem ponudijo poleg sodobnih konstrukcijskih
in tehnoloških rešitev tudi hitro odzivnost in prilagodljivost na trgu.
Ponašajo se z lastnim sodobnim merilnim laboratorijem,
v katerem potrjujejo ustreznost dolžinskih in oblikovnih zahtev izdelka, kar podjetju omogoča, da lahko
proizvaja tudi najzahtevnejše
vpenjalne, kontrolne in merilne priprave. Nadzor nad kakovostjo procesov pa potrjuje certifikat kakovosti ISO
9001:2000.

Z izbiro okolju prijaznih tehnologij in ozaveščanju zaposlenih o varovanju okolja nenehno zmanjšujejo okoljske
obremenitve, kar je dodatna prednost. Pri vlaganjih v
nove investicije pa so pozorni, da le-te omogočajo zmanjševanje emisij v okolje.
Podjetje Cerjak veliko pozornost posveča tudi svojim zaposlenim. Vpeti so v proces
nenehnega usposabljanja in
izpopolnjevanja. Pohvalna
je tudi povezava s srednjimi
šolami in znanstvenimi institucijami, kar prispeva še
k večji konkurenčni prednosti in novim inovativnim rešitvam. Vodstvo podjetja se
zaveda pomena družbene
odgovornosti in vključenosti v lokalno skupnost. V skrbi za prihodnje kadre družba
z vključitvijo v štipendijsko
shemo Posavja štipendira dijake in študente - prihodnje
inženirje. Podjetje Cerjak ima
posluh tudi za podporo šolskih in vzgojnih programov
ter dejavnosti različnih društev, humanitarnih zavodov
in njihovih akcij, kar prav
tako pomembno prispeva k
ugledu in razvoju našega lokalnega okolja.

ZNAK OBČINE KRŠKO
Nogometnemu klubu Krško

ZNAK OBČINE KRŠKO
Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško
dom za večje razumevanje
problematike gluhote v slišečem okolju pripomoglo k bogatejšemu življenju tako invalidov sluha kot ostalih, ki se
v življenju na katerikoli način
srečujejo s to preizkušnjo ali
preizkušanimi.

Vlasta Moškon, sekretarka
ob 50-letnici uspešnega delovanja na področju svetovanja in izobraževanja gluhih
in naglušnih oseb.
Društvo gluhih in naglušnih
Posavja deluje na področju
občin Krško, Sevnica, Brežice in Kostanjevica na Krki in
vključuje 473 gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb. V
zadnjih 50-ih letih je z izvajanjem posebnih socialnih programov, s svojo skrbjo in tru-

K socializaciji invalidov sluha v slišeče okolje društvo
pomenljivo prispeva s socialnimi programi na področju
osebne pomoči in svetovanja, nudi psihosocialno pomoč ostarelim s to boleznijo,
uvaja zaposlitvene programe
ter programe zaposlitvene
rehabilitacije, izvaja športne
aktivnosti in rekreacijo, deluje na področju obveščanja,
kulture in ostalih družabnih
dejavnosti. Prav tako v društvu svetujejo staršem gluhih, naglušnih otrok in mladostnikov ter jih vključujejo v
različne programe in projekte društva. Pomembno vlogo
imajo tudi na področju izobraževanja s pomočjo tečajev
slovenskega znakovnega jezika in osveščanja slišeče javnosti o problematiki gluhote
in naglušnosti. Gluhim in na-

glušnim uporabnikom nudijo tudi svetovanje in pomoč
pri nabavi in uporabi različnih tehničnih pripomočkov.
Pomemben korak in spodbuda v razvoju društva je
zagotovo preselitev v lastne
prostore, ki so tehnično in arhitekturno prilagojeni invalidom sluha. Leta 2007 je tako
društvo za izvajanje svojih
programov pridobilo tudi
kvalitetne in urejene pogoje
za razvoj dejavnosti, ki pomembno prispeva k enakovrednemu vključevanju invalidov sluha v slišeče okolje.
V letošnji jeseni bo društvo
ob svojem častitljivem jubileju tudi organizator mednarodnega dneva gluhih, ki
se ga vsako leto udeleži 800
do 1000 invalidov sluha iz
Slovenije in sosednjih držav.
Društvo in njegovi člani si za
svoje delo zaslužijo posebno
pozornost družbe v okolju,
kjer delujejo, saj nas s svojim
poslanstvom nagovarjajo odpreti oči za vse plati vsakdanjega življenja.

ob 90-letnici uspešnega delovanja na področju nogometa
in športne vzgoje vseh generacij mladih nogometašev.
Nogometni klub Krško sodi
med najstarejše nogometne
klube v Sloveniji. Med ustanovitelji so zapisana imena trgovca Riharda Engelsbergerja in Fera Rumpreta ... Vse do
leta 1931 je bilo igranje nogometa ljubiteljsko, nato pa se je
začelo pravo romantično obdobje. V kraj je prišel Alfred
Istenič, takrat že uveljavljeni nogometaš Nogometnega
kluba Maribor. Z njim se je
začel pravi preporod krškega
nogometa. Aprila 1933 je bilo
nogometno igrišče pod Žuličem, kot se je nekoč imenoval
travnik na katerem stoji današnji stadion Matije Gubca, uradno registrirano.
V obdobju pred drugo svetovno vojno so krški nogometaši dobili svojo himno. Na tekme so potovali s kamionom,
vozil pa ga je videmski avtomehanik Buršič. Tudi krški
pek Joško Vodopivec je bil neposredni udeleženec in priča takratnih dogodkov, ko
so tekme spremljali številni navdušenci. Nogometno
usnje je v času vojne mirovalo, ko pa je bila ta končana, je
igrišče pod Žuličem ponovno zaživelo. Neuničljivi Fre-

di Istenič je zbral novo generacijo nogometašev. V ligaški
sistem nove Jugoslavije so se
Krčani vključili leta 1946. Bila
so tudi krizna leta, ko se nogomet ni uradno igral, vendar se je žoga še vedno kotalila na igrišču ob Savi. Predlog
za »obnovo« nogometa v Krškem je prišel iz vrst mladih,
zaposlenih v Tovarni celuloze
in papirja Djuro Salaj. V tem
času, leta 1965, se je klub preimenoval v NK Celulozar Krško. Kmalu so Krčani suvereno
postali prvaki prvega razreda
celjske podzveze in se uvrstili v 2. republiško ligo. Bilo je
to zlato obdobje krškega nogometa. Z več ali manj uspeha so Krčani nastopali vse do
leta 1977. Takrat so bili sprejeti t.i. »portoroški sklepi«, ki
so narekovali novo organiziranost slovenskega športa. Kljub
zahtevnemu prehodu je klub
leta 1979 že imel čez 150 mladih igralcev, otrok in mladine.
Predsedoval mu je Boško Karabaš. Avgusta 1986 je njegovo mesto prevzel gospodarstvenik Silvo Gorenc; klub pa
je takrat ponovno stopil na pot
uspešnih rezultatov. Na obnovljenem krškem stadionu so
zaigrali celo z Olimpijo.
Leta 1991 je prišlo do združitve s senovskim Rudarjem,
s tem se je začelo novejše obdobje NK Krško, ko so klub

vodili: Ivan Ogorevec, Vinko
Pirc, Danilo Siter, Ivan Čolak
in danes Jože Slivšek. K uspešnemu delovanju kluba sta veliko prispevala znani krški
podjetnik Stane Zorko in nogometni navdušenec Branko Cvirn, ki je v ta šport vključil tudi deklice. Leta 2002 se
je NK Krško uvrstil v 2. slovensko nogometno ligo, kjer
nastopa še danes, ko ima na
razpolago novo športno infrastrukturo, kompleks stadiona Matije Gubca pa velja za
enega najlepših športnih objektov v državi. Danes NK
Krško šteje čez 240 članov,
vseh starostnih kategorij, mladinci in kadeti pa nastopajo v
1. državni ligi. Ponosni smo na
množico fantov, ki jim je nogomet postal del življenja.
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PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Martinu Račiču

za večletno udejstvovanje na
področju kmetijstva in za prispevek k razvoju Krškega polja in občine Krško.
Martin Račič, po poklicu papirničar in kmetovalec, izhaja iz trdne kmečke družine,

doma sredi Krškega polja. Po
očetovi smrti je prevzel vodenje kmetije in jo z marljivim delom razvil v napredno in moderno tehnološko
opremljeno, eno izmed največjih v naši bližini. Čut in
odgovornost do »slovenske
zemlje« izkazuje z živinorejo
in obdelovanjem 46 ha kmetijskih površin, med številnimi poljščinami pa goji že skoraj pozabljene žitarice, kot so
pira, soja, ajda, pa tudi industrijsko rastlino lan. Ob trdnem
delu na kmetiji najde čas tudi
za družbeno življenje. Je član
društva likovnikov Oko, kjer
na razstavah najdemo živo
upodobljene slike, ki izhajajo iz živalskega sveta, narave
in sveta, kjer živi in dela. Kot
ljubitelj živali je podporni član
Društva rejcev malih živali in
Društva rejcev mesne pasme
govedi. Je aktivni član Kmetij-

sko gozdarske zbornice Slovenije in član Prostovoljnega gasilskega društva Vihre.
Ni praznika ali prireditve v
domači krajevni skupnosti,
kjer ne bi bila prisotna njegova prizadevnost, pridna roka
in nesebična pomoč. Kot dolgoletni član sveta KS je zastopal vas Vihre in bil predsednik
odbora za kmetijstvo. Njegovo
strokovno znanje s področja
kmetijstva je prišlo še posebej
do izraza v času komasacije
kmetijskih zemljišč na Krškem
polju, kjer je kot predsednik
odbora pripomogel k uspešnemu zaključku tega projekta. Ob tem je s svojim strojnim
parkom nesebično priskočil na
pomoč lastnikom novih parcel
in jim s tem izboljšal kakovost
zemljišč. Krško polje tako dobiva novo podobo, kmetijska
zemljišča pa zemljiškoknjižno
urejenost in novo vrednost.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
družbi Willy Stadler,
proizvodnja in trgovina d. o. o.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
družbi Levas, zaposlovanje
in usposabljanje invalidov Krško d. o. o.
seg dela je zaposlitev zagotavljal 43 delavcem, od katerih
je bilo skoraj polovico delovnih invalidov, zato je podjetje še v istem letu, ko se je
ustanovilo, pridobilo status
invalidskega podjetja. Danes družba LEVAS zaposluje
preko sto ljudi, od tega jih je
več kot polovica starejših od
petdeset let ter delovnih invalidov, ki so v teh negotovih
časih še posebej ranljivi. Glavna dejavnost družbe LEVAS
je proizvodnja palet, strojna obdelava kovin, storitve
vzdrževanja strojev in mobilne mehanizacije ter ostala dodelavna in storitvena dela.

Roman Ganc, direktor
za 20 let gospodarskega razvoja in zagotavljanja delovnih mest invalidnim osebam.
Družba LEVAS je bila ustanovljena leta 1991. Takratni ob-

Glavni kupci njihovih proizvodov so Vipap Videm Krško, Krka, Lek, SIBO-G Škofja Loka in Niko Železniki, v
zadnjem obdobju pa svoje tržišče širijo tudi v Italijo. Do-

ob 15-letnici gospodarske rasti in uspešnega razvoja tuje
investicije v slovenskem prostoru.
Zgodovina družbe Stadler
sega v leto 1791, ko je bila v
nemškem Altshausnu ustanovljena vaška kovačija. Po več
kot 200 letih obdelave kovin so
pred 15 leti svojo proizvodnjo
razširili v Slovenijo in ustanovili družbo Willy Stadler d.o.o..
Ukvarjajo se z razvojem, projektiranjem, proizvodnjo ter trženjem strojev in kompletnih linij za mehansko sortiranje vseh

vrst odpadkov, izdelavo kovinskih konstrukcij, zvarjencev,
opažev za betoniranje ter strojev za obdelavo kovin. Izvajajo
tudi servis, vzdrževanje in moderniziranje že obstoječih sortirnic za sortiranje odpadkov.
Willy Stadler je inovativna
družba, saj so doslej samostojno razvili in izdelali tri popolnoma nove in lastne proizvode, ki so sestavni del sortirnih
naprav.
V zadnjem desetletju so vsaki dve leti povečali proizvod-

Ob tem se vodstvo zaveda pomena vključenosti v lokalno
skupnost, saj v skrbi za nove
kadre preko posavske štipendijske sheme štipendira dijake
in študente, ob tem pa podpira šolske in vzgojne programe.
Dijakom Srednje poklicne in
strokovne šole Krško, omogoča praktično usposabljanje na
področjih strojništva, elektrotehnike in računalništva.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

Brane Sikošek, predsednik
ob 20-letnici delovanja in za
prispevek k razvoju kolesarskega športa v občini Krško.
Rekreativno kolesarsko društvo Krško je bilo ustanovljeno

Seveda organizacija maratonov ni edina aktivnost, saj se
kot člani Kolesarske zveze Slovenije množično udeležujejo tudi maratonov po državi,
od najprestižnejšega maratona
Franje, maratona okoli Pohorja,
maratona Ljubljana-Trst, Samsonovega maratona ter tistih v
tujini, kot so Tirolski v Lienzu,
maraton Tamsveg, vzpon na
Grossglockner, Schwechartski
na Dunaju ...
Od vsega začetka organizirajo
tudi vsakoletne društvene odprave, predvsem po domovini, tako da so prekolesarili že
celotno Slovenijo. Ob tem vedno poudarjajo, od kod prihajajo, in z veseljem predstavljajo svojo občino Krško.
Društvo se ves čas trudi približati kolesarjenje kot vse
bolj priljubljeno obliko rekreacije in sproščanja.

