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

KRŠKO - „Občina Krško spada med uspešne občine v Slove-
niji, tako na gospodarski ravni kot na ravni razvoja kultu-
re, umetnosti in muzejske dejavnosti,“ je po celodnevnem 
obisku občine Krško 8. junija dejal predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk.

Predsednika dr. Danila Türka je pred stavbo Občine Krško 
sprejel župan mag. Miran Stanko z najožjimi sodelavci ter se 
z njim sprehodil do Mestnega muzeja Krško, kjer ga je poz-
dravila direktorica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar. V 
muzeju se je predsednik srečal s predstavniki Občine Krško, 
nato pa ga je kustosinja Alenka Černelič Krošelj popeljala 
na ogled muzejskih zbirk. 

Predsednik Türk je v nadaljevanju dneva obiskal OŠ Leskovec 
pri Krškem, kjer so ga navdušili s kulturnim programom, v ka-
terem so sodelovali tudi romski otroci. Nato si je ogledal še 
Nuklearno elektrarno Krško. „Danes sem imel priložnost iz-
vedeti nekoliko več o stresnih testih in o drugih dejavnostih, 
ki zagotavljajo vrhunsko varnost naše jedrske elektrarne,“ je 
povedal po obisku. Elektrarna po njegovem mnenju predsta-
vlja enega ključnih stebrov energetske strategije v Sloveniji. 
Glede gradnje drugega bloka nuklearke je dejal, da se mu 
zdi osnovna smer razvoja podaljšanje življenjske dobe elek-
trarne iz 40 na 60 let, o ostalem pa se bo potrebno pogovar-
jati kasneje. Predsednik se je ob koncu svojega obiska ude-
ležil še otvoritvene slovesnosti Doma krajanov Brestanica.

„Ta obisk nas je zelo razveselil, predvsem zato, ker imamo 
priložnost, da gospodu predsedniku pokažemo vse, kar smo 
v naši občini uspeli doseči v zadnjih letih, seveda pa je to 
hkrati tudi počastitev našega občinskega praznika,“ je po-
men obiska povzel župan mag. Miran Stanko. 
� P.�Pavlovič

Predsedniku predstavili dosežke

Župan�mag.�Miran�Stanko�je�predsedniku�dr.�Danilu�Türku�
podaril�knjigo�Krško�–�Stoletje�na�razglednicah.

PONOVNO�ODPRTJE�VITEŠKE�DVORANE�-�Posavski�muzej�Brežice�je�8.�junija�s�svečano�
prireditvijo�ponovno�odprl�vrata�obnovljene�baročne�lepotice��-�Viteške�dvorane.�Ob-
nova,�sicer�druga�faza�zahtevnega�projekta�celovite�obnove�gradu�Brežice,�vrednega�
dva�milijona�evrov,�je�eden�največjih�konservatorsko–restavratorskih�posegov�v�Evro-
pi,�ki�ga�je�opravil�Restavratorski�center�Zavoda�za�varstvo�kulturne�dediščine�Slo-
venije.�Direktor�Posavskega�muzeja�Brežice�dr.�Tomaž�Teropšič,�župan�občine�Breži-
ce�Ivan�Molan�ter�slavnostni�govornik,�minister�za�izobraževanje,�znanost,�kulturo�in�
šport�dr.�Žiga�Turk,�so�si�bili�edini,�da�obnova�Viteške�dvorane�predstavlja�presežek�
in�dobro�tlakovano�pot�k�prepoznavnosti�Brežic�v�Sloveniji�in�tujini.�Dr.�Teropšič�je�v�
zahvalo�podelil�Občini�Brežice�ter�ministrstvu�grafično�mapo�Posavskega�muzeja�Bre-
žice.�Svečanost�so�bogato�podprli�izvajalci�slavnostnega�programa:�Trobilna�zasedba�
GŠ�Brežice,�MePZ�Viva,�Rudolf�Gas�na�trobenti,�sopranistka�Mihaela�Komočar,�Pierina�
Cavaliere�Mršić�s�klavirsko�spremljavo,�plesalke�PD�Imani,�med�njimi�skupina�za�histo-
rične�plese�Celestina,�citrarki�Anamarija�in�Ema�Agnič�ter�flavtistka�Katja�Bogovič.�Pri-
reditev�je�povezovala�Carmen�L.�Oven.�N.�Jenko�Sunčič,�foto:�B.�Colarič

Poklon Stanislavu Rožmanu  
in prijateljem iz Obrigheima

Ko je župan mag. Miran 
Stanko podelil naziv častne-
ga občana, prvega po osa-
mosvojitvi Slovenije, Sta-
nislavu Rožmanu, ki že od 
leta 1988 vodi edino sloven-
sko jedrsko elektrarno, se je 
občinstvo odzvalo s stoječim 
aplavzom. Rožman je v za-
hvali za ‚izjemno in poseb-
no priznanje‘ poudaril, da je 
imel ves ta čas v kolektivu 
izjemne sodelavce, v lokalni 
skupnosti pa zaveznike, ka-
dar je bilo to potrebno. „Vse 
smo dosegli na osnovi medse-
bojnega sodelovanja in spo-
štovanja,“ je dejal Rožman, 
nesporna avtoriteta sloven-
ske energetike.

Letošnji dobitnik velikega 
znaka Občine Krško za ži-
vljenjsko delo na področju 
društvenega in družbene-
ga življenja v občini Krško 
je Lojze Štih. Znak Občine 
Krško so prejeli družba Cer-
jak, proizvodnja in storitve 
d.o.o., za več kot 30-letno 
uspešno delovanje, Društvo 

KRŠKO – Letošnjo slavnostno akademijo ob prazniku občine Krško, ki je na 
dan praznika, 7. junija, potekala v Kulturnem domu Krško, sta zaznamovala 
30-letnica sodelovanja in prijateljstva med občinama Krško in Obrigheim ter 
podelitev naziva častni občan predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Kr-
ško Stanislavu Rožmanu. 

gluhih in naglušnih Posav-
ja Krško ob 50-letnici ter 
Nogometni klub Krško ob 
90-letnici uspešnega delova-
nja. Priznanja Občine Krško 
so prejeli Martin Račič z Vi-
her za večletno udejstvova-
nje na področju kmetijstva 
in za prispevek k razvoju Kr-
škega polja in občine Krško, 
družba Levas, zaposlovanje 
in usposabljanje invalidov 
Krško d.o.o., za 20 let go-
spodarskega razvoja in zago-

tavljanja delovnih mest inva-
lidnim osebam, družba Willy 
Stadler, proizvodnja in tr-
govina d.o.o., ob 15-letnici, 
Folklorna skupina DKD Svo-
boda Senovo ob 30-letnici 
in Rekreativno kolesarsko 
društvo Krško ob 20-letnici 
delovanja.

Zlato plaketo Občine Krško 
je župan ob 30-letnici sode-
lovanja in prijateljstva med 

Letošnji�prejemniki�občinskih�priznanj�z�županom�mag.�
Miranom�Stankom�in�njegovo�soprogo

nadaljevanje�na�str.�2

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

 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru.

Z vami že 20 let!

OB PRAZNIKU OBČINE 
BISTRICA OB SOTLI:

str.�4�-�5

Potem ko so junij zaznamovale mnoge prireditve po Posavju, 
še posebno pestro pa je bilo ob krškem občinskem prazniku 
in prazniku krajevnih skupnosti občine Krško, bo vročica po-
letnih prireditev naraščala te dni tudi drugod, če omenimo le 
nekaj večjih: v Radečah se ta konec tedna odvijajo tradici-
onalni Dnevi splavarjenja, ob prireditvah ob občinskem pra-
zniku bo veselo v občini Bistrica ob Sotli, sredi naslednjega 
tedna pa se začne tudi večdnevna prireditev Brežice, moje 
mesto. Več kot dovolj razlogov za premik in zabavo boste na-
šli tudi v našem napovedniku. M.�M.

Tudi zaključek junija izjemno 
bogat s prireditvami
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Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Rok Retelj, Smilja Radi

Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša 
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TRŽENJE IN PROMOCIJA
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Katarina Jazbec
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E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (13/2012) bo izšla v 
četrtek, 5. julija 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
28. junij.

Mandatna komisija je predla-
gala, občinski svet pa potr-
dil, da plaketo občine prej-
me Krešimir Krešo Špoljar, 
priznanje Jože Vračun iz 
Dekmance ter družina Ku-
nej iz Kunšperka, denarno 
nagrado pa Turistično dru-
štvo Bistrica ob Sotli. Na 
seji so sprejeli sklep o ceni 
najema mrliške vežice, ki 
ostaja 50 evrov, za DDV pa 
so povišali letni najem gro-
bov, ki za enojni grob zna-
ša 12, za družinskega pa 18 
evrov. Cene niso spreminjali 
od leta 2009.

Potek seje je spremljala univ. 
dipl. pravnica Neža Vodušek 
in nato občinski upravi, ob-
činskemu svetu in Nadzorne-
mu odboru (NO) predstavi-

»Sprava« pred občinskim praznikom 
BISTRICA OB SOTLI - Na 13. redni seji je občinski svet občine Bistrica ob Sotli hitro in brez razprav opra-
vil s sedmimi točkami dnevnega reda. Potrdili so dobitnike občinskih priznanj in nagrad, ki jih bodo po-
delili na svečani seji 29. junija. 

la pristojnosti vseh naštetih 
organov. Župan jo je povabil 
zaradi očitkov in trenj med 
predsednico NO Bernardo 
Babič in njim, ki jih je bilo 
zaznati na seji 10. maja. 
Babičeva je že pred nasto-

pom Voduškove dejala, da 
sta z županom v vmesnem 
času umirila ‚strasti‘ ter da 
je želela s predlogi le še iz-
boljšati že tako dobro delo-
vanje občine. Na sklep, da 
kot predsednica NO sode-

luje na sejah, pa je dejala, 
da se je dodatno pozanima-
la o pristojnostih in skleni-
la, da se na sejah ne bo več 
vključevala v razprave in bo 
podajala le pisne predloge. 
Tudi Voduškova je prvič sli-
šala o tovrstnem general-
nem pooblastilu za NO. Žu-
pan je po zaključku dejal, 
da je bilo izobraževanje iz-
redno dobrodošlo in poučno 
ter je potrdilo večino njego-
vih stališč. 

Bistrica ob Sotli se sicer in-
tenzivno pripravlja na ob-
činski praznik, župan Franjo 
Debelak pa je pojasnil še, da 
imajo šest odprtih razpisov 
ter zaključujejo lanske pro-
jekte, predvsem glede cest. 
� S.�Vahtarić

Predstavniki�vseh�treh�občinskih�organov�na�13.�seji

občinama Krško in Obrigheim podelil dolgoletnemu županu 
pobratene občine Rolandu Lauerju. Slednji se je kot tokra-
tni slavnostni govornik sprehodil skozi zgodovino krško-obri-
gheimskega sodelovanja, županu Stanku pa podaril sim-
boličen smerokaz do Obrigheima, od Krškega oddaljenega 
natančno 828 kilometrov. Udeležence slavnostne akademije 
so nagovorili tudi namestnik župana z Obrigheimom pobra-
tene francoske občine Chantepie Yvonnick David, nekdanji 
župan, zdaj pa minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bo-
govič ter v imenu sosednjih posavskih občin radeška župa-
nja Rafaela Pintarič.

„Zavedam se, da brez odpiranja novih delovnih mest in se-
veda tudi ohranjanja dosedanjih nimamo pravih možnosti 
za razvoj, zato bo Občina Krško pri tem poskušala pomagati 
po svojih najboljših močeh z ustvarjanjem ugodnih pogojev 
za razvoj kmetijstva, turizma, gospodarstva, ki ima v naših 
poslovnih conah potencial, kot ga ima le malo katera obči-
na,“ je v svojem nagovoru zbranih poudaril župan Stanko. 
Napovedal je skorajšnji začetek gradnje Krkinega obrata v 
Krškem, izpostavil pomen Posavja kot energetskega bazena 
Slovenije, načrtovane investicije v infrastrukturo (krška ob-
voznica, protipoplavna zaščita mesta Krško in obnova Zato-
na) ter skorajšnji zaključek nekaterih investicij na področju 
kulture (obnova gradu Rajhenburg in Mencingerjeve hiše) ter 
športa (ŠRC Dovško).

Kulturni program na prireditvi so izvedli Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško pod taktirko Draga Gradiška, Moški pev-
ski zbor Svoboda Brestanica pod vodstvom Janka Avsena-
ka ter solist Marko Železnik, povezovala pa jo je Bernarda 
Žarn. Akademiji je na ploščadi pred Kulturnim domom sle-
dilo še druženje občank in občanov ter predstavitev krajev-
nih skupnosti, ki so znova poskrbele tudi za pogostitev šte-
vilnih udeležencev slovesnosti.� Peter�Pavlovič

nadaljevanje�s�str.�1

Poklon Stanislavu Rožmanu  
in prijateljem iz Obrigheima

Že tako maloštevilni predstavniki lokalnih medijev smo 
slavnostno akademijo spremljali z grenkim priokusom – 
predstavnica Zavoda Regio, ki je skrbel za izvedbo prire-
ditve, nam je namreč s pojasnilom, da je za fotografira-
nje zadolžen le uradni fotograf, onemogočila fotografiranje 
prireditve. Zaradi te nesmiselne omejitve smo v uredništvu 
edinega posavskega časopisa ostali brez kakršne koli foto-
grafije osrednje občinske slovesnosti leta, vključno s po-
delitvijo naziva častni občan. Upamo, da bodo na Občini 
razmislili, komu in s kakšnimi pristojnostmi prepuščajo iz-
vedbo tako pomembnih slovesnosti …

Krajevne�skupnosti�so�poskrbele�za�bogato�pogostitev�na�
druženju�po�slavnostni�akademiji.�

SEVNICA – Tukajšnji občinski svet je imel včeraj, 20. juni-
ja, 14. redno sejo v tem mandatu. Svetnice in svetniki so 
med drugim pregledali stanje projektov izgradnje HE Bo-
štanj, Blanca in Krško, se seznanili s poročilom o pripra-
vi občinskega prostorskega načrta ter odločali o potrditvi 
potrebnih dokumentov za sanacijo okolice gradu Sevnica 
ter za rehabilitacijo in izgradnjo vodovodnih sistemov. Med 
kadrovskimi zadevami velja omeniti izdajo mnenja o kan-
didatih za ravnatelja OŠ Blanca.  

Včeraj seja v Sevnici

Kot je po uvodnem pozdravu 
prisotnim krajanom in pova-
bljenim gostom na otvoritve-
ni slovesnosti dejal predse-
dnik Vlado Bezjak, tovrsten 
objekt v velikih urbanih sredi-
ščih ne bi imel velike vredno-
sti, za Brestanico pa ga ima že 
stoletje. V avgustu bo minilo 
namreč sto let, odkar sta bili 
v tedaj novi dvorani Slomško-
vega doma, kot je bil objekt 
poimenovan, odigrani prvi 
dve dramski uprizoritvi, Fin-
žgarjeva Naša kri in Jurčiče-
va Domen. Z vlogo osrednje-
ga prostora za združevanje 
krajanov se je v njem naha-
jal sedež KS, Društva upoko-
jencev, krajevne knjižnice, 
do pred desetih let pa so v 
objektu predvajali tudi kino 
predstave. V novi notranji in 
zunanji preobleki bo danes 
objekt s preko 100 m2 uporab-
ne površine poleg že omenje-
nim služil tudi za delovanje 
mnogim v kraju aktivnim dru-
štvom in združenjem, kot so 
krajevni organizaciji Rdeče-
ga križa in Združenja borcev 
za vrednote NOB, Moški pev-
ski zbor Brestanica, v mesecu 

Dom krajanov kot stičišče širšega 
krajevnega delovanja
BRESTANICA – 8. junija so predsednik države dr. Danilo Türk, predsednik sveta Krajevne skupnosti Bre-
stanica Vlado Bezjak ter nekdanji in sedanji krški župan, Franc Bogovič in mag. Miran Stanko, preda-
li namenu obnovljen objekt Doma krajanov na Cesti prvih borcev 12.  Za dobrih 600.000 evrov vredno 
investicijo, ki so jo izvajali v družbi GTI Tehnika s podizvajalci, je polovico sredstev zagotovilo Ministr-
stvo za kmetijstvo in okolje iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj vasi. 

septembru pa se bo v objekt 
vselila tudi poslovalnica Po-
šte Slovenije. Ob tem so ure-
dili tudi sanitarne prostore, 
saj v prvotni objekt niso bili 
umeščeni. Otvoritev Doma 
krajanov pa ne sovpada le s 
krajevnim in občinskim pra-
znikom, je dejal župan mag. 
Miran Stanko, temveč tudi s 
30-letnim sodelovanjem obči-
ne s pobrateno nemško obči-
no Obrigheim, saj je bil prav 
brestaniški moški pevski zbor 
eden izmed prvih akterjev, ki 

so preko pesmi povezali obe 
občini. Župan je vsem kraja-
nom čestital ob krajevnem in 
občinskem prazniku in jim za-
želel dobro počutje ter veli-
ko ustvarjalnosti v novih pro-
storih. 