Podjetje s svojo raznoliko dejavnostjo zagotavlja ohranjanje delovnih mest, ob tem pa
kot gospodarska družba s posebno obliko socialne ekonomije pripomore k zaposlitvi
delovnih invalidov iz občine
Krško in širšega Posavja.
Družbo odlikuje tudi sodelovanje s posavskimi šolami
preko različnih dejavnosti,
kot je možnost delovne prak
se dijakov, kjer gre še posebej izpostaviti Osnovno šolo
dr. Mihajla Rostoharja Krško
s prilagojenimi programi in
Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško.

Folklorni skupini DKD »Svoboda« Senovo
potovali so že dobršen del
Evrope: od Nemčije, Francije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Romunije …

ob 30-letnici delovanja ter
ohranjanja ljudskega plesnega izročila in kulturne
dediščine.
Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo letos obeležuje 30-letnico delovanja. Člani sekcije veljajo za izjemno

prizadevne in inovativne pri
ohranjanju kulturne dediščine in ljudskega plesnega izročila. S svojimi številnimi
nastopi bogatijo mnoge prireditve v domačem kraju, v
občini Krško ter širše, vsako
leto pa v svoj program uvrstijo tudi nastope v tujini. Pre-

Prav tako gostijo folklorne
skupine iz zamejstva, zlasti s sosednje Hrvaške. Tako
je vrsto let njihova stalnica
prireditev z naslovom: »Folklora brez meja«. Redno se
udeležujejo regijskih srečanj
folklornih skupin in se z dobrimi ocenami uvrščajo tudi
na medobmočna srečanja.
Udeležujejo se številnih izpopolnjevanj, ob tem pa izobražujejo zlasti mlajše kadre,
kar je vsekakor vzpodbudno
za njihovo nadaljnje delo. V
Delavsko-kulturnem društvu
Svoboda Senovo zelo cenijo njihovo prizadevnost in pripadnost, saj so z več kot 40-imi
nastopi na leto njihova najdejavnejša sekcija.

Župan občine Krško podeljuje

ZLATO PLAKETO OBČINE KRŠKO
Rolandu Lauerju, županu občine Obrigheim

Rekreativnemu kolesarskemu društvu Krško
v letu 1991, takrat še pod imenom Master team Krško, sedanje ime pa nosi od leta 1995.
Že leto po ustanovitvi so organizirali 1. Rudijev memorial,
posvečen prijatelju in kolesarju Rudiju Pajtlerju, ki je tragično preminil v prometni nesreči. Udeležilo se ga je približno
70 udeležencev, vsako naslednje leto pa jih je bilo še več. Po
desetem Rudijevem maratonu
so ga preimenovali v Maraton
po deželi cvička, saj so vinske
trte ob trasi kar same vsiljevale
to ime. Največkrat je bilo središče maratona v Kostanjevici na
Krki, sedaj pa se ta prireditev
že nekaj let odvija v Krškem na
Trgu Matije Gubca, letos že desetič pod tem imenom. Že nekaj
let je to rekreativna prireditev
z največjo udeležbo v Posavju,
saj na njej redno sodeluje preko
500 kolesarjev in kolesark iz vse
Slovenije in tujine.

sedanja in prihodnja načrtovana vlaganja v proizvodne
procese utrjujejo in ohranjajo tržni položaj in ga obenem
počasi, a vztrajno širijo.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

njo za eno proizvodno halo, z
razvojem novih produktov in
širjenjem svetovne prodajne
mreže pa načrtujejo nadaljnjo rast. To potrjuje tudi vsakoletna uvrstitev na lestvici hitro
rastočih podjetij Gazela.
V zadnjih 15 letih je družba beležila nenehno stabilno rast,
tako po obsegu poslovanja
kot po številu zaposlenih. Od
nekdaj petih delavcev je danes v družbi 35 zaposlenih, ki
uspešnost svojega poslovanja dokazujejo tudi s pridobljenima certifikatoma ISO 9001 in
ISO 14001, ki potrjujeta njihovo kakovost dela in odnos do
okolja.
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kot posebno priznanje za krepitev 30-letnega prijateljstva
in sodelovanja med občino
Obrigheim in občino Krško.
Kar se je pred več kot 30 leti
začelo med občinama kot partnerstvo, je pripeljalo do prisrčnih medsebojnih vezi med posamezniki in med občinama.
Prvi kontakti so skozi čas stkali prava prijateljstva. Tako sta
leta 1982 takratni župan obči-

ne Obrigheim Roland Zimmermann in predsednik Skupščine
občine Krško Silvo Gorenc zavezala k uresničevanju Listine o prijateljstvu in sodelovanju obeh občin. Bilo je dejanje,
ki je mnogim oblikovalo prihodnost. Vanjo se je aktivno vključil tudi župan Roland Lauer, ki
je vodenje občine Obrigheim
prevzel pred več kot 20-imi
leti. S svojim posebnim čutom
je poskrbel, da so ostale žive iskrice, ki so nekoč iz tujcev naredile prijatelje, ki še danes skupaj delijo skrbi, stiske, upanja in
uspehe. Stkalo se je pomenljivo
sodelovanje med mnogimi skupinami; občinskimi svetniki,
pevskimi zbori, gasilskimi društvi, rezervisti, Aktivom kmečkih žena, športniki, osnovnimi
in srednjimi šolami … Vsi so
postavili temelje za aktivni obstoj in razvijanje partnerstva za
prihodnost.
K še tesnejšim vezem je zagotovo prispevalo tudi obdobje
vojne v takratni Jugoslaviji.
Ravno v težkih časih namreč

lahko partnerstvo pokaže svojo trdnost. Pretekla desetletja tako zajemajo dobo, ki bi
jo lahko imenovali za čas velikih sprememb in družbenih
reform. Spoznavali smo se še v
času Socialistične federativne
republike Jugoslavije in vse tesneje sodelovali, ko je Slovenija postala samostojna. 1. maja
leta 2004 smo skupaj z županom Rolandom Lauerjem simbolično, z dvigom zastave na
Trški gori, vstopili v »evropsko prihodnost«. Več obrazov
sožitja je tako mnogokrat potrdilo, da prijateljstvo in sodelovanje ne živi le na papirju. Hvala Rolandu Lauerju in
vsem prijateljem iz Obrigheima, ki so na tej poti spoštovali Slovenijo in v tistem prelomnem času hrabrili načrte in
delo občine Krško.
Štejemo si v čast in hvaležni
smo, da je Roland Lauer v zadnjih dveh desetletjih svojega
županovanja partnerstvo izpolnil z življenjem in ga ves
čas podpiral z dejanji.
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Prireditve ob prazniku
PETEK, 25. maj 2012
• Ob 2000
»25. maj kot nekdaj«
Bazen Brestanica
(Zavod Regio)

SOBOTA, 26. maj 2012
• Od 900 do 2400
Mladinski kulturni festival (Alter eko tržnica,
Festival NVO, animacija za najmlajše, Peter
Dirnbek; zvečer: Marshmallow, Tinkara Kovač
in Vlado Kreslin)
Staro mestno jedro
(Klub posavskih študentov in Mladinski center Krško)
• Ob 1000
Turnir prijateljstva v malem nogometu Lošinj Krško
Športna dvorana Lošinj
(Društvo Dren)
• Ob 1000
Turnir paintball Občina Krško - Krajevna
skupnost Senuše
Straža pri Raki 41
(Paintball Vejar)

NEDELJA, 27. maj 2012
• Ob 10
»Ko potrka ljubezen, ji odprite« - župnijski
praznik
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu
(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)
00

• Ob 1700
»Za upanje« - dobrodelni koncert s Prifarskimi
muzikanti
Kulturni dom Krško
(Župnijska Karitas Župnije svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

PONEDELJEK, 28. maj 2012
• Ob 1800
»Občinski praznik pri Romih v naselju Loke«
Loke, (Društvo za medkulturni dialog Mosto)

SREDA, 30. maj 2012
• Ob 1800
»Orkestri Glasbene šole čestitajo prazniku«
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 31. maj 2012
• Ob 1800
»Radosti vsakdana« - plesna produkcija
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)
• Ob 1900
Mladi godalci oživljajo staro mestno jedro
Dvorana v parku
(Glasbena šola Krško)

PETEK, 1. junij 2012
• Ob 1000
Odprto prvenstvo v kegljanju
Kegljišče Log pri Hrastniku
(Kegljaški klub Krško 2002)
• Ob 1215
»6. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2012«
- »Sožitje generacij - dajati in sprejemati«;
okrogla miza
Dom XIV. divizije Senovo
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)
• Ob 16
Spoznavni dan s prijatelji iz Bajine Bašte
Parkirišče pri Mladinskem centru Krško
(Mladinski center Krško)
00

• Ob 1800
»Pesem nas druži«
OŠ Koprivnica
(Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica)
• Ob 1830
»6. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2012«
- druženje udeležencev tabora in krajanov ob
krušni peči
Uradniška kolonija
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

SOBOTA, 2. junij 2012
• Ob 700
»Na pragu poletja« - ročna košnja Cavsarja
Hrib Cavsar nad Gasilskim domom Raka
(TD Lovrenc Raka)
• Ob 730
»17. mednarodno odprto prvenstvo v
podvodnem ribolovu«
Nerezine, Otok Lošinj
(DPR Pozejdon Krško)

• Ob 800
Državno prvenstvo gluhih v športnem ribolovu
za leto 2012
Ribniki pri Brestanici
(Društvo gluhih in naglušnih Posavja)
• Ob 900
Teniški turnir parov
Teniško igrišče Brestanica
(Teniški klub Brestanica)
• Ob 900
41. mednarodni plavalni miting - Krško 2012
Bazen Brestanica
(Plavalni klub Celulozar Krško)
• Ob 1000
»Strokovno sodelovanje med Srednjo poklicno
in strokovno šolo Krško in GEN energijo«
GEN energija d.o.o.
(ŠC Krško - Sevnica)
• Ob 1000
14. Triglav kata pokal
Športna dvorana Šolskega centra Krško - Sevnica
(Karate klub Triglav)
• Ob 1000
»Kaj in kako so delale naše babice in mame« razstava
Železniška postaja Libna
(Kulturno društvo Libna)
• Ob 1800
Generator festival (nastopajo: Uranium Pills
Project, Momento, Gero, Broken Arrow,
Karmakoma, Bušmani (Bajina Bašta, Srbija)...)
Parkirišče pri Mladinskem centru Krško
(Mladinski center Krško)
• Ob 1900
Speedway dirka za Zlati znak Občine Krško
Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)

NEDELJA, 3. junij 2012
• Ob 800
6. vaški turnir v »fuzbalu« za pokal KS Krško
polje
Igrišče na Drnovem
(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodunum)
• Ob 930
15. mednarodni hitropotezni šahovski turnir
Hočevarjev trg 3
(Šahovski klub Triglav Krško)
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občine Krško 2012
• Ob 1500
Kasaške dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege
(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 4. junij 2012
• Ob 1400
Podelitev priznanj in diplom najboljšim
inovatorjem v regiji Posavje
Kulturni dom Krško
(GZS, Območna zbornica Posavje, Krško)
• Ob 1900
»Štirje letni časi zakona« - predavanje in
predstavitev knjige
Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

TOREK, 5. junij 2012
• Ob 1200
Predstavitev investicijskih programov in
razvoja prometne infrastrukture vabljenih
občin Dolenjske in Posavja
Sejna soba »A« Občine Krško
(Društvo za ceste jugovzhodne Slovenije)
• Ob 19
»Anka Salmič, pesnica logov in polj« - literarni
večer v spomin 110-letnice rojstva Anke Salmič
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(KD Leskovec pri Krškem)
00

SREDA, 6. junij 2012
• Ob 1000
»Zakladnica srčnih rok«
Mestni muzej Krško
(Društvo kmetic Krško)
• Ob 1200
Otvoritev prenovljenega igrišča
pri OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
Igrišče pri OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško
(Občina Krško in OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško)

ČETRTEK, 7. junij 2012

Osrednji prireditvi
ob prazniku Občine Krško:
• Ob 1700
Slavnostna akademija v počastitev praznika
Občine Krško
Kulturni dom Krško
(Občina Krško)
• Ob 1900
Kulturno-zabavno druženje občank in
občanov
Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško in Zavod Regio)

PETEK, 8. junij 2012
• Ob 1600
Otvoritev večnamenskega objekta v
Brestanici (z obiskom predsednika
Republike Slovenije)
Dom krajanov Brestanica
(Občina Krško in KS Brestanica)
• Ob 1800
Razstava ročnih del in koncert pevskega zbora društvo upokojencev Senovo
Avla Doma XIV. divizije Senovo
(Društvo upokojencev Senovo)
• Ob 1900
»Spoznajmo oblačilno dediščino«
Pri krušni peči na Senovem
(Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo)
• Ob 2030
Koncertni večer D‘Palinka&Zoran Predin
- koncertni večer ob 30-letnici prijateljstva
in sodelovanja med občino Krško in občino
Obrigheim
Kulturni dom Krško
(KUD Palinka)