Da je prišel z velikim vese-
ljem med krajane, saj se po-
čuti kot eden izmed njih, 
hkrati pa tudi kot občan ob-
čine Krško, pa je v nagovoru 
zbranim povedal slavnostni 
govornik predsednik države 

dr. Danilo Türk, ki po ma-
terini strani izvira z Breg, 
kjer je preživel tudi velik del 
otroštva. Zato lahko tudi ra-
zume, kot je poudaril, po-
nos in sanje tukajšnjih lju-
di: »Ponos spričo zgodovine, 
Matije Gubca, Jurija Dalma-
tina, Valvasorja, bratov Što-
viček in drugih osebnosti, ki 
so sooblikovali zgodovino in 
kulturo tukajšnjih krajev in 
Slovenije.“ Zbrane kraja-
ne je nagovoril in pozdravil 
tudi minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič, spre-
mljajoči kulturni program, ki 
ga je povezovala Margareta 
Marjetič, pa so izvedli Pihal-
ni orkester DKD Svoboda Se-
novo, MoPZ Svoboda Bresta-
nica, Žiga Kump, sestri Anja 
in Klara Drstvenšek, pev-
ski zbor OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica, Matjaž Krajnc 
in instrumentalni sestav OŠ. 
Po otvoritvi objekta so si go-
stje in krajani družno ogleda-
li prenovljene prostore, če-
mur je sledila pogostitev in 
druženje krajanov ob zvokih 
ansambla Brodniki.
� Bojana�Mavsar

Pri�rezanju�otvoritvenega�traku:�Franc�Bogovič,�mag.�Mi-
ran�Stanko,�dr.�Danilo�Türk�in�Vlado�Bezjak

BREŽICE – Splošna bolnišnica Brežice je postala članica Med-
narodne in Slovenske mreže za promocijo zdravja v bolni-
šnicah. Mednarodna mreža je bila ustanovljena leta 1990 z 
namenom, da bi se v pretežno kurativno usmerjenih zdra-
vstvenih ustanovah pričele sistematično vključevati vsebine 
preprečevanja bolezni in promocije zdravja. Od leta 1995 
so se znotraj Mednarodne mreže za promocijo zdravja v bol-
nišnicah pričele oblikovati regionalne in nacionalne mreže. 
Slovenska mreža ima svoj sedež v Kliniki Golnik. Z namenom 
spodbuditi bolnišnice k dodajanju promocije zdravja in na-
čel preprečevanja bolezni k običajnim diagnostičnim in ku-
rativnim storitvam, je Svetovna zdravstvena organizacija k 
pobudam za podporna okolja uvrstila tudi zdravstvene usta-
nove. Strategija zdravstvenih ustanov, ki promovirajo zdrav-
je, se osredotoča na štiri področja: promocijo zdravja bolni-
kov, promocijo zdravja zaposlenih, spremljanje zdravstvenih 
ustanov v podporna okolja in promocijo zdravja lokalne sku-
pnosti v območju okrog zdravstvene ustanove. SB Brežice iz-
vaja aktivnosti v okviru vseh štirih vsebinskih sklopov. 
 Vir:�SB�Brežice

SB Brežice članica mreže 
za promocijo zdravja

V Sevnici Nova generacija SLS
SEVNICA – V gostišču Janc na Studencu je bil 9. junija usta-
novljen Občinski odbor Nove generacije SLS Sevnica. Za 
predsednika je bil soglasno izvoljen David Divjak iz Klad-
ja nad Blanco, za podpredsednika pa Jure Špitalar, sicer 
pobudnik ustanovitve odbora. Na ustanovnem zboru se je 
zbralo kar 40 mladeničev in mladenk, izvolili pa so tudi 
upravni odbor, katerega člani so Andreja Špitalar, Stanka 
Lisec, Vid Špec in Tina Kukec, prav tako je bila soglasno 
za tajnico izvoljena Blažka Kunšek. 
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no gasilsko vozilo, namensko 
izdelano za naš hriboviti te-
ren, ponosni smo tudi, da smo 
uspeli rekonstruirati več kot 
deset kilometrov lokalnih 
cest oz. lokalnih poti in da 
smo še vedno veliko vlagali 
tudi v društva, ker tudi naša 
društva izredno veliko vlaga-
jo v kraj. Pri nas imamo veli-
ko dogodkov, začenši z Jože-
fovim sejmom, ki je bil zopet 
dobro obiskan in medijsko od-
meven. Istočasno prirejamo 
Občina Bistrica ob Sotli, Turi-
stično društvo Bistrica ob Sotli 
in Gostilna Šempeter kuhanje 
golažev, ko se v vlogi kuhar-
jev preizkusijo znani Sloven-
ci, ministri, poslanci, župani, 
gosti iz sosednjih držav. So-
delovanje je bilo pomembno 
tudi v vseslovenski čistilni ak-
ciji na naš že tradicionalni na-
čin - očistili smo Sotlo skupaj 
s Hrvaško stranjo. Uspešne so 
tudi prireditve naših vinogra-
dnikov, ki že dvajset let or-
ganizirajo ocenjevanje vin, 
na katerega prihajajo vinarji 
tudi od drugod, saj pogreša-
jo takšna ocenjevanja in dru-
ženja, s tem pa tudi dvigamo 
kakovost naših vin, ocenjuje-
jo pa tudi salame. Pa prire-
ditev Od hrama do hrama in 
podobno. Del dogodkov je na-
menjen povezovanju med va-
smi, saj Bistrica ob Sotli zdru-
žuje enajst vasi, vsaka ima 
grb in svoje zanimive dogod-
ke. Pa naši dogodki za mlade, 
godbeniki, pevski zbor, veliko 
uspehov pravzaprav beležijo 
vsa naša društva. 

Kaj pa razvojne priložnosti v 
prihodnosti, katerim se bo-
ste posvetili?
Delim jih na pet sklopov: oko-
lje, vode, energija, urejanje 
vasi in komunalna infrastruk-
tura. Celotna občina leži v 
Kozjanskem parku in Naturi 
2000, zato smo zelo zaveza-
ni okolju. Umeščali bomo, če 
se bo le dalo, ekološke, biolo-
ške, rastlinske čistilne napra-
ve, posvetili skrb ravnanju z 
odpadki. Področje voda je še 
bolj pomembno, pri nas na-

Gospod župan, če se ozreva 
v leto 2011, kaj je prineslo 
leto dobrega? 
Bili smo recimo kar uspešni pri 
pridobivanju evropskih sred-
stev. Po nekih analizah, ki sem 
jih zasledil, smo na osmem 
mestu v državi po pridoblje-
nih sredstvih na število pre-
bivalcev. To je uspeh, sploh 
razpis glede južne meje, na 
katerem smo pridobili milijon 
evrov, pa tudi sicer je bilo lan-
sko leto investicijsko pravza-
prav zelo uspešno. A saj ve-
ste, imeli smo tudi smolo, 11. 
julija 2012 nas je prizadelo 
eno največjih neurij s točo v 
zadnjih petdesetih letih. 

Po tej grozni ujmi, ki jo po-
mnijo še drugi kraji v Posav-
ju, je prišla tudi intervencij-
ska pomoč. Ste si z njo lahko 
kakorkoli opomogli? 
Res je, dobili smo 100.000 
evrov intervencijske pomo-
či, vendar razumite, da je pri 
škodi več kot pet milijonov 
evrov skupaj na infrastrukturi 
in kmetijstvu to zelo majhen 
delež. Sredstva, ki smo jih do-
bili, pa smo morali po zakonu 
uporabiti za popravila na in-
frastrukturi, za ceste, potoke, 
obcestne jarke, strehe občin-
skih zgradb, nismo se mogli lo-
titi nujne pomoči kmetijstvu, 
ker iz dveh virov kmetijstvo 
ne more biti financirano. Na 
srečo smo našli možnost, da 
smo lahko plačali vsaj del 
prevozov za krmo, ki so jo na 
našo pobudo nesebično doni-
rali kmetje iz cele Slovenije. S 
tega vidika smo iz nesreče na 
koncu izvlekli vsaj nekaj pozi-
tivnega, vendar pa grenak pri-
okus ostaja, država nas je de-
jansko pustila na cedilu.

Ste zato še bolj v strahu gle-
de prihodnjih neurij?
Naši cenilci, ki so strokovno 
usposobljeni in izobraženi, so 
izvedli cenitve takoj po neur-
ju, vendar pa je potem drža-
va poslala svojo cenitveno ko-
misijo, pregledali so samo tri 
primere in na podlagi teh pri-
merov so nam enostavno oce-
no znižali pod tisti minimal-
ni cenzus, po katerem bi bili 
še upravičeni do višje držav-
ne pomoči. Žal je tako. Am-
pak, veste, naši kmetje so 
vztrajni, delavni, trmasti in 
so tudi to preživeli s pomo-
čjo drugih slovenskih kmetov 
in s pomočjo donacij. Nekaj 
že prenesejo, z neko zalogo, 
racionalnostjo, če pa bi se ne-
urje ponovilo še letos, potem 
bi bilo več kot 60 % vseh kme-
tij v bankrotu. Letos vidimo, 
kaj pomeni, če nekdo reče, 
da je škoda 100 %: v sadov-
njakih skorajda ni sadežev, 
gre za izgubo dvoletnega pri-
delka. Če bi nas letos zadela 
še kakšna podobna nesreča, bi 
bila to tragedija. 

Narava je žal veliko vzela, 
katere želje pa ste Bistričani 
uspeli uresničiti v tem letu? 
Kljub temu smo postorili kar 
nekaj dobrega: v okviru ob-
činskega praznika bomo pre-
dali namenu bogato opremlje-

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli:

»Kakršnokoli združevanje občin 
bi onemogočilo razvoj podeželja«

mreč dobro vemo, kaj pome-
ni pomanjkanje vode. V pla-
nu imamo obnovo skoraj 60  % 
stare vodovodne napeljave, 
saj je prisoten še azbest, ve-
liko vode se tudi izgublja. Če 
strnem področje energije, pa 
vidimo priložnost v lesnem 
plinu. Naša občina je prete-
žno gozdnata, lesni plin pa je 
obnovljiv in ogljično nevtra-
len vir energije. Iz tega na-
slova bomo pridobivali tudi 
električno energijo, stran-
ski produkt je toplota, tako 
da bomo to tehnologijo lahko 
res celovito uporabili, lastni-
ki gozdov pa bi končno dobili 
dodatni zaslužek. Razmišlja-
mo v smeri neke energetske 
zadruge, v katero bi se zdru-
žili tisti, ki bi imeli interes za 
ta bolj ekološki vir ogreva-
nja, hkrati pa bi zaslužili tudi 
s prodajo elektrike. 

Pomislila sem na prekomer-
no sekanje, kot se je že do-
gajalo v zgodovini?
Ne, tukaj morajo obstajati va-
rovalke, največja pa je, da se 
za pridobivanje lesnega plina 
ne uporablja t.i. tehnični les, 
ampak manj kakovostni les, ki 
sicer propade v gozdu, ter gr-
movja, vrhovina. Naše kme-
tijske površine se sicer celo 
zaraščajo, tu pa je po mojem 
dobra okoljska in ekonomska 
rešitev.

Prekinila sem vas, če na 
kratko nadaljujete z načrti?
No, glede urejanja vasi je bilo 
že uspešno izvedenih kar ne-
kaj projektov, sedaj moramo 
urediti še dva trga, obnoviti 
želimo stare hiše, v eni ure-
diti manjši hostel. Pozornost 
bomo namenili tudi cestam, 
saj so izrednega pomena za 
podeželje in za preživetje 
kmetij. To bi moralo biti v in-
teresu države.

Ko že govoriva o interesih 
države, spregovoriva še o 
vašem pogledu na regijo Po-
savje. Ali se glas Bistrice ob 
Sotli sliši?
Odločitev, da se Bistrica uvrsti 

v regijo Posavje ni bila eno-
stavna. Danes trdim, da se je 
moj predhodnik Pregrad ta-
krat dobro odločil. V Posavju 
imamo za partnerje pet župa-
nov, ki so zelo korektno spre-
jeli Bistrico ob Sotli. Občina 
Bistrica ob Sotli v zgodbi Po-
savja ni tako nepomemben 
člen, kljub svoji majhnosti. 
Na nek način zaokroža celoto 
Posavja, skupaj z občino Ra-
deče na eni in občino Kosta-
njevica na Krki na drugi strani 
stojimo ob bok trem velikim 
posavskim občinam. Drug 
drugemu smo koristni. Župa-
ni stojimo skupaj in gotovo 
smo tako lahko bolj uspešni 
kot vsaka občina zase, lažje 
izvedemo tudi pritiske na dr-
žavo. Mislim pa, da smo hkra-
ti župani znali prepoznati spe-
cifične, lokalne interese. Pri 
razpisih denimo je seveda več 
težav takšnih majhnih občin, 
ker so kriteriji včasih narav-
nani na velike, recimo po šte-
vilu prebivalcev, in smo zato 
hitro izločeni. Tudi to, da sem 
lahko takoj po prihodu v Svet 
regije začel z vodenjem Sve-
ta, kaže na to, da je tu neka 
zdrava klima, da je odkrito 
sodelovanje in podpora. Kar 
je edini dober motiv za razvoj 
regije, in to je tisto, česar v 
celjski regiji ni bilo. Tam ve-
liki župani niso bili pripravlje-
ni razumeti potrebe manjših. 
Zadovoljen sem s svojim pri-
spevkom, čeprav nekih dra-
matičnih sprememb ni bilo 
mogoče narediti, ker so bili 
projekti že v teku. Postavili 
pa smo neke temelje preobli-
kovanj v regiji.

V Svetu regije naj bi se žu-
panom po novem pridružilo 
še šest predstavnikov gospo-
darstva in trije predstavniki 
nevladnega sektorja. Kakšno 
je vaše mnenje o tem? 
Zdaj zgleda, da bodo stva-
ri zopet malo spremenjene, 
a mislim, da nismo vrgli tega 
časa proč, prišli smo do re-
lativno dobrih sklepov, kako 
preoblikovati Svet regije. 
Osebno mislim, da novi kon-
cept ne more biti operativen. 
Zanesljivo ne, ker je tukaj 
lahko preveč različnih intere-
sov. Glede na to, da smo žu-
pani direktno izvoljeni s stra-
ni ljudi, imamo mandat, da 
zastopamo svojo občino, pa 
tudi gospodarstvo in kulturo, 
mislim, da bi bil lahko v novi 
sestavi glas župana tudi po-
vožen s strani gospodarstva, 
nevladnikov ali tudi kakšnih 
lobijev. Ne vem, težko prav 
ocenjujem, morda je s tega 
vidika res prav, da ta vlada še 
malo razmisli o tem. Ne zato, 
da bi se zadeva rušila, ampak 
zato, da se odpravijo anoma-
lije. Zdaj je Svet regije delo-
val dobro, zato skoraj ne vi-
dim, kako bi lahko bilo boljše. 

Se znamo povezovati v re-
giji? 
Na določenih področjih so ne-
katere občine bolj samozado-
stne in ni tako velikih potreb 
po sodelovanju, kjer pa so se 
pokazale potrebe, smo se pa 

povezali, imamo recimo tudi 
skupni prekrškovni organ, na 
področju kulture in športa pa 
smo mi bolj vezani na upravno 
enoto Šmarje pri Jelšah. Za-
kaj ne bi bilo prekomejnega 
sodelovanja? Preko meja ob-
čin, regij, držav. Odprta vra-
ta so, koliko izkoristimo po-
vezovanje, pa je odvisno od 
nas samih. 

Prišla je kriza, mnenje o po-
tratnosti in združevanju ob-
čin?
Bistrica ob Sotli je racionalno 
zastavljena, imamo 2,5 zapo-
slenih in ko slišim o potratno-
sti, neracionalnosti občin mi 
malo dvigne tlak, glede na to, 
da v Bistrici ob Sotli s temi za-
poslenimi dosegamo dobre re-
zultate in je občina minimalno 
zadolžena, zato bi bilo iz tega 
stališča kakršnokoli združeva-
nje zelo nekorektno. Občine 
so ta trenutek, takšne kot so, 
edini garant razvoja podeže-
lja. Naredile so se takšne, kot 
so bile potrebe, državni zbor 
je to potrdil in upam, da dr-
žava ne bo nespametno raz-
mišljala o tem, da je tu kakr-
šen koli prihranek, če združi 
dve ali tri občine skupaj. Za-
nesljivo ne bo boljše izrabljen 
kapital, centralizacija pomeni 
slabši razvoj manjših, odroč-
nejših področij, težjo uredi-
tev komunale, okolja, ljudje 
so odmaknjeni od odločitve-
nega telesa, pri nas je kljub 
vsemu zdaj drugačen dostop 
do županov, občinskih uprav. 

Za naš časopis ste ob nasto-
pu županske funkcije pouda-
rili, da želite ohraniti meto-
de dela iz gospodarstva tudi 
ob delu v občinski upravi. 
Vam je uspelo?
Razmišljam gospodarsko in 
gospodarno, še vedno pa se 
nisem popolnoma navadil bi-
rokratskega razmišljanja, ki 
mi ni pri srcu. Moram priznati, 
da se vedno znova zadevam v 

nove in inovativne birokratske 
ovire, ki jih pred nas posta-
vlja država. Vztrajal bom pri 
svojem pristopu, res pa je, da 
v želji po gospodarnosti vča-
sih rečemo ne tudi kakšni za-
devi, ki bi bila komu všeč, pa 
ne prinaša primernih učinkov. 
Moram gledati na to, kaj vla-
gamo in kaj dobimo ven. Sred-
stev ni veliko, oplemenititi jih 
moramo še z evropskimi sred-
stvi. Zato pa je potrebno var-
čevati, ker če recimo želimo 
pridobiti milijon evrov sred-
stev, moramo zagotoviti naj-
manj 20 % lastnega denarja za 
to. Lahko rečem, da že imamo 
izdelano jasno strategijo, kaj 
hočemo in kam gremo. 