SOBOTA, 9. junij 2012

• Ob 1800
»Formula 1 show in karate exhibition«
Kulturni dom Krško in ploščad pred Kulturnim domom
Krško, (Bushido, društvo borilnih veščin Krško)

• Ob 1000
»Krško teče«
Stadion Matije Gubca Krško
(Športno društvo Posavje)

• Ob 1800
Brestanica poje
OŠ Brestanica
(KD Svoboda Brestanica)

• Ob 1000
Dnevni turnir v malem nogometu
Igrišče ob Osnovni šoli XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

• Ob 1400
Krško, to smo mi
Trg Matije Gubca
(Kulturno društvo Pihalni orkester Krško)
• Ob 1600
»Brazde prvega desetletja«
Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Etnološka zbirka Kobile)
• Ob 1700
»Spoznajmo tehniško dediščino premogovnika
Senovo«
Ravne, Reštanj
(Turistično društvo Senovo)
• Ob 1830
Slovesnost ob 45-letnici prvega karate kluba v
Sloveniji
Kulturni dom Krško
(Društvo Dren)

NEDELJA, 10. junij 2012
• Ob 1400
Smučarski skoki za pokal Občine Krško
Športno skakalni center Spodnje Dule
(Športno društvo Gora)
• Ob 1700
»Veliki pokal Nogobikec«
Stadion Matije Gubca Krško
(Društvo športna šola Posavje Krško)
• Ob 1930
»Otroci Lenta« - repriza gledališke predstave
Dom XIV. divizije Senovo
(DKD Svoboda Senovo)

SREDA, 13. junij 2012
• Ob 1800
Otvoritev Športnorekreacijskega centra
Dovško
ŠRC Dovško
(Občina Krško in KS Senovo)
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Od praznika do praznika

Pred našimi očmi se iz leta v leto spreminja podoba družbeno-gospodarskega zemljevida občine Krško. Kaj je zares vredno, kaj
je res trajno, kaj bogati in kaj povečuje kakovost življenja, se sprašujejo snovalci razvoja, preden sprejmejo svoje odločitve za
prihodnost. Poglejmo, kakšne za občane občine Krško obeta čas od praznika do praznika.
MAJ 2012

• Vključevanje uporabnikov na širokopasovno omrežje na
območju Velike in Gorenje vasi
• Začetek poskusnega obratovanja brezžičnega sistema na
območju KS Veliki Podlog, delno KS Podbočje
• Začetek izgradnje hišnih priključkov na širokopasovno
omrežje na območju Podbočja in ostalega dela KS Podbočje,
v smeri Rake proti Planini

• Začetek priprave projektnih dokumentov za izvedbo celovite
obnove videmske tržnice
• Ureditev cevovoda med Termoelektrarno Brestanica in
strojnico bazena za oskrbo bazena s kopalno vodo

• Usklajevanja s potencialnim investitorjem o idejnem
projektu ureditve nekdanjega doma upokojencev

• Otvoritev večnamenskega objekta v Brestanici

• Obnova javne razsvetljave na širšem območju občine /
zamenjava svetil z varčnejšimi – LED svetilkami
•

JULIJ

• Preureditev petih poslovnih prostorov v stanovanja – CKŽ
23, nekdanja Križmanova hiša
• Obnova fasade nekdanjih poslovnih prostorov Rudnika Senovo

• Otvoritev novih prostorov Krajevne skupnosti Podbočje
• Zaključek izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave v Podbočju

• Zaključek izgradnje javne razsvetljave ob večnamenski
poti ob obvoznici; med mostom pri HE Krško in obstoječim
mostom

• Zaključek komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo
stanovanjskih objektov na območju Črnile – Leskovec

• Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Kremen
• Sprejemanje ustreznih aktov na OS glede nadaljevanja
izvajanj projektov bazena in knjižnice

AVGUST

JUNIJ

• Zaključek izgradnje krožišča, dvig nasipa ob Savi
• Otvoritev Športnorekreacijskega centra Dovško

• Otvoritev otroškega igrišča pri OŠ dr. Mihajla Rostoharja

• Zaključek komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo
stanovanjskih objektov na območju Gmajna - Leskovec

• Otvoritev sortirne linije za avtomatsko sortiranje mešanih
komunalnih odpadkov in dodatno ločevanje ločeno zbranih
frakcij v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad

• Sanacija električne razsvetljave na Stadionu Matije Gubca
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• Začetek pripravljalnih del za vzpostavitev namakalnega
sistema na območju Kalce - Naklo

SEPTEMBER

JANUAR 2013
• Kandidatura za pridobitev sofinanciranja za osvežitev in
vzpostavitev zbirk na gradu Rajhenburg

FEBRUAR

• Otvoritev obnovljenega gradu Rajhenburg

• Predvidena javna razgrnitev za nov občinski prostorski načrt
občine Krško

• Otvoritev obnovljene Mencingerjeve hiše

MAREC

• Odprtje energetsko prenovljenega vrtca Krško

• Obnova pročelja in strešne kritine nekdanje stavbe
Mercatorja – CKŽ 44

• Zaključek komasacije na Mrtvicah in Bregah
• Zaključek agromelioracijskih del in ureditve novih poljskih
poti na območju urejene komasacije na Vihrah

• Začetek izgradnje kanalizacije v Starem Gradu in Dolenji vasi

• Začetek izgradnje ureditve Zatona, Dalmatinove ulice in ulice
CKŽ do Hočevarjevega trga

NOVEMBER
• Izvedba akcij čiščenja naravnega in bivalnega okolja

APRIL

• Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za
območje TE Brestanica, ki bo omogočil zamenjavo obstoječih
in dotrajanih plinskih blokov
• Izdelava študije mirujočega prometa na levem bregu reke
Save

OKTOBER

• Zaključek projektne dokumentacije za obnovo OŠ Leskovec
II. faza (telovadnica in šolski bazen)

• Sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za
staro jedro Leskovec

DECEMBER

• Kandidatura za pridobitev sofinanciranja razvoja podeželja sredstva LEADER
• Začetek komasacijskih aktivnosti na območju naselja Gorica

• Zaključek komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo
stanovanjskih objektov na območju Polšce

MAJ

• Izgradnja pokrite kompostarne v Zbirnem centru Spodnji
Stari Grad
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Spomini na 30 let prijateljstva in sodelovanja
med občinama Krško in Obrigheim
Kako se je začelo? Politiki iz Krškega so občino Obrigheim v Baden-Würtembergu prvič obiskali že leta 1972. Iskali so stik s tistimi, ki so že imeli izkušnje s sobivanjem
z jedrsko elektrarno in bi lahko dali informacije iz prve roke. Prvi stiki so prerasli v trdne vezi, ki so jih 2. aprila 1982 potrdili z listino o prijateljstvu in sodelovanju, ki
sta jo podpisala takratni predsednik skupščine občine Krško Silvo Gorenc in takratni župan občine Obrigheim Roland Zimmermann. Bil je to zgodovinski podpis za dolgo in trdno prihodnost prijateljstva, na katerega imajo mnogi nepozabne spomine …
radni primer Evrope, izpolnjene z
življenjem.
Branko Pirc, predsednik skupščine
občine Krško ( 1981-1986)
Zelo dobro se spomnim prvega obiska
občine Obrigheim, ki je bil namenjen
ogledu nuklearne elektrarne in je sovpadal z razpravo o razlogih za in proti
umestitvi tovrstne elektrarne v naš prostor. Spoznanja smo s pridom uporabili
pri vodenju javne razprave o načrtovani
gradnji, še posebej pa dejstvo, da je bilo
v neposredni okolici nuklearke zgrajeno novo bivalno naselje za strokovnjake
tega zahtevanega energetskega objekta.

20-letni jubilej v Krškem, sprednja vrsta z leve: Roland Lauer, Silvo Gorenc, Roland Zimmermann, Zoran Šoln;
zadnja vrsta z leve: Branko Pirc, Franc Bogovič, Danilo Siter, že pokojni Vojko Omerzu

Prijateljstvo skozi pogled nekdanjih županov in ostalih nosilcev sodelovanja
Freundschaft durch die Ansicht der ehemaligen Bürgermeister und andere Akteure
der Zusammenarbeit

V treh desetletjih se je v občini Krško zamenjalo šest županov, v Obrigheimu pa dva ... Vsak od njih je pomembno prispeval h krepitvi prijateljstva in sodelovanja in vsak od njih ima tudi svoje spomine na ta čas … Posebno poslanstvo so imeli
tudi vsi tisti, ki so skozi ostale družabne svetove prav tako skrbeli za srčnost in pristnost medsebojnih vezi.

Temu obisku so z zamikom sledila gostovanja kulturnih skupin, predvsem pevcev
in godbenikov, katerih pričevanja povedo, kako dobro in s kakšnim navdušenjem so gostitelji v Obrigheimu prisluhnili pesmi našega melosa. Spomnim se
odziva publike na enem takih gostovanj
in lahko rečem samo: to je treba doživeti.
In kateremu doživetju bi dal prednost
v prizadevanju pred pozabo? Zagotovo slovesu otrok obeh občin, ki so skupaj letovali v Nerezinah. Najprej sem
bil presenečen nad tem, kako spretno
so premagovali jezikovno oviro, nato
pa, kako prisrčen in iskren odnos so dosegli v borih treh tednih druženja v le-

Silvo Gorenc, predsednik skupščine
občine Krško (1975 - 1981)
Začetek sodelovanja med občinama
sodi v čas intenzivnih priprav za začetek
gradnje jedrske elektrarne v Krškem.
Tedanji predsednik občinske skupščine
Krško Niko Kurent je navezal prve stike z
Obrigheimom. Tam je že dalj časa obratovala manjša jedrska elektrarna, sicer
med najstarejšimi v Nemčiji.

Zelo prijeten vtis je name naredil način življenja Obrigheimčanov. Vse se je
dogajalo brez nekega «pompa«, brez
panike, vse je teklo lepo mirno, kakor
teče reka Neckar skozi mesto. Ljudje so
bili zelo prijetni in gostoljubni. Z veseljem so nas sprejeli v svoje domove in
se vedno trudili, da smo se med njimi
počutili kot doma. Upam, da jim bomo
ob 30-letnici sodelovanja tudi mi v Krškem izkazali podobno pozornost.
Danilo Siter, župan občine Krško
(1993-1998)
Ko obujam spomine na moje prve stike s prijatelji iz Obrigheima, ne morem
mimo moža, ki je bil zaradi svojih izkušenj in znanja pri vseh srečanjih nenadomestljiv. Spoštovani Olaf Lavrenčič,
ki sem mu za vse prijateljske nasvete,
pomoč in spodbude globoko hvaležen.
S hvaležnostjo se spominjam tudi članic
Aktiva kmečkih žena in njihovih mož, ki
so nas na naših srečanjih vedno zvesto
spremljali in srečanja bogatili s pristnimi kmečkimi dobrotami in običaji. Posebno zahvalo namenjam gospe Marici Živič, Branki Radej in Nuški Abram, ki
jo je kruta bolezen mnogo prezgodaj iztrgala iz naše srede.
Sicer pa sem ponosen na dejstvo, ki mi
bo za vedno ostalo v spominu, da je začelo prav v našem času, v času »prvih
samostojnih korakov« naše mlade države, med občani Obrigheima in Krškega rasti novo zaupanje, odpirala so se
vrata src in domov, spletala so se prava
in trdna prijateljstva, od katerih mnoga
živijo še danes. Vse to je pripomoglo k
temu, da smo kot uradna občinska delegacija v Obrigheimu samo enkrat prespali v hotelu, drugače pa smo drug
drugega posvojili in se - mi pri njih in
oni pri nas - vedno počutili kot doma.

Občane Krškega so predvsem zanimale
izkušnje, ki so jih imeli tamkajšnji prebivalci z delovanjem tega energetskega objekta. V ospredju so bila vprašanja varnosti pred jedrskim sevanjem,
odnosi med vodstvom objekta ter občino, finančna vprašanja in razvojne možnosti kraja, v katerem je objekt deloval.
Obiski številnih skupin krških občanov in
neposredni stiki s prebivalci Obrigheima
so v marsičem pomagali preseči dvome
o varnosti bivanja s tovrstnim objektom.
Pri obujanju spominov ne smem prezreti izjemne vloge, ki jo je imel takratni obrigheimski župan, danes že dolgo
pokojni gospod Ernest Ertl. Bil je človek izjemnih vrednot. V spominu svojih krških prijateljev je ostal vizionar,
ki je svoje sposobnosti namenjal ne
samo razvoju svoje občine, ampak tudi
in predvsem razvijanju prijateljstva in
sodelovanja z ljudmi onstran njegovih
domačih krajev in meja. Bil je pobudnik
širšega sodelovanja med obema občinama. Njegova večkrat poudarjena maksima je bila, da je prijateljstvo med
državama sicer pomembno, vendar
mora biti tlakovano s prijateljstvom
med ljudmi. S svojo iskrenostjo in neposrednostjo je veliko pripomogel k
temu, da smo vsi skupaj presegli sence preteklosti in se podali na pot sodelovanja in prijateljstva.

Videlo se je, da so naši prijatelji veliki
ljubitelji glasbe, saj je nastop požel veliko navdušenja.

Hvala vam, dragi prijatelji iz Obrigheima, da ste bili naši prvi učitelji demokratičnega razmišljanja in smo mogli
z vašo pomočjo prav mi, Krčani, mnogo pred uradnim vstopom Slovenije v
Evropsko skupnost, med prvimi doživljati dinamiko odnosov svobodne in
povezane Evrope.