Hrvaška bo kmalu vstopila v 
Evropsko unijo, kako doži-
vljate te spremembe v vaši 
obmejni občini?
Mi smo se meje že precej na-
vadili, »mehčamo« si jo tudi z 
vsakoletnimi srečanji na mo-
stu v Kunšperku, kjer vsak 
prvi maj dvignemo posebno 
rampo, ki jo sicer odklepa-
jo samo dvolastniki. Veselimo 
se s Hrvati, pojemo, plešemo, 
veselje je trajalo tudi v ob-
dobjih najbolj hladnih odno-
sov med državama. Si pa vse-
eno želimo, da meja izgine, 
ker bodo odnosi še boljši. Ve-
liko je tudi mešanih zakonov, 
saj veste, ljubezen ne pozna 
meja. Pri nas nimamo težav 
s sprejemanjem drugačnih, 
samo navaditi se nas mora-
jo ljudje. Zgodovinske okoli-
ščine, izgnanstvo, prisotnost 
meje, so gotovo pripomogle k 
temu, da smo Bistričani malo 
posebni, kar se vidi v specifič-
nem humorju, ki je malo bolj 
‚trd‘, iskren, in če nekdo ne 
pozna naših lokalnih običajev, 
bi kdaj, ko se na glas šalimo 
in krilimo z rokami, pomislil, 
da se prepiramo. Ko nam pri-
sluhnejo, spremenijo vtis: tu 
živimo odprti in dobri ljudje.
� Maruša�Mavsar

Franjo�Debelak

Datum Ura Prireditev

SOB
23.6. 18.00 31. nočni turnir v malem 

nogometu

PON
25.6. 9.00 5. bistriški kolesarski maraton 

po Oransovi kolesarski poti

SRE
27.6. 20.00 Literarni večer z Ivanom 

Lapuhom in gosti

PET
29.6.

17.00  
18.00 

 
18.00 

 
20.30 

 

Slavnostna seja občinskega sveta 
Odprtje razstave ročnih del  
društva kmetic Ajda 
Odprtje fotografske razstave  
»Bistrica je biser«
Bosorok 2012  
- predskupine:  Črni Peter,  
 Malik in BHC
- glavna skupina:  Zmelkoow

SOB
30.6. 19.00 Prevzem novega gasilskega vozila 

z gasilsko veselico

NED
1.7.

7.00 -15.00
11.00
20.30

Petrov sejem
Bistrica ima talent 
Spevoigra »Gorenjski slavček«

Program prireditev 
ob občinskem 
prazniku 2012

Čeprav je občina Bistrica ob Sotli najmanjša posavska občina po številu prebivalcev, je njenemu županu 
pravzaprav takoj po vstopu Bistrice v najvišji organ regije - Svet regije Posavje, pripadlo predsedova-
nje. V relativno kratkem obdobju je moral Franjo Debelak, ki vodi občino Bistrica ob Sotli od 28. okto-
bra 2010, pravočasno prepoznati čim več interesov, ki se pletejo tako znotraj občine kot v okviru re-
gijskih ter državnih meja in ukrepati v dobro občine. Bližajoči se praznik Občine Bistrica ob Sotli, to je 
29. junij, je gotovo primeren čas za analiziranje narejenega in razmislek za naprej.

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 
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Jože Vračun

PriznanJe 
občine bistrica ob sotli

Verjetno ni nikogar v naši ob-
čini, ki ne bi poznal »Gočičve-
ga Joža«, kot ga vsi kličemo. 
Zelo delovno vidna osebnost 
na vseh področjih družbene-
ga in privatnega življenja. Joža 
je preprost, resen in preuda-
ren moški, ki veliko ve in se 
na marsikaj spozna. Vse svoje 
sposobnosti je izkoristil v svo-
jem zasebnem življenju, veli-
ko časa in dela pa je namenil 
v družbene namene v občini. 
Pred upokojitvijo, pa tudi se-

daj, je popravil marsikateri stroj, traktor ali avto pri sebi v ga-
raži in s tem prihranil domačinom čas in visoke stroške po-
pravil v delavnicah, saj pravimo, da je čas zlato, sploh če gre 
za konico sezone kmečkih opravil. 

Joža je postal aktiven v društvih, takratni Krajevni skupnosti 
in vaškem odboru Dekmanca. Po prvih volitvah v novona-
stali občini Podčetrtek je postal član občinskega sveta iz kra-
jevne skupnosti Bistrica ob Sotli. Nato je kandidiral in bil tri 
mandate član sveta občine Bistrica ob Sotli. V tem času je imel 
mnogo funkcij v komisijah, odborih in svetih, kjer je vedno 
deloval vestno, preudarno in odgovorno. Vedno je zavzemal 
stališča za dobrobit občanov.

Tri desetletja je član Turističnega društva Bistrica ob Sotli, v 
katerem je imel že nekaj funkcij v upravnem odboru. Ni pa še 
bilo aktivnosti društva, v kateri Jože ne bi sodeloval - pri či-
stilnih akcijah, organizacijah sejmov, izdelovanju butare pri 
cerkvi itd. Je pobudnik nastanka velike grede pri vhodu v Bi-
strico, za katero je prevzel skrb, da je vedno urejena.

Vsekakor je Joža primer človeka, ki je redkobeseden, pa ven-
dar zelo uspešen.

Krešimir Krešo Špoljar je v Bi-
strici ob Sotli, v njeni okolici in 
še precej širše znan kot glasbe-
nik, kulturnik, strelski sodnik, 
lovec, prijatelj narave in zlasti 
ljudi dobre volje. Preden si je z 
družino začel ustvarjati dom v 
Bistrici ob Sotli, ga je pot vodi-
la iz rodnega Beograda v Za-
greb, kjer je obiskoval osnovno 
šolo, potem v gozdarsko šolo 
v Splitu do prve zaposlitve v 
Liki. Svojo službeno gozdarsko 
kariero je nato nadaljeval vse 

do upokojitve v Gozdnem gospodarstvu Brežice. V Slovenijo 
ga je privedla ljubezen in nato zakonska zveza s priljubljeno 
učiteljico Jožico. Že od mladih nog pa ga je zaznamovala še 
ena velika ljubezen – glasba. Kot mlad fantič je igral tambu-
rico, kasneje obiskoval glasbeno šolo in že pri petnajstih letih 
postal član pihalne godbe v Splitu, kmalu nato pa igral tro-
bento tudi v tamkajšnjem zabavnem orkestru.

Znan po hitrem navezovanju stikov z ljudmi in s pripravljeno-
stjo pomagati, se vključevati in ustvarjati, je v slehernem oko-
lju hitro postal domač. Tako je bilo tudi v Bistrici ob Sotli, kjer 
sta z Jožico dolgo veljala za protagonista gledališke skupine, 
sam je postal tudi predsednik kulturnega društva, ki je bilo 
tedaj močno, saj so imeli kino, pripravljali razne kulturne pri-
reditve in zabave, obnovili dvorano, kasneje ustanovili pev-
ski zbor. Krešimir – Krešo se je ob prizadevnem delu v vseh 
teh dejavnostih vključeval v različne glasbene sestave, kar tri-
deset let pa igra v tamburaški skupini Zelenjak, ki združuje 
glasbenike z obeh strani Sotle. V veliko veselje mu je sodelo-
vanje v novoustanovljeni Godbi Orlica, kjer pomaga s svojim 
znanjem skupini trobentačev in v katero so vključeni kar tri-
je člani treh generacij družine Špoljar.

Seveda moramo omeniti še eno Krešimirjevo ljubezen – nara-
vo in lovstvo. Prizadevnost in predanost temu poslanstvu ga 
je pripeljala na mesto starešine in tajnika Lovske družine Bi-
strica ob Sotli, velja za odličnega strelskega sodnika. Lovstvo 
je z glasbo povezal kot vodja Celjskih rogistov, zadnje čase kot 
najstarejši in tudi častni član družine pa preživi v naravi več 
s kamero kot z orožjem. 

Krešimirja srečujemo tako rekoč na vsakem koraku, aktivne-
ga, polnega načrtov. V prostem času se rad pridruži delu v 
vinogradih prijateljev in znancev, si bistri um z igranjem kart 
ali šaha. Že več let je nepogrešljiv član društva upokojencev, 
ki se dejavno povezuje z drugimi društvi, skrbi za dobro kon-
dicijo članov, in kjer vodi bistriško sekcijo koronarnega klu-
ba Brežice.

Veliko povedanega še ni vse, kar bi veljalo omeniti in s čimer 
se Krešimir Špoljar uvršča med zaslužne za bogato družabno 
in kulturno življenje naše občine, a dovolj, da za vse to prej-
me plaketo Občine Bistrica ob Sotli.