Vesel sem nove generacije županov, ki
na eni in drugi strani nadaljujejo in razvijajo tradicijo sodelovanja in prijateljstva.
Roland Lauer, župan občine Obrigheim od leta 1991
V preteklih 30-ih letih se je partnerstvo med obema občinama razvijalo zelo pozitivno. Na obeh lokacijah je
potekalo veliko število aktivnosti raznih
društev, organizacij in šol. Ne samo, da
se je veliko ljudi iz obeh občin spoznalo, temveč so ravno ti ljudje s tovrstnimi srečanji prispevali svoj zelo pomemben delež k sporazumevanju med

narodi in prijateljstvu, ki ne pozna državnih meja.
Za prihodnost občinskega partnerstva
upamo, da se bodo v naslednjih desetletjih ohranila številna miroljubna srečanja, ki bodo z odkritim, globokim in
osebnim prijateljstvom ohranjala obstoječe partnerstvo. Ob vsem tem ne
smemo pozabiti na ljudi, ki so se z vsem
srcem posvetili partnerstvu, na primer
zakonca Walter in Dušanka Ernst, ter
Olaf Lovrenčič in Nuška Abram. Partnerstvo med občinama Krško in Obrigheim ni izgubilo na zanosu in je pa-

toviškem naselju. Zato seveda ni presenečenje, da so nekatere med njimi
ob slovesu, jokajoče in objete, le težko
ločili. Ganljiva podoba ostaja lep spomin na to, kako nas lahko poveže prijateljstvo.
Zoran Šoln, predsednik skupščine občine Krško (1986-1990)
Z veseljem se spominjam srečanj med
občino Krško in občino Obrigheim. Slednjo sem v času mojega mandata nekajkrat obiskal. Najbolj živ pa ostaja spomin na gostovanje MePZ Viktor Parma.

Posebna zahvala pa velja dragemu prijatelju Rolandu Lauerju za tvojo pokončno in vztrajno držo, za mnoge
spodbudne besede in trenutke, ki smo
jih preživeli skupaj ter za dolgoletno
zvestobo in angažiranost pri ohranjanju
stikov. Naj živi prijateljstvo med občinama Krško in Obrighem!
Franc Bogovič, župan občine Krško
(1998 - 2011)
30 let prijateljstva in sodelovanja zaokrožuje dobo, ki bi jo lahko imenovali
kot čas velikih sprememb in družbenih
reform. Prijatelji iz Obrigheima so bili
z nami v dveh državah in ob različnih
prelomnicah. V tem »skupnem« času
smo postali nacija s svojo državo, z vsemi nacionalnimi kulturnimi in političnimi ustanovami ter aktiven in odgovo-

Še je živ spomin na tisti daljni oktober
1982. Iz krške občine me je poklical gospod Branko Pirc: »Janko, iz mesta Obrigheim v Nemčiji prihaja k nam v goste
pevski zbor. Ali bi tvoji pevci bili pripravljeni prevzeti gostiteljstvo in jih prenočiti za nekaj dni?« Med pevci takoj
dvom: ali imam dovolj lepo stanovanje, je postelja dovolj udobna, ne znam
nemško … Po nekajdnevnem prigovarjanju so bili vsi za.

V teh letih je žal preminulo kar nekaj
naših prijateljev v njihovih in tudi naših pevskih vrstah. Pa so se stkale nove

Prof. Drago Gradišek, akademski
glasbenik in ravnatelj Glasbene šole
Krško od leta 1992

Danke für die festen Freundschaften!
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Pred tridesetimi leti smo skupaj z moškim pevskim zborom Brestanica obiskali
Obrigheim! To so bili nepozabni trenutki,
ki jih ni mogoče izbrisati iz spomina. Kot
dirigent sem bil z godbo na obisku dvakrat, tretjič pa sem bil z Big bandom pihalnega orkestra kot trobentač.

Hvala za trdna prijateljstva!
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Janko Avsenak, zborovodja Pevskega zbora Svoboda Brestanica od leta
1976

Izmenjava med zboroma je postala
stalnica. Že naslednje leto je koncert
Moškega zbora Svoboda Brestanica v
Neckar Halle utrdil naše prijateljstvo.
Z moškim zborom so v Nemčijo v teh
tridesetih letih potovali še Pihalni orkester Videm, Mešani pevski zbor Viktor Parma, Ženski oktet Brestanica, Plesni orkester Krško in Društvo likovnikov
OKO. Dodobra smo se spoznali in se resnično zbližali. Povsem jasno je, da ne
gre zgolj za formalnost, prenekatere
družine si redno dopisujejo, izmenjujejo obiske in skupaj načrtujejo počitnice.

vezi, ki obljubljajo, da bodo kulturne izmenjave žive tudi v prihodnje.

So

Vselej smo bili izjemno toplo sprejeti,
še posebej so nepozabni skupni koncerti z njihovim mešanim pevskim zborom
in seveda druženja, ki so jih gostitelji orIm Band im Guten …
ganizirali. Morda je le škoda, da godbi ni
uspelo navezati tako tesnih stikov, kot je
to uspelo Brestaničanom. Pomembno je,
pft
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Hvala vsem, ki ste na tej poti spoštovali
Slovenijo in v pogosto prelomnem času
hrabrili tudi načrte in delo občine Krško, hkrati pa v najtežjih časih molili za
življenja in lepšo prihodnost prijateljev
850 kilometrov stran. Pred nami je čas
praznovanja. Čas žetve in ponovne setve … kajti odslej teče nov čas. Čas odgovornosti za naslednjih 30 let sodelovanja in prijateljstva.

Vlak je pripeljal na krško postajo v večernih urah, čisto tema je že bila. Nemo
smo grabili njihove kovčke in jih ustrežljivo nosili v noč. Po njihovih gestah in
očeh je bilo videti, da jih je kar malo
strah. Šele ko smo stopili v osvetljeno
avlo Kulturnega doma in ko jih je v nemščini pozdravil gospod Olaf Lovrenčič,
so se vidno oddahnili. Ob razporeditvi
po družinah je oživela govorica rok in že
smo peljali vsak svoje proti domu. Postregli smo jim po svojih zmožnostih. Po
tridnevnem druženju smo ob slovesu
spoznali, da smo presegli njihova pričakovanja. Nobeno oko ni ostalo suho, ko
smo si obljubili, da se kmalu zopet vidimo pri njih v Nemčiji.

Es

ren dejavnik v mednarodnem življenju.
Z veseljem se spominjam, kako sva skupaj z županom Rolandom Lauerjem prvega maja 2004 simbolično z dvigom
zastave na Trški gori »odprla vrata« na
poti v Evropsko unijo. Več obrazov sožitja je tako mnogokrat potrdilo, da naše
prijateljstvo in sodelovanje ne živi le na
papirju.

21

Welt.

Priloga ob prazniku občine Krško

četrtek, 24. 5. 2012

haft
jo st
hrani n Freundsc
o
e
s
j
te
Na
die al
Sollen

n.
werde

ne spomine .
pozornosti in skup
ne
ob
dr
e
vs
za
ni
en Erinnerungen .
Hvalež
iten und gemeinsam
ke
am
ks
er
fm
Au
n
eine
Dankbar für alle kl

Naj živi prijateljstvo med občinama Krško in Obrigheim!
Es lebe die Freundschaft zwischen den Gemeinden Krško und Obrigheim!

Mladim prijazna Občina Krško
Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije je v ljubljanskem Cankarjevem domu
prejšnji teden župan občine Krško mag. Miran Stanko prejel certifikat Mladim prijazna občina, ki sta ga
podelila predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina Helena Harej in predsednik Skupnosti občin Slovenije Leopold Kremžar. Občina Krško je tako postala ena prvih nosilk certifikata, ki potrjuje prizadevanja
pri zagotavljanju možnosti za razvoj in uspešnost vključevanja mladih v delo in družbeno življenje.
Certifikat Mladim prijazna
občina, ki ga je prejelo sedem slovenskih občin, je priznanje za uspešno izvajanje
ukrepov s področja mladinskih politik in s tem zagotavljanje prostora, v katerem
lahko mladi razvijajo svoje
sposobnosti, dosegajo samostojnost in hitreje vstopajo v
odraslost.
Bernardka Zorko, svetovalka
za področje kulture in delo
z mladimi na Občini Krško,
pojasnjuje, da so za pridobitev certifikata občine morale dokazovati izvajanje ukrepov na področjih načrtnega
obravnavanja področja mladine, participacije mladih,
izobraževanja, zaposlovanja,
stanovanj, mobilnosti, mladinskega organiziranja in informiranja mladih. Povedala
je, da načrtno obravnavanje
področja mladine v občini
Krško sega že v čas ustanovitve javnega zavoda Mladinski center Krško v letu 2000.
Občina Krško mladim zagotavlja možnost sodelovanja

Prejemniki certifikata, med njimi župan občine Krško
mag. Miran Stanko (drugi z leve)
pri sprejemanju zakonskih
in drugih predpisov, ki vplivajo na njihovo življenje. Ves
čas je dana podpora mladinskemu organiziranju skozi vrsto različnih ukrepov, ki mladim omogoča različno aktivno
vključevanje v programe izobraževanja, klubske dejavnosti in kulturno–umetniške
produkcije, mednarodnega sodelovanja in podpornih
programov. Programe nevla-

dnih organizacij sofinancira
preko javnih razpisov in nudimo finančno podporo Mladinskemu centru Krško. Ob
naštetem zagotavlja tudi informiranje mladih, v sklopu
katerega izhaja posavski časopis za mlade Publika.
Pod drobnogled je ocenjevalna komisija vzela tudi področje zaposlovanja. Občina
Krško v skladu z možnostmi

mladim omogoča opravljanje pripravništva in delovnih praks v službah občinske
uprave, pripravnike zaposlujejo tudi občinski javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je Občina, ki zagotavlja tudi
sredstva za plače. Na področju izobraževanja Občina skrbi za neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih
pretežno preko programov
Mladinskega centra Krško, pa
tudi posameznih projektov
nevladnih organizacij preko
vsakoletnega javnega razpisa
za sofinanciranje programov
za otroke in mladino. Formalno izobraževanje mladih pa
je sofinancirano preko »Posavske štipendijske sheme«.
Pomembno merilo v odločanju je predstavljal tudi sistem stanovanjske politike za
mlade. Občina Krško omogoča mladim lažji dostop do
prvega stanovanja v postopku podeljevanja neprofitnih
najemniških stanovanj, v katerem so mladi do 30 let in
male družine do 35 let pred-

nostna kategorija prosilcev.
Občina subvencionira tudi najemnine mladim najemnikom
socialnih in neprofitnih stanovanj. Prav tako naša lokalna
skupnost poskuša z različnimi
ukrepi spodbujati tudi trajnostno mobilnost na lokalni in
mednarodni ravni. Temu v
prid govori mestni avtobus, ki
ga v veliki meri koristijo mladi pri prevozu v šolo (dijaki do
šolskega centra, učenci glasbene šole …) V poletnih mesecih pa Občina subvencioni-

ra avtobusni prevoz mladih na
bazen v Brestanico.
Predstavniki občin, prejemnic certifikata, so podpisali tudi dogovor o pravicah
in obveznostih nosilke certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2012 – 2016, s
katerim so se zavezali ohraniti nivo ukrepov s področja
lokalnih mladinskih politik,
k poročanju o ukrepih s tega
področja in varovanju ugleda
prejetega certifikata.

OBVESTILO O ZAPORI CESTE
V sklopu prireditev ob prazniku občine Krško bo v soboto,
26. maja, v starem mestnem jedru potekal tudi Mladinski
kulturni festival. Ta dan bo od 7. ure zjutraj zaprta cesta
skozi staro mestno jedro, ki bo glavno prizorišče dogajanja. Promet bo ponovno stekel 27. maja ob 7. uri zjutraj.
Zaprt bo del Dalmatinove ulice in CKŽ (zapora bo od Fontane do gostilne Murko). Zahvaljujemo se za razumevanje.
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Voščila ob prazniku občine Krško
V času hitrih in številnih sprememb, ki se dogajajo tako v svetu kot v našem okolju in povečini niso
dobre, je toliko več vredno vse tisto, kar zmoremo in znamo ohranjati pozitivnega. Tradicija praznovanja praznika občine Krško je gotovo takšna
in tudi letos se ji pridružuje Posavski obzornik s
prazničnimi stranmi.
Ob letošnjem prazniku občine Krško se lahko spom
nimo zanimivosti iz njene zgodovine. Pred 60 leti,
torej leta 1952, je v nekdanji skupni državi z Zakonom o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine prišlo do ponovne uvedbe pojma občine kot lokalne enote, Krško pa je bilo takrat

okraj in imelo status mestne občine, za katerega si
je v samostojni Sloveniji doslej zaman prizadevalo.
Letošnje leto pa je pomembno tudi za časopis, ki
ga lahko berete vsak drugi četrtek in vam prinaša
informacije iz šestih posavskih občin – napolnil bo
namreč 15 let izhajanja. To pa je bilo mogoče, kot
večkrat poudarjamo, predvsem zaradi občin, ki so
prepoznale njegov pomen za obveščanje občanov.
Med njimi je bila prva prav občina Krško, ki je s svojim zgledom pripomogla, da so ji sledile tudi ostale, s katerimi danes skupno zagotavljajo sredstva,
da lahko časopis doseže vsa gospodinjstva v razvojni regiji.

Seveda pa brezplačnega časopisa ne bi moglo biti
brez gospodarskih družb, zavodov in organizacij,
ki z naročenimi objavami in voščili, kakršne objavljamo v tej številki, omogočajo njegovo pripravo in tisk, za kar se jim tudi ob tej priložnosti zahvaljujemo.
Čestitkam občini slavljenki in dobrim željam po
napredku se ob njenem prazniku pridružujeta
tudi



uredništvo Posavskega obzornika
in kolektiv Zavoda Neviodunum.

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

Spoštovane občanke in občani
občine Krško!

iskreno vam čestitamo
ob občinskem prazniku
in vam želimo veliko
dobrih medsebojnih odnosov,
osebnega zadovoljstva
ter se veselimo našega nadaljnjega sodelovanja.

Ob prazniku vam iz Bistrice ob Sotli
pošiljamo prisrčne pozdrave
in vam iskreno čestitamo, z željo,
da bi se tudi v bodoče lahko veselili sadov skupnega
dela v občini in sodelovanja v razvojni regiji Posavje.
Še posebno želimo vašemu novemu županu
mag. Miranu Stanku, da bi vodil občino uspešno
in v zadovoljstvo vseh občanov.

Prijetno praznovanje vam želi
Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Čestitke veljajo tudi vsem krajevnim skupnostim
občine Krško, ki praznujejo v mesecu juniju.
Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško!
Bližajo se dnevi, ki jih po tradiciji namenjate praznovanju občinskega
praznika – kulturno in družabno obarvanega sklopa dogodkov z vlogo
povezovanja prebivalcev in krajev lokalne skupnosti.
Tudi letos se skupaj lahko veselite doseženih uspehov in uresničenih
ciljev, kar je prav tako eden od namenov občinskega praznika.
Sodelovanje z vodstvom Občine Krško in drugimi institucijami je bilo
od nekdaj dobro. Prepričan sem, da bo tako tudi v bodoče, zato se
veselim našega nadaljnjega skupnega dela. Na poti novih izzivov
in uresničevanja razvojnih ciljev vam želim veliko uspehov.

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno
čestitam vsem občankam in občanom občine Krško!
Današnji čas pred nas postavlja številne izzive in spremembe.
Življenje, delo in načrti se odvijajo čedalje hitreje
in ob vsakodnevnih opravilih nam pogosto primanjkuje časa
za ljudi, ki soustvarjajo življenje v občini in v regiji. Zato vam
želim, da si ob občinskem praznovanju poleg načrtovanja poti
za v prihodnje vzamete tudi čas za druženje in zadovoljstvo
ob uspešno izvedenih projektih, s katerimi bo življenje v vaši
občini še bolj kakovostno in prijetno.

Iskrene čestitke vsem ob praznovanju občinskega praznika,
praznični dnevi pa naj bodo bogati z medsebojnim razumevanjem
in prijetnim druženjem.
Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Krajevna skupnost Brestanica
www.brestanica.com; e-mail: krajevna.skupnost.brestanica@siol.net

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo
veliko osebnega zadovoljstva
ter delovnih uspehov.
predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

Ob prazniku občine Krško
in prazniku Krajevne skupnosti Brestanica - dnevu izgnancev
vam iskreno čestitamo
in vas vabimo na praznične prireditve,
ki bodo potekale v okviru našega praznika.
predsednik Vlado Bezjak in Svet KS Brestanica

Ob prazniku
občine Krško
vam čestitamo
in želimo veliko
ustvarjalnega
zagona.

www.kozjanski-park.si

Želim vam obilo uspehov na vseh področjih in uresničitev
zastavljenih ciljev. Prepričan sem, da bomo še naprej
z dobrim sodelovanjem in krepitvijo medsebojnih odnosov
skupaj ustvarjali boljšo prihodnost
tako v naših občinah kot v naši regiji Posavje.
Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci

Krajevna sKupnost senuŠe
Ob prazniku KS Senuše čestitamo
vsem sokrajankam in sokrajanom,
pridružujemo se tudi iskrenim voščilom
občankam in občanom
ob prazniku občine Krško.
Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše
Spoštovane krajanke in krajani
Leskovca pri Krškem,
1. junija KS Leskovec
praznuje svoj praznik.
Ob prihajajočem prazniku
vsem izrekamo čestitke z željo,
da se tudi letos srečamo na prireditvah,
ki nas združujejo
in nam lepšajo praznične dni.
Svet Krajevne skupnosti Leskovec

www.ks-leskovec.si

PRAZNIK OBČINE KRŠKO

Posavski obzornik - leto XVI, številka 11, četrtek, 24. 5. 2012

23

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Dolenja vas pri Krškem 1, 8270 Krško

KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE
Podbočje 70, 8312 Podbočje

Vsem občanom in občankam čestitamo ob
prazniku občine Krško!

KS Dolenja vas

N.Si

Iskrene čestitke vsem ob prazniku KS Podbočje
in občinskem prazniku,
veliko medsebojnega razumevanja
ter obilo uspehov v nadaljnjem razvoju.
predsednik Janez Barbič
in Svet KS Podbočje

Občankam in občanom občine Krško
čestitamo ob občinskem prazniku.

www.infra.si

Nova Slovenija
Krščanska ljudska stranka

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si

www.nsi.si

Ob občinskem prazniku iskreno čestitamo
vsem občankam in občanom
občine Krško.
Občinski odbor Nove Slovenije Krško

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega
Občankam in občanom čestitamo
ob občinskem prazniku.
Svojim strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za sodelovanje in zaupanje.
Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št.: 07 49 73 190, 041 676 724
ivan_ciglar@t-2.net

Ob občinskem prazniku občine Krško
se našemu ustanovitelju zahvaljujemo
za dobro sodelovanje.

Ob praznovanju občinskega praznika
vam iskreno čestitamo in želimo veliko
osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
Občinski odbor Krško

Vsem občanom in občankam
čestitamo ob prazniku,
našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega
branja in prijetnih trenutkov v naši knjižnici.
Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

1962-2012
50 let delovanja
DGN Posavja Krško
Ob prazniku občine Krško praznujemo tudi mi!
Vsem občankam in občanom
želimo mnogo uresničenih želja,
razumevanja do soljudi in medsebojnega sožitja!

Montaža, inženiring, trgovina

ELMONT d.o.o. Krško, CKŽ 135 e

Ob prazniku občine Krško čestitamo
vsem občankam in občanom
ter želimo veliko osebnih
in poslovnih uspehov.
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Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

.
VRTNI CENTER & CVETLIČARNA
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- bogat darilni in poročni program,
- rezano cvetje in lončnice,
- zemlja, semena, gomolji, gnojila in vse vrste substratov,
- žalna dekoracija.

Vsem občankam in občanom čestitamo
ob občinskem prazniku.

Jožica Žabkar s.p., Ul. 11. novembra 2, Leskovec pri Krškem

Vsem občankam in občanom občine Krško

Ob prazniku občine Krško vam čestitamo
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

ter krajankam in krajanom KS Leskovec
čestitamo ob prazniku

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

in se zahvaljujemo za zaupanje.

STEKLARSTVO
VUČAJNK
Steklarstvo
Okvirjanje slik
Fuzija
Galerija

Steklene obloge

Iskrene čestitke ob občinskem prazniku!
steklarstvo.vucajnk@amis.net - www.steklarstvo-vucajnk.com
Steklarstvo Helena Vučajnk s.p., Cesta 4. julija 78c, Krško
Tel.: 07/488 23 20, GSM: 041/713-584, 041/452-482

NOVA STANOVANJA in
POSLOVNI PROSTORI

ZIDARSTVO IN FASADERSTVO
SARAMATI ADEM s.p.

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl
Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV).
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest.
Velikost poslovnih
prostorov:
0d 26,052 do 153,80 m2.
Cena poslovnih prostorov je
od 50.939,47 €
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.
Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku občine Krško.
SL-inženiring Boršt d.o.o.
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali
gsm: 041 356 963

Majcnova 5, 8270 KRŠKO

Z željo, da uspeh dosežete
z odločnostjo
in vztrajnostjo,
voščimo ob prazniku
občine Krško.
Kolektiv TIMI KRŠKO

041 654 350, 041 359 799
PISARNA: 059 976 239, FAX: 07 490 53 22

Našim strankam
in prebivalcem občine Krško
čestitamo ob prazniku.

VSE OSTALO JE VALOVITI KARTON

www.duropack.si
oglas 128x188mm.indd 1

5/22/12 11:06:32 AM
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Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško
www.sc-krsko.si
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Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Vsem občankam in občanom ter našim dijakom čestitamo ob občinskem prazniku.
Našim dijakom pa želimo veliko uspehov ob zaključku šolskega leta.

Čestitamo
vsem našim
uporabnikom,
njihovim svojcem
ter vsem
občanom
občine Krško!
Ulica Staneta Žagarja 4,
Leskovec pri Krškem
Tel.: 07/490 5160
www.vdckk.net

Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo ter k preizkusu
glasbenih in plesnih sposobnosti za šolsko leto 2012/13 v soboto,
26. maja 2012, ob 9. uri v dvorano Glasbene šole Krško, Kolodvorska ulica 2, Krško.
Najmlajši, 5- in 6- letni, nimajo preizkusa. Po kratki predstavitvi pouka jih boste lahko takoj vpisali v tajništvu šole. Vpis je žal omejen.
Za vse starejše od 7 let velja preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti. Za petje je pogoj končana mutacija.
Rezultati sprejemnih izpitov bodo objavljeni 29. junija 2012 na
oglasni deski glavnega vhoda šole.
Vpis bo možen od 29. junija do 5. julija 2012 in od 6. do 10. avgusta 2012 od 9. do 13. ure v tajništvu šole.


Ravnatelj Drago Gradišek, prof., l.r.
Iskreno čestitamo ob občinskem prazniku!

V OBJEMU TRADICIJE

Vsem občanom in občankam
čestitamo ob občinskem prazniku.

Čestitamo ob prazniku!

I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: +386 7 49 14 100
Fax.: +386 7 49 14 110
E-mail: info@ihs.si

www.ihs.si

Spoštovani občanke in občani,
ob prazniku občine Krško vam čestitamo za opravljeno delo
ter vam tudi v prihodnje želimo uspešen razvoj skupnosti,
ki bo temelj za osebno rast in blaginjo vsakogar od vas.
Agencija za radioaktivne odpadke

Občankam in občanom ob prazniku

občine Krško iskreno čestitamo!
Zakonski in družinski inštitut Novo mesto, Bioenergetik Močnik Janko,
Frizerstvo Darja Molan s.p., MI 4 d.o.o., Računovodstvo Helena Poznič s.p., INN Club

čestitata ob prazniku
občine Krško
in želita dobre želje vsem
občankam in občanom.
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CKŽ 21, Krško,
tel./fax: 07/49-22-433

Alojz Češnovar s.p., Vrh pri Površju 7, 8274 Raka
Tel.: 07/ 814 65 80, 041/ 651 542
e-pošta: a.cesnovar.sp@gmail.com

del. čas:
vsak delavnik od 8.30 - 12.00 in 13.00 - 16.00,
ob četrtkih in sobotah je čistilnica zaprta

Občankam in občanom

Sovretova 19, Krško (Videm),
tel.: 07/49-22-406

Majda Medved s.p.

del. čas:
vsak delavnik od 8.00 - 12.00 in 13.30 - 18.00,
ob sobotah od 8.00 - 12.00,
ob sredah je čistilnica zaprta

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo.

KROVSTVO, TESARSTVO,
KLEPARSTVO TRŠINAR
G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141
e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Vsem občankam in občanom
čestitamo
ob občinskem prazniku.
MDB 16, 8273 Leskovec
tel.: 07/490 32 20, fax: 07/490 32 21,
mob.: 031/615 318, email: parketarstvo.pirc@siol.net

NOVO!
Obdelava lesa
in ostrešij
na CMC stroju!
Ob občinskem prazniku čestitamo
vsem občankam in občanom.

Čestitamo
ob občinskem prazniku
in 7. 6. nudimo

Za vas in vašo varnost!
www.dimnikarstvo-jelancic.informacija.net

www.avtokrka.si
TEHNIČNI PREGLEDI
PE NOVO MESTO
PE KRŠKO

- TEHNIČNI PREGLEDI
- REGISTRACIJA VOZIL
- UGODNA ZAVAROVANJA
- HOMOLOGACIJA VOZIL
- DELAVNICA ZA TAHOGRAFE

VSAK DAN BREZPLAČNI PREVENTIVNI
TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL!!
Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem

Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 48 81 300
Fax: 07 48 81 310

Tel.: 07 39 32 680
Fax: 07 39 32 687

Delovni čas:

pon-pet:
sobota:
Avtopralnica: pon-pet:
sobota:

7.00 7.00 9.00 8.00 -

19.00
12.00
17.00
12.00

Delovni čas:

pon-pet:
sobota:

7.00 - 19.00
7.00 - 12.00

Občanom in občankam čestitamo ob prazniku
in se zahvaljujemo za zaupanje!

info@avtokrka.si
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Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60
PE Brežice
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90 Tel.: 07 49 66 130

Zahvaljujemo se
za zaupanje
in vam čestitamo
ob občinskem prazniku.

ob občinskem prazniku

PE Krško CKŽ 147, Krško
Tel.: 07/ 49-88-385
eurogarden1.krsko@rotar.si; www.rotar.si

Pokrivanje streh z vsemi vrstami kritin,
vgradnja strešnih oken.
Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,
brunarice, vrtne ute.

iskreno čestitamo

GRADBENIŠTVO, KOMUNALA IN VZDRŽEVANJE

Ob prazniku občine Krško
in krajevne skupnosti Brestanica
čestitamo vsem občanom
in sokrajanom.