Nagrajenci občine Bistrica ob Sotli
Krešimir Krešo šPolJar

PlaKeta 
občine bistrica ob sotli

turistično društVo 
bistrica ob sotli 
denarna nagrada 

občine bistrica ob sotli

Turistično društvo Bistrica ob Sotli je društvo, ki je stalnica na 
vseh krajevnih dogodkih, ki promovirajo naš kraj. Da so te pri-
reditve iz leta v leto kvalitetnejše in bogatejše, je zaslužno ak-
tivno članstvo v društvu. Za organizacijo in izvedbo sejmov, 
sodelovanje v čistilnih akcijah, krasitev butare, zasaditev okra-
sne grede, akcijo zatiranja ambrozije, za ocenjevanje urejenosti 
okolja, promocijo našega kraja na turističnih prireditvah na dr-
žavnem nivoju in še v drugih akcijah aktivni člani turistične-
ga društva nesebično žrtvujejo mnogo svojega prostega časa. 

družina KuneJ

PriznanJe 
občine bistrica ob sotli

Družina Kunej iz Kunšperka je kmečka družina, ki dokazu-
je, da se da od poštenega dela še vedno ne le preživeti, ampak 
tudi živeti tako, da predstavlja neprecenljiv kamen v moza-
iku podobe našega kraja in njegove duše nasploh. To je dru-
žina, ki jo v svoji gospodarski miselnosti ne vodi le težnja k 
dobičku, ampak svoje kmetstvo razume kot poslanstvo v na-
jžlahtnejšem pomenu te besede. Njihov vsakdan je prežet s tr-
dim delom, budnim in skrbnim spremljanjem stanja in preu-
darnimi odločitvami. Njihove vsakdanje poti niso povezane 
le z jeklenim konjičkom, ampak tudi s pravimi kmečkimi ko-
nji, saj je živinoreja skupaj z govedorejo njihov glavni gospo-
darski paradni konj. Znajo vzorno delati z mehanizacijo in še 
vedno tudi z živino, saj imajo zanjo in njihovo zdravje še po-
sebej razvit občutek. A njihova duša je še posebej doma tudi 
v stvareh, ki dajejo dodano vrednost tako njihovemu življe-
nju kot tudi življenju kraja. To je njihova kulturna dejavnost 
v njem, po kateri so še posebej prepoznavni.

Terezika je bila dolga leta znana kot pevka v mešanem pev-
skem zboru, v zadnjem desetletju pa v zasedbi pod imenom 
Sosede, v kateri ohranjajo slovensko ljudsko pesem. Že od 
ustanovitve je bila tudi nepogrešljiva članica kunšperske tam-
buraške skupine. V zadnjih letih pa jo poznamo tudi kot odlič-
no organizatorko gostovanja Šempetranov v šmarskem domu 
starejših občanov, ki je vsakič zapustilo prijeten vtis, tako med 
oskrbovanci, osebjem in mediji, ki so ta dogodek spremljali.

Mož Jože je prav tako pevec že od ustanovitve mešanega pev-
skega zbora v Bistrici ob Sotli in član ped šestimi leti ustano-
vljenega cerkvenega moškega zbora. Znan pa je tudi kot in-
strumentalist, saj je dolga leta igral s kunšperskimi tamburaši, 
trenutno pa je eden najbolj zvestih članov lani uradno kršče-
ne pihalne godbe Orlica. Prav vanjo je vložil toliko volje, da 
si je zanjo samoplačniško priskrbel tudi najdražji instrument 
v njej. Je tudi član združene konjenice Virštanj Obsotelje, ki s 
svojo aktivnostjo pogosto popestri dogajanja v naših krajih.

Hči Hermina je bila nekaj let odlična pevka v bistriškem me-
šanem pevskem zboru, pozneje pa tudi kot solistka v etno 
glasbeni skupini Nojek.

Najmlajšo hčer Katarino poznamo kot klarinetistko v pihalni 
godbi Orlica, aktivna pa je tudi v nastopih omenjene konjeni-
ce, prav tako kot njena starejša sestra Hermina.

V družbi »Babičevih«, kot jim pravimo po domače, je vedno 
prijetno, pa naj nas z njimi druži kmečko ali kako drugo delo, 
petje ali proslavljanje kakega dogodka. Zato jim še posebej že-
limo obilo zdravja in sreče, ki bi ohranila in gojila njihov pre-
poznaven žilav značaj.

BISTRICA OB SOTLI – 15 
članov kolesarske sekcije 
Orans iz Bistrice ob Sotli je 
ob dnevu mladosti tradicio-
nalno odkolesarilo v Kumro-
vec. Kolesarjenje poteka po 
daljši, 27-kilometrski poti 
in kot je še zapisal Gašper 
Rainer, „čudovitih, neokr-
njenih poteh Zagorskih Sel, 
kjer se nahajajo tipične hi-
šice iz lesa, gostoljubni za-
gorski strički in tetice, ki 
jih glasno spremljajo purice 
ter vinska trta, škropljena z 
modro galico.“ Pot kolesarje 
vodi mimo nekdanje politič-
ne šole, zdaj razpadajočega 

spomenika nekih drugih časov, do bližnje rojstne hiše Josipa 
Broza - Tita. Kolesarjenje so zaključili s piknikom. 25. junija 
Oransi pripravljajo 5. bistriški maraton po Oransovi 40-kilome-
trski kolesarski poti.  S.�V.

Šestič tradicionalno v Kumrovec 

Spominska�fotografiji�ob�kipu�
Tita�(foto:�Orans)

BISTRICA OB SOTLI - V knjižnici Šmarje pri Jelšah - enota Bi-
strica ob Sotli so v okviru Tedna vseživljenjskega učenja iz-
vedli bogat program. Za najmlajše so pripravili petkove pra-
vljične popoldneve z Jožico Kunst in Lenko Černelč. Ob 
predstavitvi izbranih knjižnih del in promociji bralne znač-

ke za odrasle so se potrudili tudi za približevanje dediščine 
najmlajšim. Vodja Tedna vseživljenjskega učenja v šempetr-
ski enoti Irena Černelč je ob nekdanjem dnevu mladosti pri-
pravila še manjšo razstavo knjižnih del, ki se dotikajo social-
no kritičnih vsebin in socialnih uporov z naslovom »Le vkup, 
lev kup, uboga gmajna«. � S.�V.�

Bogat Teden vseživljenjskega 
učenja v bistriški knjižnici

Pravljična�urica�z�Lenko�Černelč�preraste�v�zanimivo�iz-
kušnjo.�(Foto:�arhiv�knjižnice)�

BISTRICA OB SOTLI - V četrtek, 14. junija, je župan Bistrice 
ob Sotli Franjo Debelak v sejni sobi občine sprejel deveto-
šolce OŠ Bistrica skupaj z ravnateljem Bogomirjem Marčin-
kovičem in učiteljico Dragico Šket, ki je nadomeščala od-
sotno razredničarko Sabino Vračun. Srečanje je potekalo v 

prijetnem vzdušju, v katerem je ravnatelj šole pohvalil skrb 
občine in župana za zagotavljanje nadstandardnih storitev, ki 
so pomembni za razvoj otrok. Župan Debelak je devetošolce 
spodbudil, naj kljub kakšnemu padcu, ki se zgodi, vztrajajo 
v življenju. Poudaril je še, da bo skrb in vlaganje sredstev v 
človeške vire še vedno prioriteta občine. Skupaj z ravnate-
ljem sta se zahvalila generaciji, ki je res sodelovala na vseh 
možnih šolskih in obšolskih področjih ter s tem promovirala 
šolo ter občino. Devetošolci so dobili spominsko občinsko ma-
jico, nato pa je sledilo skupinsko fotografiranje pred občino. 

Sprejem devetošolcev pri županu

Bistriški�devetošolci�z�županom,�ravnateljem�in�učiteljico
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vošči ob prazniku in vabi vse 
Šempetrane in vse svoje cenjene goste

na Petrov golaž,
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katerega vam bomo 
brezplačno postregli

v petek, 29. junija, od 8. ure dalje.

Ob prazniku 
občine 
Bistrica ob Sotli
vam čestitamo 
in želimo veliko 
ustvarjalnega 
zagona.

www.kozjanski-park.si

BISTRICA OB SOTLI - Glas-
beno sodelovanje Mešane-
ga pevskega zbora Bistrica 
ob Sotli s pihalnim orke-
strom Schloß Zeil iz Nemči-
je, ki poteka od leta 1997, 
je preraslo v pravo prija-
teljstvo.

Oboji so že štirikrat poto-
vali drug k drugemu, na-
stopali, spoznavali kraje v 
bližnji okolici ter bogatili 
svoje glasbene in življenj-
ske izkušnje. V začetku ju-
nija je godba Schloß Zeil 
proslavljala 150-letnico. 
»Letošnje slavje je traja-
lo štiri dni in tudi skoraj to-
liko noči, vrhunec pa je bil 
3. junija, ko se je na veli-
kem grajskem dvorišču zbra-
la večtisočglava množica 83 
pihalnih godb okrožja. Sledi-
la je svečana povorka s pra-
porščaki in predstavitvijo 
godb, pa enega in edinega 
med njimi – Mešanega pev-
skega zbora Bistrica ob So-
tli. Zbor je imel pred tem 
svoj koncert pod ogromnim 
šotorom na grajski poljani 
in s svojim čudovito ubranim 
petjem predstavil navduše-
nim obiskovalcem slovensko 
pesem. Bistriški zbor je pel 
tudi med nedeljsko mašo v 
grajski Marijini cerkvi,« je 
zapisal Franci Černelč. 

Slovesnosti se je ob knežji 
družini, ki ima v lasti orke-
ster, predstavnikih združe-
nja pihalnih godb in lokal-
ne politične oblasti udeležil 

Bistriški zbor gostoval v Nemčiji

BISTRICA OB SOTLI - Društvo 
vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter je v začetku ju-
nija ob občinskem prazniku 
pripravilo že tretji dan od-
prtih vrat ponudnikov „Od 
hrama do hrama“. 