VIPSO d.o.o.
Titova 101, 8281 Senovo,
Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321
e-pošta: vipso@kabelnet.net

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku
občine Krško.
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Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško
(izvoz za VIPAP)

Čestitamo
ob prazniku!

Občankam in občanom čestitamo
ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

NLB Skladi – Varčevalni načrt +
Občankam in občanom občine Krško čestitamo
ob občinskem prazniku.
CESTITKA_PUBLIKA_PO.pdf

1

22. 05. 12

RUDAR SENOVO d.o.o.

13:00

Čestitamo ob
občinskem prazniku!
TELEVIZIJA - INTERNET - TELEFONIJA

Varčujmo za otroke
Naj se tudi vaš otrok veseli lepe prihodnosti. Sklenite postopno varčevanje NLB Skladi – Varčevalni načrt +.
Za več informacij se obrnite na pooblaščene komercialiste NLB Skladi.

www.nlbskladi.si

Cenjene občanke in občani, spoštovani poslovni partnerji,
ob občinskem prazniku vam želimo veliko novih idej,
pravih priložnosti ter doseženih ciljev.
www.zarnkrsko.si

080 22 86

Opozorilo vlagateljem
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in prodaje investicijskih kuponov
podskladov krovnega sklada NLB Skladi opravljata na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, in Banka Celje d.d.
Podrobnejši podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vsebovani v prospektu krovnega sklada z vključenimi
pravili upravljanja in v izvlečkih prospekta podskladov. Pred pristopom vlagatelja k pravilom upravljanja krovnega sklada morajo družba NLB Skladi oziroma drugi
osebi, ki sta pooblaščeni za trženje in prodajo investicijskih kuponov podskladov, vlagatelju brezplačno izročiti izvleček prospekta podsklada, na njegovo zahtevo
pa morajo vlagatelju brezplačno izročiti tudi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo
krovnega sklada. Izvlečki prospekta podskladov, prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo
krovnega sklada ter druga gradiva, podatki in informacije o krovnem skladu oziroma posameznih podskladih krovnega sklada so vlagateljem dostopni na sedežu
družbe NLB Skladi na Trgu republike 3 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in
Banke Celje d.d., med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Družba NLB Skladi objavlja podatke o gibanju vrednosti enote premoženja
posameznega podsklada vsak delovni dan v časniku Finance in na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša
zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih
oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime,
zbranih pri bankah in hranilnicah.

Proizvodnja električne energije tretji učbenik Roberta Rožmana
KRŠKO – Po dveh strokovnih knjigah, Temeljna znanja iz jedrske tehnike (2009) in Reaktorska sredica (2011), je profesor strokovno teoretičnih predmetov
elektrotehnike na Šolskem centru Krško - Sevnica Robert Rožman v avli krškega srednješolskega centra 11. maja predstavil svojo tretjo knjigo - Proizvodnja
električne energije.
Kakor predhodni dve je tudi
novo knjigo izdala domača
založniška hiša Neviodunum
in kot je dejal njen urednik
Silvester Mavsar na predstavitvi, je tudi ta napisana in
prilagojena dojemanju, osvajanju in nadgradnji znanj ciljnih bralcev - dijakov: „Govori predvsem o prednostih, a
tudi o negativnih vplivih, ki
nastajajo pri proizvodnji električne energije na okolje,
nenazadnje pa je tudi v interesu lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, da izvejo čim
več o delovanju teh objektov,
ki so prisotni v našem okolju,
saj jih tako lažje sprejmejo.“
Kot pravi avtor Robert Rožman, sicer domačin iz Anovca pri Zdolah, je električna
energija danes najbolj uporabna vrsta energije, saj jo

je enostavno mogoče prenašati na velike razdalje, z minimalnimi izgubami in tudi
pretvarjati v nove oblike
energije. V knjigi je opisal
vse vrste elektrarn: termoelektrarne, plinske, sončne,
vetrne, jedrske, hidroelektrarne, njihove obratovalne lastnosti in karakteristike, geotermalno energijo,
energijo morja in biomaso,
vsebinsko pa jo je zaokrožil
z njihovimi vplivi na okolje.
O avtorju in njegovem prispevku k ugledu šole sta spregovorila direktorica Šolskega
centra Krško – Sevnica mag.
Alenka Žuraj Balog in ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Jože Pavlovič, ki
je napovedal skorajšnje snemanje znane TV oddaje Prava
ideja na njihovi šoli kot zgle-

Zupančiča in založnika ter
urednika Silva Mavsarja.
Ob zaključku predstavitve
knjige, ki jo je Rožman posvetil 13. maja lani preminulemu
sokrajanu in prijatelju Jožetu
Dularju, se je zahvalil še sooblikovalcem knjige, recenzentom: dr. Metki Kralj, Milanu Ravbarju, Vinku Planincu,
Bojanu Vovčku in Jožetu Požunu, kolektivu in vodstvu
šolskega centra za podporo,
uredniku Silvestru Mavsarju,

Avtor Robert Rožman s sodelavci pri nastajanju knjige
den primer povezovanja šole
z gospodarstvom, za kar je v
veliki meri zaslužen prav Rožman. V imenu sokrajanov
pa je Cveto Bahč povedal,
da kot bivši učenec Rožma-

na ceni kot strogega, a pravičnega in dobrega pedagoga,
ter da so Zdolani odslej ponosni nanj, tako kot so na znamenitega kuharskega mojstra
Ivana Ivačiča, pisatelja Bena

oblikovalki Vilmi Zupan, lektorici Jožici Černelč, Rinu Zakšku, ki je za knjigo prispeval
ilustracije, ter Gregorju Kukovici, ki je izdelal naslovnico. Avtor ni pozabil na sponzorje, ki so tako kot prejšnja
dva omogočili tudi izid tega
učbenika. Program sta povezovala Filip Černelč in Katja
Komar, spremljajoči glasbeni
kulturni program pa so poleg
citrarke Klavdije Molan oblikovali dijaki šole.

Bojana Mavsar
Knjigo Proizvodnja električne
energije, ki obsega 160 strani formata 210 x 260 mm, v
trdi vezavi in z mnogimi barvnimi ilustracijami, je moč naročiti ali kupiti na sedežu založbe Neviodunum, Trg Matije
Gubca 3, v Krškem.

PROSTI ČAS
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• šivanje zaves brezplačno
• šivanje posteljnine po meri
• velika izbira posteljnih garniturugodne cene
• poletne odeje
• grt. krožnikov že od 17,99 €
• kristal Rogaška -20 % popust
• darila, pozamentarija, gobelini
• karnise in dodatki
• VSAKO SREDO -10 % POPUST

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Trebnje 26:27,
Krško : Gorenje 30:39
Lestvica – 1. Gorenje 57, 6. Krško 17
ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Celje B : Sevnica 33:29,
Dobova : Vel. Nedelja 27:24
Lestvica – 1. Sviš 40, 2. Sevnica
31, 10. Dobova 15
ČLANI 2. SRL
Rezultati – Radeče : Pomurje 21:18, Brežice : Nova Gorica
10:0 b.b.
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 43,
6. Radeče 30, 7. Brežice 27
KADETI, finale 1.–4. mesto
Rezultati – Ajdovščina : Krško
23:23, Krško : Celje 27:29, Ribnica : Krško 21:27
Lestvica – 1. Celje, 2. Ajdovščina. 3. Krško, 4. Ribnica
KADETI, skupina 3
Rezultati - Sevnica : Gorenje
28:33
Lestvica – 1. Gorenje 18, 3. Sevnica 10
STAREJŠI DEČKI A, turnir za 1.4. mesto
Rezultati – Krško : Koper 24:24,
Krško : Celje 26:23, Krško : Trebnje 19:12
Končni vrstni red DP – 1. Krško, 2.
Trebnje, 3. Celje, 4. Koper
MLAJŠI DEČKI A, finale 9.-12.
mesto
Rezultati – Gorenje : Krško 19:13,
Krško : Duplje Tržič 18:17, Sviš :
Krško 19:9
Lestvica – 9. Gorenje, 10. SVIŠ,
11. Duplje-Tržič, 12. Krško
MLAJŠI DEČKI A, finale 13.-16.
mesto
Rezultati – Dobova : Jadran
11:10, Dobova : Drava 10:10
Lestvica – 13. Drava, 14. Dobova, 15. Jadran
MLAJŠE DEKLICE A, skupina
VZHOD
Rezultati – Brežice : Celje 9:17
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 21,
7. Brežice 0
MLAJŠE DEKLICE B, skupina
VZHOD
Rezultati – Brežice : Celje 3:25
Lestvica - 1. Žalec 32, 10. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Šmartno 2:3
(Drnovšek, Sikošek), Šampion :
Krško 2:1 (Pilipović)
Lestvica - 1. Aluminij 68, 6. Krško 31
1.SKL/1.SML
Rezultati SKL – Bravo : Krško 1:0
Rezultati SML – Bravo : Krško 3:7
(Bublica 2x, Lovrinovič Mitja 2x,
Ilber, Sikošek, Kržan)
Lestvica SKL – 1. Koper 72, 16.
Krško 19
Lestvica SML – 1. Gorica 63, 14.
Krško 25
Skupna lestvica – 1. Koper 119,
15. Krško 44
U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Brežice : Dravograd
0:3, Brežice : Tezno 0:4, Rudar
Velenje : Brežice 8:1
Lestvica – 1. Celje 72, 16. Brežice 16
LIGE MNZ Celje
U16 - MNZ
Rezultati : Krško B : Zreče 0:0,
Šmarje : Krško 4:1
Lestvica : 1. Zreče 31, 3. Krško
B 15

Vse za vaš dom!
U14 – 1. LSD
Rezultati – Šampion : Krško 0:0
Lestvica - 1. Krško 43
U14 – 2. LSD
Rezultati – Krško B : Vransko 7:0,
Ljubno : Krško B 0:4
Lestvica - 1. Krško B 45
U12A – 1. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Krško : Kovinar Celje
14:0, 4:0, 12:1, 12:0, Šmartno :
Brežice 9:0, 2:3, 5:0, 2:0, Celje
: Krško 2:3, 1:0, 1:2, 1:4, Brežice
: Žalec 1:0, 1:1, 0:2, 1:4
Lestvica - 1. Krško 188, 6. Brežice 78

Obiščite tudi
našo prodajalno CKŽ
v Radečah Del.

141, KRŠKO Tel.: 07 49 22 243
čas: pon.-pet. 8-20, sobota: 8-17

HATEX AdnAn HAndAnović s.p., GoriškA ul. 4, CEljE
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U12B – 2. LMD – MNZ Celje
Rezultati – Imeno : Krško B 1:2,
2:5, 8:2, 1:1, Krško B : Vransko
13:1, 8:1, 7:2, 10:0
Lestvica - 1. Krško B 164
U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati - Pivovar : Brežice
12:1, Radeče : Ljubno 9:2, Sevnica : Kozje 2:5, Šampion B : Radeče 2:2, Ljubno : Sevnica 4:4,
Brežice B : Kozje 0:9
Lestvica - 1. Radeče 44, 6. Sevnica 13, 8. Brežice B 6
U10A
Rezultati - Šampion : Krško 3:1,
3:4, 1:1, 1:3
U10B
Rezultati – Celje B : Brežice 1:1,
0:3, 0:3, 0:3, Krško B : Šentjur
0:1, 2:3, 4:2, 0:1, Radeče : Rogaška 1:5, 0:3, 6:0, 0:3, Šentjur
: Brežice 7:0, 3:6, 6:0, 2:7, Zreče
: Krško B 0:7, 8:0, 5:3, 1:0, Radeče : Celje B 4:2, 0:3, 1:3, 3:0
U10E
Rezultati - Sevnica : Škale 4:0,
Sevnica : Brežice B 4:6, Sevnica
: Kovinar Štore 3:3
U8A
Rezultati - Šampion : Krško 0:2,
3:0, 3:2, 0:3
U8B
Rezultati – Krško B : Šentjur 2:1,
0:5, 6:0, 0:10, Celje B : Brežice
2:0, 0:4, 1:1, 1:10, Zreče : Krško B 0:5, 0:3, 0:3, 1:0, Šentjur
: Brežice 5:1, 0:7, 4:0, 0:7

ODBOJKA - MOŠKI
STAREJŠI DEČKI – turnir za 5.8. mesto
Rezultati - Fram : Kostanjevica
2:1 (25:11, 11:25, 15:10), Kostanjevica : Mislinja 2:0 (25:16,
25:11), Kamnik : Kostanjevica
1:2 (25:22, 23:25, 14:16)
Končni vrstni red DP - 5. Fram, 6.
Kostanjevica na Krki, 7. Kamnik,
8. Mislinja

Geslo križanke pošljite do četrtka, 31.5.2012, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MOJ DOM – VSE ZA VAŠ DOM,
CKŽ 141, 8270 Krško.

1. nagrada: brisače v vrednosti 15 €
2. nagrada: brisače v vrednosti 10 €
3. nagrada: brisače v vrednosti 5 €

PRODAJA IN MONTAŽA
KLIMA NAPRAV IN TOPLOTNIH ČRPALK

Zagotovite si prijetno
bivanje v vašem domu
še pred vročim poletjem

Najcenejše ogrevanje
vašega doma in sanitarne
vode s toplotno črpalko

Delovanje
ZRAK - VODA

KOŠARKA
U18 – kvalifikacije skupina 3
Rezultati - Kolpa : Posavje Krško
63:34, Posavje Krško : Olimpija
B 54:64
Lestvica - 1. Kolpa 4, 3. Krško 2
U12 – 2. SKL – zahod D3
Rezultati - Posavje Krško : Medvode 59:7, Kočevje : Posavje Krško 6:100, Posavje Krško : Medvode 79:10
Lestvica - 1. Posavje Krško 14
U12 – 2. SKL – zahod 1 A3
Rezultati - Posavje Brežice : Grosuplje 2:111, Posavje Brežice :
Ježica 12:70
Lestvica - 1. Grosuplje 16, 3. Posavje Brežice 11

športni rezultati:
sport@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

KLIMA NAPRAVE:

Cooling and Heating Solutions

Subvencija na
toplotne črpalke
do 1500 €

PRODAJA OD 3 DO 24 OBROKOV
Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško,
Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

odpiralni čas:
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,
sob.: 8.00 do 12.00,
nedelje in prazniki zaprto

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Uredništvo

Geslo 10/2012 številke:

LETNA TERASA Z IGRALI ZA OTROKE
Nagrade, ki jih podarja Pivnica Apolon d.o.o., prejmejo:
1. nagrada: družinsko kosilo za štiri osebe - Darja Pirc, Raka
2. nagrada: kosilo za dve osebi - Slavica Hann,
Bistrica ob Sotli
3. nagrada: dve sadni kupi - Alojz Cizelj, Krška vas

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 26. maja, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden
podelil nagrado (CD ploščo) Rozaliji Tkavc, Lesarska 43,
3331 Nazarje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani
www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:
1. (2.) Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel
2. (1.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Prelepa Gorenjska
3. (5.) POGUM - Nocoj boš spet sama
4. (3.) Ans. EKART - Dejan, Dejan
5. (7.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Ne vem, ne vem
6. (8.) NAVIHANKE - Pokaži mi, da me imaš še rad
7. (6.) PAJDAŠI - Otroški nasmeh
8. (-) ZAKA' PA NE - Hišni red
9. (10.) ISKRICE - Kako pogrešam te
10. (-) SKATER IN SHOW BAND KLOBUK - Vzela si bom
			
Slovenca
Predlog tega tedna za glasovanje:
Veseli Begunjčani - Baba me sekira

Kupon št. 103
Glasujem za:___________________________________________
Moj predlog: ___________________________________________
Moje ime in naslov:______________________________________
______________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto
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OBVESTILA

v spomin
SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki
skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih
z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

Posavski obzornik - leto XVI, številka 11, četrtek, 24. 5. 2012
Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le nekje daleč, daleč je ...

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice, sestre, tašče,
sosede in vaščanke

MARIJE KOPINČ

8. maja nas je presunila vest, da je od nas
za vedno odšel naš dragi sodelavec

roj. Renko iz Rigonc

Ni večje bolečine kot v dneh žalosti
nositi v srcu srečnih dni spomine.
(Dante)

Odšel je naš prijatelj in sodelavec

MIRKO KRAŠEVEC
(3. 3. 1969 - 9. 5. 2012)
iz Velikega Mraševega 24.

Dober, plemenit človek, ki je z nami živel, je v naših
srcih pustil svetlo sled svoje dobrote in plemenitosti.
Od Mirka smo se poslovili v soboto, 12. maja 2012, na
pokopališču v Podbočju. S hvaležnostjo in spoštovanjem
ga bomo ohranili v trajnem spominu.
Kolektiv Stadler

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste se prišli poslovit od naše mame, za vse ustno
in pisno izrečene besede sožalja, darovano cvetje, sveče in svete
maše in vso pomoč v težkih trenutkih slovesa.
Iskrena hvala g. Blažinču za ganljive besede slovesa, godbi iz Loč,
pevkam cerkvenega zbora, praporščakom društva upokojencev
Dobova – Kapele, izgnancev, invalidov in zveze borcev, gospodu
župniku za lepo opravljen obred in pogrebnim storitvam Žičkar.
Iz vsega srca hvala tudi tistim, ki niste posebej omenjeni, in vsem
tistim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

TOMO CEPANEC
Od njega smo se poslovili 11. maja na pokopališču v Brežicah.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Sodelavci Knjižnice Brežice

Hčerke Silva, Merica, Anica z družinami in vsi njeni

ZAHVALA
Usoda tvoja tragična
nas je pretresla v dno srca.
Le malo sreče si užil,
za svojo smrt premlad si bil.
Sledi tvojih pridnih rok so ostale vsepovsod.

ZAHVALA
Iz naše sredine nas je tragično zapustil naš
najdražji sin, mož, očka, brat, stric, svak,
prijatelj in dober sosed

MIRKO KRAŠEVEC

V ranem otroštvu, v sedmem letu starosti,
je stopil s poti življenja naš dragi

VID KOLARIČ
Vsem se iskreno zahvaljujemo za dejanja, ki ste jih storili v njegovem igrivem in hitrem življenju. Odšel je nenadoma, nepričakovano, hvala vsem, ki ste izkazali izraz globokega sočutja.
Zahvaljujemo se sošolcem, učencem in kolektivu OŠ Globoko
ter vsem ostalim, ki ste se poslovili od našega Vida.
Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

iz Velikega Mraševega 24.

Naročila za ZAHVALE in V SPOMIN
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, po
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu
marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783.
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom
časopisa, do 10.00 ure.

Iskreno se zahvaljujemo sosedom in vsem vaščanom, ki ste nam
v tako težkih trenutkih takoj priskočili na pomoč. Hvala urgentni
službi Zdravstvenega doma Krško, Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki, dr. Branki Cepić, OŠ Podbočje, podjetju Willy Stadler, kolektivu Podgorje, govornici ob odprtem grobu, gospodu
Žičkarju za pogrebne storitve, pevcem za zapete žalostinke in
g. župniku Francetu Novaku za opravljen obred. Še enkrat hvala
tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, za vašo pomoč.
Žalujoči: vsi njegovi

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

izdelava geodetskega načrta
etažni načrt

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

obzornikova oglasna mreža

zakoličba

vris stavbe

parcelacija

ureditev meje

TU
JE LAHKO
VAŠ OGLAS!
Marketing
tel: 07 49 05 780,
E-pošta:
marketing@posavje.info

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice
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okulistični pregledi
na zdravstveno kartico
velika izbira sončnih očal

Tel.: 07/499-22-33
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dušan s.p.

www.optika-keber.informacija.net

Zrihtamo vse
Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

- hišniška dela
- obnova stanovanj
- izdelava podstrešnih stanovanj
s suhomontažnimi elementi
- zamenjava podov-laminati,
gotovi parketi, itison ...

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Imate poslovno idejo?

Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti
manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega
podjetja,
Zasebna
zobna ordinacija
ki do sedaj še ni poslovalo. Liljana Nikolić, dr. stom

Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice
Za dodatne informacije nam pišite naUlica
info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice

SPINNING YOUR CREATIVITY!

www.agencijaspin.com

OBVESTILA
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Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
(T. Pavček)

V
SPOMIN

Violeta Tomič,

Kurba
sobota

2.6.

V SPOMIN

ob 20.00 uri
v Termah Čatež

13. maja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi
18. maja je minilo 10 let, odkar sta prezgodaj
odšla od nas najina ljubljena starša

JOŽE DULAR

MARIJA in JOŽE ŽERJAV

iz Kostanjka.

iz Spodnje Pohance 15a.
Hvala vsem, ki se ju spominjate in prižigate sveče
ob njunem preranem grobu.
Sinova Robert in Boris z družinama

mali oglasi
NEPREMIČNINE
Prodamo kmetijo s stanovanjsko hišo v izmeri 10,5
ha (od tega 3,8 ha gozda)
v idilični dolini v okolici Krškega, primerno za biološko kmetovanje in turistične namene, www.mihelic.
de/Bauernhof. Tel.: 0049
7739 286 98 00
Krška vas, prodamo hišo, vseljiva takoj; 140 m2, funkcionalno, bogato opremljena; izredna prilika. Tel.: 041 640 328
V bližnji prihodnosti prodamo
trosobno stanovanje (88 m2)
v Krmelju. Tel.: 070 751 841

Brežice – mestno jedro, 404
m2, delno prenovljena stavba, parcela 397 m2, že obstoječi najemnik do leta
2027, investicijska priložnost, 395.000 € + DDV.
Agencia d.o.o., Vodnikova 155, Ljubljana, www.
agencia.si. Tel.: 051 311 265
Stanovanje (50 m ) v centru
Beograda pri Botaničnem
vrtu menjam za stanovanje
(35 m2) v Posavju.
Tel.: 041 610 654
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Prodam parcelo, površine 4 are
in zemljišče, površine 38 arov,
Bizeljsko. Tel.: 07 49 63 106
Na Senovem prodam parcelo,
37,5 arov, na atraktivni lokaciji,
cena 4.200 €. Tel.: 041 221 974
Izdelujem projekte za gradbeno dovoljenje, notranjo
opremo in izvedbo za novogradnje, prenove, legalizacije. Aspo biro, Samo Vojko Cerovšek s.p., Papirniška
24, Krško. Tel.: 041 683 380,
aspo.biro@amis.net
Manjšo kmetijo brez naslednika prevzamemo, možnost oskrbe starejše osebe.
Tel.: 041 214 947
Najamemo manjšo kmetijo
ali hišo z vrtom, z možnostjo
odkupa, možna oskrba starejše osebe. Tel.: 051 874 963
Oddam dvosobni apartma na
otoku Pašman, klima, SAT TV,
terasa, gril, 200 m od morja.
Tel.: 041 983 525
Oddam v najem dvosobno stanovanje, 50 m2, Cesta 4. julija 52, Krško. Tel.: 031 815 074

AVTOMOBILIZEM
Prodam Škodo Fabio Sedan
1,2, letnik 2003, 160.000 km,
garažiran, prvi lastnik, cena
po dogovoru. Tel.: 040 656 454

KMETIJSTVO
Prodam traktorsko prikolico
za traktor TV, 30 KM, domače izdelave, potrebna obnove lesa. Tel.: 031 615 662
Prodam traktorsko kosilnico
Lumbarda, 1800 cm, dvojni
rez, hidravlični dvig, v odličnem stanju, cena 850 €.
Tel.: 07 81 84 751
Prodam motokultivator Muta
s priključki: kosa, freza, rotacijski plug, traktorski dognojevalec koruze, predsetvenik, plug. Tel.: 040 295 510
Prodam vrtavkasti obračalnik
SIP 4,5 m. Tel.: 030 694 956
Prodam kosilnico BCS, 127
cm, cena po dogovoru.
Tel.: 041 692 622
Prodam kosilnico Figaro, 127
cm, dve novi kosi, novi zobi,
izpuh, zavore, brezhibna,
cena 550 €. Tel.: 041 565 089
Prodam kosilnico IMT, bočna
rot., HPS 3 disk 804-130.
Tel.: 041 938 850
Prodam ječmen, 700 kg.
Tel.: 031 455 138
Bale sena menjam za teličko, prodam tračni obračalnik Tajfun in pralni stroj Gorenje. Tel.: 041 616 228

Prodam ječmen (0,25 €), okolica Dobove. Tel.: 041 231 451
Prodam ječmen in koruzo v
zrnju. Tel.: 041 581 488
Prodam koruzo v zrnju.
Tel.: 051 361 635
Prodam koruzo v zrnju in prašiča, težkega 170 kg, okolica
Dobove. Tel.: 041 991 555
Prodam koruzo v zrnju in ječmen. Tel.: 041 948 814
Prodam koruzo v zrnju, naravno sušeno. Tel.: 040 482 906
Prodam bukova drva za
ogrevanje, rezana 25, 33
cm, za kamine, centralne peči, možnost dostave.
Tel.: 030 249 301
Prodam razrezana bukova
drva in motorno žago Husqvarna 254 XP. Tel.: 040 840 065
Prodam bukove pelete in brikete. Tel.: 070 665 823
Prodam bukova kalana metrska drva, 15 m.
Tel.: 031 683 708
Prodam bukova drva, razcepljena in žagana na različne
dolžine, možna dostava na
dom. Tel.: 040 738 059
Prodam 1,5 m3 lipovih plohov
in psičko kavkaški ovčar, staro 7 tednov. Tel.: 041 205 941

VINOGRADNIŠTVO,
ŽIVILA
Prodam cviček in modro
frankinjo. Tel.: 031 813 735
Prodam vino modro frankinjo,
cena 1 €/l. Tel.: 041 983 525

NAVODILA ZA NAROČANJE
MALIH OGLASOV
Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič).
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07
49 05 781 ali po elektronski pošti:
mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki morajo biti oglasi naročeni do ponedeljka
pred izidom časopisa (do 15. ure).
Cena za mali oglas za fizične osebe
v obsegu do 15 besed (ena telefonska
številka šteje za eno besedo) znaša
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj
0,60 €. Dodatek za poudarjeno objavo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €.
Cena fotografije (samo za fizične ose-

Prodam teličko simentalko, težko 150 kg, primerno
za nadaljnjo rejo ali zakol.
Tel.: 041 380 074

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € +
DDV, skupaj 20,00 €.
Cena malega oglasa za pravne
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed
(ena telefonska številka šteje za eno
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje
znaša osnovna cena malega oglasa v
okvirju z DDV 19,20 €.
Posamezni naročnik lahko v eni
številki naroči največ dva mala oglasa.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI.
Oglas mora biti napisan v slovenskem
jeziku. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja
naročnik.