Med 70 in 80 obiskovalcev je 
skozi dan obiskalo 12 hramov 
na širšem področju. Predse-
dnik društva Jože Babič je 
izrazil zadovoljstvo, da so 
privabili veliko tujih gostov. 
Pridružil se jim je tudi doma-
či župan Franjo Debelak. V 
društvu so pripravili katalog z 
osnovnimi predstavitvami in 
kontakti. Ob predstavitvi vsa-
kega od hramov oz. družin so 
si ob odlični vinski kapljici ter 
domačih dobrotah pri Majdi 
in Alojzu Gubenšku ogledali 
zbirko muzejskih predmetov, 
v gorci Francija Černelča pa 
še njegove umetniške stva-
ritve. V družbi glasbenikov 
so dogajanje popestrili mla-
di David Žuraj, Luka Fendre 
in Tamara Zorenč s skečem 

Tretjič od hrama do hrama

Spoštovane občanke in občani, spoštovani župan, 
svetnice in svetniki občine Bistrica ob Sotli,

je čas dela in je čas praznovanja, 
pogled nazaj, na dosežene uspehe 

in uresničene načrte. Z dobrimi idejami 
in zavzetim delom je mogoče ustvarjati življenje, 

ki je v ponos in veselje vseh vaših občank in občanov. 
To je pomembno poslanstvo in želimo vam, 

da bi ga uspešno opravljali tudi v bodoče. 

Čestitamo vam ob prazniku in se zahvaljujemo 
za dosedanje sodelovanje 

ter se veselimo partnerskega odnosa v prihodnje.

 

mag. Miran Stanko,
     župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Bistrice ob Sotli!

Leto je naokoli in spet je prišel čas, 
ko se boste v svoji majhni, a prijazni in lepi občini 
ozrli na prehojeno pot in rezultate skupnega dela.

Dober glas o vaših uspehih je segel tudi do nas, 
zato vam zanje ob vašem prazniku čestitamo 

in želimo tudi v bodoče veliko dobrega sodelovanja 
in novih dosežkov v skupno zadovoljstvo!

Prijetno praznovanje vam želi

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci  

Spoštovane občanke in občani občine Bistrica ob Sotli!

Z voščilom ob bližajočem se občinskem prazniku vam 
tudi iz sevniške občine želimo izraziti dobre želje, 

mnogo delovnih in osebnih uspehov ter medsebojnega razumevanja. 
Občinski praznik je zagotovo odlična priložnost, 

da se kot lokalna skupnost skupaj ozrete na dosežene uspehe 
preteklega leta in se jih zasluženo poveselite. 

Županu, občinskemu svetu in občinski upravi na poti novih izzivov 
želimo še naprej uspešno delo in prave odločitve 

za vse nadaljnje razvojne cilje vaše občine. V naši skupni razvojni 
regiji Posavje naj nas tudi v bodoče povezuje dobro sodelovanje. 

Še enkrat čestitke vsem ob praznovanju občinskega praznika, ki naj 
vas poveže v medsebojnem druženju in veselju ob skupnih uspehih.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, 

s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika iskreno 
čestitam vsem občankam in občanom občine 

Bistrica ob Sotli!

Praznovanja so odlična priložnosti za pregled opravljenega 
dela in prijetno druženje vseh občank in občanov. 

Sadovi vašega sodelovanja so vidni v lepo urejenem kraju 
in številnih društvih, ki skrbijo za kulturni 

in družabni utrip v občini. 

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

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Tončija Babiča. Tudi letos je 
predsednik Babič okronal ‚ze-
leno vinsko kraljico‘, tokrat 
Simono Ulčnik s krono iz tr-
snih mladic. 

Po navedbah organizatorke 
Ive Zorenč so pričeli tradi-
cionalno na Kmetiji Marof, 
nadaljevali v Kleti Hohnjec- 
Zorenč, ki je letos prejela 
naziv šampion na vinskem 
prazniku, nadaljevali pri 
znanih gospodarjih Marku 
Stadlerju v Zagaju ter Iva-
nu Denžiču na Srebrniku, 

v prepoznavni Valenčakovi 
gorci Pri Blažu, sledil je go-
laž na lovskem domu, nato 
v hramu Francija Černelča v 
Hrastju, pri Gubenškovih na 
Križan vrhu in v hramu dru-
žine Debelak-Pestišek, zna-
menitem Püstovem hramu v 
Polju in nato preko Kunšper-
ske gore v klet Gora Babič 
z znamenitimi prenočišči v 
sodih, v prastaro zaščiteno 
Vinsko klet Berkovič do Turi-
stične kmetije Juričko z vi-
notočem na Žalcah, kjer je 
sledil zaključek. � S.�V.�

Skupinska�fotografija�obiskovalcev�dneva�odprtih�hramov�(Foto:�arhiv�DVIK)

tudi župan občine Bistrica ob 
Sotli Franjo Debelak, saj se 
je sodelovanje in obiskova-
nje rodilo prav iz prijatelj-
stva med družino Debelak in 
družino nekdanjega dirigen-

ta pihalne godbe Schloß Zeil 
Joachima Grotza in to v zi-
danici tedanjega zborovod-
je bistriškega zbora Franci-
ja Černelča.
� S.�V.�

Mešani�pevski�zbor,�ki�ga�vodi�Špela�Drašler,�na�nemškem�
odru�(Foto:�arhiv�občine)
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Irena Omerzel, Senovo:
Potresov se kar bojim, še sploh 
na našem območju, na kate-
rem imamo kar nekaj specifič-
nih objektov, za katere dejan-
sko ne vemo, kakšne posledice 
bi v primeru večjega ali rušilne-
ga potresa imeli za ljudi in oko-
lje. Kar se protipotresne gradnje 
tiče, pa lahko samo upam, da se 
upoštevajo standardi in da je pri 
nas gradnja močnejša, kot se je 
to izkazalo za objekte v Italiji.

Dragica Komočar, Krško: 
Na naravne katastrofe pač ne 
moremo vplivati, zato se potre-
sov niti ne bojim, bolj me je strah 
tega, kar lahko naredi človek. Kar 
se tiče protipotresne gradnje, ni-
sem prepričana, da so vse stav-
be pripravljene na potres. Soli-
darnost med ljudmi sicer obstaja, 
vendar pa je danes toliko revšči-
ne, da ne vem, od kod se bo je-
malo, da se bo še komu pomaga-
lo, če bi bilo potrebno.

Štefanija Sotlar, Radeče: 
Narava je nepredvidljiva in po-
tresa me je zelo strah. Ne vem, 
kako smo pripravljeni, če sploh 
smo, na kakšen morebitni ve-
čji potres. Ne predstavljam si, 
kako bi bilo, če bi se to zgo-
dilo. Nekaj manjših potresnih 
sunkov je že bilo na našem ob-
močju in na srečo ni bilo huj-
ših posledic. Želim, da bi se pri 
nas ne zgodilo, kar se je v so-
sednji Italiji.

Martin Kerin, Krška vas:
Morebitnih potresov me ni 
strah. Ohraniti moraš trezno 
glavo, in če je treba, prvo re-
šuješ življenja, za drugo takrat 
ni časa. Mislim, da v Posavju v 
primeru močnejšega potre-
sa ne bi bilo pretirane škode, 
ker je večina hiš dobro graje-
nih. Vprašanje je, koliko so te 
napovedi sploh točne, težko je 
namreč napovedati potres, ker 
ne vemo točno, kaj se pod nami 
v resnici dogaja.

Nedavni potresi v Italiji naj bi bili po napovedih seiz-
mologov le uvod v serijo večjih potresov, tudi na na-
šem območju. Verjamete takšnim napovedim, se jih 
bojite in kako smo po vašem mnenju pripravljeni na 
morebitni potres večjih razsežnosti?

Pripravljeni na potres?

anketa

PEČICE – Krajevna skupnost 
Pečice je z okoli 150 prebi-
valci ena najmanjših v bre-
žiški občini. Leži visoko v 
pobočjih Orlice, daleč stran 
od mestnega vrveža ter v 
prijetnem okolju, obdanem 
z vinogradi in gozdovi.

Pečice se nahajajo na apnen-
častem področju, izhajajo pa 
iz besede peč. Pri vsaki hiši 
je bila namreč nekoč apne-
nica, peč za žganje apna, ki 
je predstavljalo pomemben 
vir dohodka. Starejše gene-
racije se kraja spominjajo po 
prvem smučišču z vlečnico v 
brežiški občini, tu so poteka-
li športni dnevi osnovnošol-
cev, smučarji so prihajali z 
avtobusi, imeli so celo noč-
no smuko. Smučišče je obra-
tovalo do osamosvojitve naše 
države. V Pečicah je bila tudi 
prva zasebna trgovina v obči-
ni v Jugoslaviji – trgovina Pe-
nič, kjer so med drugim pro-

Krajevna skupnost Pečice

Popoln mir je nekoč motil vrvež smučarjev
dajali domače žganje. Zaradi 
svoje majhnosti ni predsta-
vljala neke konkurence, zato 
je niso zaprli. Poleg vasi Pe-
čice se v KS, ki meji na KS 
Križe (včasih sta bili zdru-
ženi) in KS Osredek v obči-
ni Kozje, nahajata še zaselka 
Rušno in Šapole. Vsako tretje 
leto pohod Po poteh Brežiške 
čete začnejo iz Pečic, kjer je 
bila včasih rezervna lokacija 
za TO, med osamosvojitveno 
vojno so tu skrivali tudi orož-
je, prav tako pa ima PD Bre-
žice tu svoje zavetišče. KS 
Pečice, katere meja gre čez 
dvorišče gradu Podsreda, je 
del Kozjanskega parka, ne-
kateri krajani se udeležu-
jejo tradicionalnega Prazni-
ka kozjanskega jabolka. Med 
njimi je poleg sadjarjev tudi 
veliko vinogradnikov.