ŽIVALI
Prodam telico simentalko, brejo 7 mesecev, in teličko, staro 4
mesece. Tel.: 031 529 428
Prodam 11 mesecev staro
simentalko, garažna vrata in
gumi voz, 13 col ali menjam
za vino. Tel.: 031 302 355
Prodam 2 telički, stari 9 in 2
meseca, cena po dogovoru.
Tel.: 031 590 523
Prodam bikca simentalca,
starega 9 tednov.
Tel.: 031 869 012

PERUTNINARSTVO
MARTIN METELKO s.p.,
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke,
da so v prodaji

rjave in grahaste jarkice
vsak dan ob delavnikih
po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče za
nadaljnjo rejo ali zakol.

Prodam mlade plemenske
kunce, pasme orjak.
Tel.: 051 358 306

POHIŠTVO,
OTROŠKA OPREMA
Prodam dobro ohranjeno
dnevno omaro dolžine 3 m
in sedežno garnituro (2,5x2
m), vse za 400 €.
Tel.: 031 403 767
Prodam štedilnik na drva,
kuhinjske elemente, korito,
2 bojlerja 5 l, kuhinjsko in
kopalniško pipo.
Tel.: 041 215 828
Ugodna prodaja odlično
ohranjenih rabljenih otroških vozičkov, ležalnikov, avtosedežev, prenosnih posteljic, igralnih blazin, hojic ...
otroških oblačil in obutve,
igrač. Otroška komisijska
prodajalna Kristi, Krista Les
s.p., Rigonce 38, Dobova,
pon-pet: 8-12, 14-17, sob:
9-12. Tel.: 031 686 321

Prodajna mesta:
www.eventim.si,
Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja,
Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice,
Pošta Slovenije,
Bubka bar, Gostilna Les.
Cena vstopnice je 15,00 EUR Parter spredaj
in 13,00 EUR Parter.
Cena vstopnice na dan prireditve je 16,00
EUR Parter spredaj in 14,00 EUR Parter.

Mlajšim od 18 let ne priporočamo
ogled predstave.
Le-ta je možen le
ob spremstvu staršev.

Prodam 1800 kosov kvalitetne rabljene strešne opeke
Strešnik iz trpežnega materiala. Tel.: 031 641 542
Prodam klima napravo Panasonic (zunanja in notranja
enota), tip CU–PW 12 GKE,
cena 290 €. Tel.: 041 221 974
Prodam ali menjam betonski
mešalec 250 l za ohranjeno
avtomobilsko prikolico; prodam gradbeni kompresor Hilti. Tel.: 031 371 734
Prodam TV Gorenje, diagonala 51 cm, 7 let, z daljincem in garažna vrata z okvirjem (š: 225, v: 208 cm),
lesena, izolirana, poceni;
možna menjava za vino frankinjo. Tel.: 051 389 362

Tel.: 041 716 154
Perutninarstvo Ciglar
s Senovega sporoča, da bo prodaja:

belih kilogramskih PiščanCev
9. junija 2012,

rjave, grahaste, sive,
belo-grahaste jarkiCe
pred nesnostjo
ter mlade težke Peteline za zakol
pa prodajamo
vsak torek od 9. do 16. ure
na Kajuhovi 3, Senovo.
Za naročilo pokličite
na tel. št.

07 49 73 190
ali 031 676 724

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

Prodam 50 m2 veliko stanovanje na Gubčevi v Krškem,
sodobno opremljeno, popolnoma prenovljeno leta 2006,
primerno za par ali mlado
družino. Tel.: 041 628 750

Prodam oves in ječmen.
Tel.: 07 49 56 126
Oddam sobo s souporabo kuhinje in kopalnice v Krškem.
Tel.: 040 221 015

Velika uspešnica,
razprodane predstave
v Ljubljani število vstopnic je omejeno.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

Prodam zajčnike za dve, štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459; Miran Lopatič s.p., Pirošica 3b,
Cerklje ob Krki
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Prodam prašiče, težke 40 –
50 kg, okolica Blance.
Tel.: 07 81 43 247

STIKI

RAZNO
Polagamo keramiko in laminat, barvamo fasade, napušče. Keramond inženiring
d.o.o., Vreskovo 30, Trbovlje. Tel.: 070 929 944, 070
901 129
Prodam ženske obleke, čiste in cele, različne številke (približno 100 kom), cena
3–5 €/kom, šivalno mašino
Dorino, cena 100 € in nošene čevlje št. 36-38.
Tel.: 07 49 64 377

Starejši upokojenec želim
spoznati žensko in jo povabiti k sebi domov.
Tel.: 041 721 383
Spoznal bi gospo, mamico,
žensko za nežna diskretna
srečanja, sem moški srednjih
let. Tel.: 030 277 033

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

Prodam 4 odojke, težke od
30 do 40 kg. Tel.: 07 49 56 406

ponedeljek: zaprto
torek - petek: 09.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 12.00
V maju

Prodam pujske, stare 2 meseca, tel.: 041 717 664, in metrska drva. Tel.: 031 305 839

Informacije in naročila:
07 49 646 66,
041 695 167

Prodam burske kozličke, stare
5 mesecev, za nadaljnjo rejo
ali zakol. Tel.: 041 893 733

nudimo
15 %
gotovinski
popust
na najdražjo
storitev.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)
Telefon:

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo,
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).
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Kam v Posavju?

Prihajata MKF
in Generator festival
KRŠKO - V Mladinskem centru Krško so vse priprave na
vrhuncu, saj bodo dva vikenda zapored v sodelovanju s
programskimi sekcijami in prijateljskimi društvi poskrbeli za pestro dogajanje: v soboto, 26. maja, se bo v starem mestnem jedru Krškega odvijal Mladinski kulturni festival, na katerem bodo aktivnosti tako za najmlajše kot
za starejše, organizirana bo tudi posebna AlterEko Tržnica, obiskovalce pa bodo v večurnem programu zabavali
Peter Dirnbek, Vlado Kreslin in Tinkara Kovač. Naslednjo soboto, 2. junija, pa bo presenetil sveži Generator
festival, katerega glavno dogajanje se bo odvijalo na
parkirišču MC Krško, priložnost za dober nastop pa bodo
dobile domače glasbene skupine Uranium Pills Project,
Momento, Karma Coma, Broken Arrow, Gero, Applesauce Lorraine, pridružila pa se bo tudi skupina Bušmani iz
Bajine Bašte.
M. M.

Četrtek, 24. 5.
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: festival študijskih krožkov LU Krško in
skupin Univerze za tretje
življenjsko obdobje Krško,
prireditev TVU 2012
• ob 19.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: literarno-glasbena prireditev Mojemu Posavju
• ob 19.00 v klubu MC Brežice: predstavitev Evropske
prostovoljne službe
• ob 20.00 v Mosconovi galeriji gradu Sevnica: odprtje likovne razstave Bogdana Baroviča „Kraji in ljudje
– impresije, ekspresije“
Petek, 25. 5.

Večer karateja, fotografije
in formule 1

AKIHITO YAGI, 7. DAN, KYOSHI

KRŠKO - V okviru praznovanja občine Krško in 45-letnice
ustanovitve prvega karate kluba v Sloveniji Veljko Jukič,
reporter, svetovni popotnik, športni urednik in testnik
revije Avto fokus ter karate mojster, mentor in učitelj,
pripravlja izredno zanimivo prireditev, ki bo potekala v
sredo, 6. junija, od 18. ure v Krškem. Najprej bo na ploščadi pred KD po dolgih letih ponovil svoj ekshibicijski nastop »avto povozi karateista«, nato pa vas bo v dvorani
s pomočjo fotografij in svojih doživetij popeljal v svet in
zakulisje formule 1. Vabljeni!

• ob 10.00 v Bivaku Senovo:
izdelovanje košev za smeti, ob 16.30: spomin na
dan mladosti z ogledom
Jugo komedije
• ob 18.00 v Zavodu Svibna na Brezovski Gori: dan
mladosti z netopirji
• ob 18.00 v MC Krško: otvoritev fotografske razstave
„Ping pong“
• ob 18.00 v MT Raka: preizkusi se v igrah Minuta do
zmage
• ob 19.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: potopisno predavanje Arneja Hodaliča o Etiopiji
• ob 19.00 v kulturni dvorani v Tržišču: proslava ob
prazniku KS Tržišče
• ob 19.00 v MC Krško: kuharske delavnice za mlade
• ob 19.00 v nekdanji samostanski cerkvi Galerije
Božidar Jakac Kostanjevi-

2012
20122012

VSE PRIREDITVE SO V SKLOPU OBČINSKEGA PRAZNIKA KRŠKO TER PROSLAVE 45.
OBLETNICE USTANOVITVE PRVEGA KARATE KLUBA V SLOVENIJI

KRŠKO, 6. JUNIJ 2012, KULTURNI DOM,
NASTOP OB 18.30, PREDAVANJE OB 19. URI.

ca na Krki: odprtje razstave slikarja Tomislava Buntaka „Potovanje junaštva“
Sobota, 26. 5.
• ob 8.00 izpred MC Krško:
pohod na Trško goro
• od 9.00 dalje v športni
dvorani Sevnica: 10. rokometni moški in ženski veteranski turnir
• od 9.00 do 13.00 v starem
mestnem jedru Krškega: 4.
festival posavskih nevladnih organizacij
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: otroški živ
žav – pošastkoti
• ob 10.00 v MT Raka: izdelovanje herbarija
• ob 18.00 na Borštu: sveta
maša ob 100-letnici tamkajšnje kapelice, po maši
druženje vaščanov
• ob 20.30 v avli in klubu MC
Brežice: EVS final party in
otvoritev razstave
Nedelja, 27. 5.
• ob 10.00 z Glavnega trga v
Sevnici: 17. sevniški kolesarski maraton
Torek, 29. 5.
• ob 10.00 v Večnamenskem
domu Dolenja vas: musical
„Pokonci izpod korenin“ v
izvedbi otrok vrtca Tonček
Sreda, 30. 5.
• ob 17.00 v Večnamenskem
domu Dolenja vas: musical
„Pokonci izpod korenin“ v
izvedbi otrok vrtca Tonček
• ob 19.00 v Dvorani v par-

ku: odprtje razstave „3 +
3“ z naslovom Midva, razstavljajo člani Društva likovnikov Krško OKO
Četrtek, 31. 5.
• ob 19.00 v Knjižnici Brežice: literarno-glasbena prireditev Mojemu Posavju
Petek, 1. 6.
• ob 16.00 v MC Krško: srbsko popoldne in večer, ob
21.00: koncert Butnhrupn
• ob 18.00 v OŠ Koprivnica:
otvoritev letne razstave vezenin ročnodelske sekcije
„Ivančice“ KD Anton Aškerc
Koprivnica s kulturnim programom, na ogled tudi v
soboto in nedeljo, 2. in 3.
6., od 9.00 do 18.00
• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri
Krškem: svečana seja ob
prazniku KS Leskovec
• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri
Krškem: komedija Pacienti
v čakalnici, vstop prost
Sobota, 2. 6.
• ob 9.00 v telovadnici OŠ
Leskovec pri Krškem: tradicionalno strelsko tekmovanje za pionirke in pionirje
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: otroški živ
žav
• od 10.00 dalje v Svetu
energije v Vrbini: sobotne
delavnice
• ob 10.00 pri MC Brežice:
2. tradicionalni tek Brežice tečejo
• ob 10.00 v Termah Čatež:
pokalni turnir v rokometu
na mivki

• ob 20.00 v večnamenski
dvorani Term Čatež: monodrama Violete Tomič „Kurba“
• ob 20.00 v atriju gradu Sevnica: koncert Adija
Smolarja
Nedelja, 3. 6.
• ob 10.00 v Termah Čatež:
pokalni turnir v rokometu
na mivki
• ob 12.00 v cerkvi Sv. Treh
kraljev na Brunku: letni koncert ljudskih pesmi ter likovna razstava „Utrip slovenskih
mest“ avtorice Elene Sigmund v kapeli poleg cerkve
Torek, 5. 6.
• od 9.00 v 12.00 v Mestnem
parku Krško: otroške delavnice „Dišavnice in zdravilna zelišča“
• od 16.30 do 12.30 v Omcentru (nad Bubka barom)
v Dečnem selu: vitalna veganska delavnica
Sreda, 6. 6.
• ob 9.30 v Domu XIV. divizije na Senovem: brezplačna
lutkovna predstava z naslovom „Ena Ena Tri“ v okviru
preventivnega projekta Policija za otroke, po predstavi predstavitev policistov,
njihovega dela, vstop prost
• ob 19.30 v predavalnici AMD Krško na stadionu:
predavanje Alenke Gliha o
transcendentalni meditaciji, vstop prost
* Prireditve ob prazniku
občine Krško so objavljene
na straneh 16 in 17.