Svet KS tretji mandat vodi 
Janez Omerzel, poleg nje-
ga so bili na zadnjih lokalnih 
volitvah izvoljeni še Janko 
Petrovič, Dušan Germšek, 
Mani Godler, Alojz Bogo-
vič, Ivanka Germšek in Jože 
Zupan. Kot pravi 40-letni 
Omerzel, zaposlen v podje-
tju Termoglas iz Boštanja, 
so v preteklih letih obnovili 
veliko krajevnih poti, javno 
razsvetljavo in avtobusni po-
stajališči. Sedaj načrtujejo, 
da bi zgradili nov dom kra-
janov na lokaciji stare šole, 
ki propada, in obnovili vodo-
vod. Na njihovo srečo ima-

jo blizu izvir, tako da z vo-
dno oskrbo zaenkrat nimajo 
težav. Lanski obisk celotne 
občinske uprave z županom 
na čelu je potrdil dobro so-
delovanje med KS in Obči-
no. »Kljub naši odmaknje-
nosti in majhnosti so župan 
in njegovi sodelavci vseeno 
uvidevni. Dejstvo je, da se 
da v majhni KS tudi z manj-
šimi sredstvi nekaj naredi-
ti,« nima pripomb Omerzel, 
ki ima doma sadjarsko-vino-
gradniško kmetijo. Prav tako 
je kot predsednik zadovo-
ljen s samimi krajani. Veliko 
si pomagajo, zaradi tega je 
sodelovanje uspešno. Po nje-
govem je včasih bolje, če si 
manjši, saj nimaš toliko pro-
blemov, kot jih imajo večje 
KS. Edino, kar velja izposta-
viti, sta slaba internetna po-
vezava in telefonski signal, 

pa tudi odhajanje mladine. 
V Pečicah vsako prvo avgu-
stovsko nedeljo praznujejo 
Ožboltovo nedeljo, saj je za-
vetnik njihove cerkve sv. Ož-
bolt. V zadnjih letih so zelo 
dejavni mladi iz KUD Poten-
cial, ki junija organizirajo 
odmevno in zelo dobro obi-
skano prireditev Rock Pečice, 
žal pa je letos zaradi finanč-
ne krize ne bo. Nobena pri-
reditev v Pečicah pa ne mine 
brez kulinaričnih dobrot ak-
tiva kmečkih žena. Omer-
zel sicer posebnih dolgoroč-
nih načrtov nima, kraj naj bi 
se v duhu Kozjanskega par-
ka, sadjarstva, vinogradni-
štva in turizma razvijal tudi 
v prihodnje ter še naprej nu-
dil tisto, kar si vsak po napor-
nem dnevu najbolj želi - mir 
in nabiranje novih moči.
� Rok�Retelj

Janez�Omerzel

posavske krajevne skupnosti

Najstarejša�zgradba�v�Pečicah�je�Godlerjeva�domačija,�
stara�okrog�300�let.

KRŠKO - V četrtek, 14. junija, so v Hiši narave v Krškem na širo-
ko odprli svoja vrata. Na pomoč jim je priskočilo nekaj poslovnih 
partnerjev in skupaj so pripravili celodnevno pokušino svežih so-
kov iz ekološko pridelanega sadja in zelenjave ter super hrane. 
Obenem so predstavili vrhunske kuhinjske aparate za pripravo su-
rovih obrokov in podajali smernice k vitalnejšemu počutju ter iz-
gledu. Že od jutra so mešali super poletne smoothieje iz osvežil-
nih in eksotičnih sestavin in jim dodajali super živila in zelišča ... 
Lepši spol so razvajali z mini negami obraza ter ličenjem z mleti-
mi zemeljskimi skorjami. Obiskovalci so se čez cel dan prepušča-
li „body paintu“ - poslikavi telesa s kano. Pozno popoldne so po-
izkušali ekološka vina iz sadeža aronije, ki naj bi imela pozitiven 
učinek na naše telo. V Hiši narave so ta dan namenili za informi-
ranje in vzpodbujanje svojih in bodočih kupcev k dobremu poču-
tju in užitkom v pripravi in uživanju zdrave hrane. � N.�D.

Smoothie party v Hiši narave

Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si 

HATLAK, PEČAR, 
TODOROVSKA

koncert iz cikla Akustika

Zasedba: Marko Hatlak - harmonika, 
Karmen Pečar - čelo, Melina Todorovska - oboa.

v četrtek, 21.6., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja (v primeru dežja klub KDK)

Župan Ivan Molan je najprej 
nagovoril vse prisotne, med 
katerimi so bili tudi najbliž-
ji sorodniki učenk in učen-
cev ter ravnatelji, razredni-
ki in mentorji. Med drugim 
je dejal, da je zanj izje-
mnega pomena, da ima vseh 
osem osnovnih šol v občini, 
ne glede na velikost, denar 
in pogoje za delo ter posle-
dično kakovosten proces iz-
obraževanja. Občina zato 
po njegovih besedah za iz-
polnitev teh pogojev letno 
zagotavlja skoraj 1,5 milijo-
na evrov. Omenil je tudi, da 
v bližnji prihodnosti obnova 
čaka OŠ Cerklje, Globoko, 
Artiče, brežiški Vrtec Mavri-
ca in dobovski Vrtec Najdi-
hojca. Po njegovi oceni bo v 
naslednjih osmih letih za to 
namenjenih približno 20 mi-
lijonov evrov. 

Nekaj besed je namenil tudi 
staršem: „Za uspeh učencev 
ste poleg kakovostnega ka-
dra – učiteljskega zbora in 
ravnateljev – prav gotovo 
zaslužni tudi starši, ki svoje 
otroke podpirate in jim po-
magate. Lahko rečem, da so 
današnji rezultati, ki so po-
nos in veselje vseh tukaj pri-
sotnih, rezultati celostnega 
sodelovanja učencev, star-
šev, učiteljev, mentorjev in 
Občine kot lokalne skupno-
sti.“ Učence pa je na njiho-
vi nadaljnji izobraževalni in 
tudi življenjski poti spodbu-
dil: „Pred vami se odpirajo 
nova obzorja in cilji, pred-
vsem katero pot uporabiti do 

Sprejem v veličastnem ambientu

študija in poklica, za katere-
ga ste nadarjeni in ga želi-
te opravljati. Prepričan sem, 
da vam bodo tako okoliščine 
kot sreča naklonjene, starši 
še naprej močna opora, na 
vaši poti izobraževanja pa 
vam bomo pomagali tudi s 
strani lokalnih skupnosti pre-
ko štipendijskih shem.“

Sledila je podelitev knji-
žnih nagrad najuspešnejšim 
osnovnošolcem, ki so verje-
tno edini v Sloveniji, ki so se 
udeležili sprejema v tako ve-

ličastnem ambientu. Župan 
je tako segel v roko vsem 45 
učenkam in učencem, ki so 
vseh devet razredov osnov-
ne šole zaključili z odličnim 
uspehom, in tistim, ki so bili 
v tem šolskem letu uspešni 
na kakršnem koli šolskem, 
regijskem ali državnem tek-
movanju in osvojili zlato pri-
znanje oz. prvo mesto ter 
se zapisali v zgodovino šole. 
Glasbena gostja sprejema, 
ki ga je povezovala Bojana 
Zevnik, je bila Maja Keuc.
� Rok�Retelj

Najuspešnejši�učenke�in�učenci�iz�brežiške�občine

BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 18. junija v prenovljeni Viteški dvo-
rani pripravil tradicionalni sprejem najuspešnejših osnovnošolcev iz brežiške 
občine v iztekajočem se šolskem letu. 

SEVNICA - Na sevniškem gra-
du je 31. maja potekala 
otvoritev razstave z naslo-
vom Otroške razglednice. Na 
njej se z likovnimi deli pred-
stavljajo učenci in učenke s 

sedmih osnovnih in dveh po-
družničnih šol iz sevniške 
občine. V krajšem otvori-
tvenem kulturnem programu 
so sodelovali učenci in učen-
ke OŠ Boštanj. Predstavljena 
dela, ki so na ogled v stari 
galeriji na sevniškem gradu, 
so nastajala 25. maja v graj-
skem parku na prvi sevniški 
občinski otroški likovni kolo-
niji, ki so jo vodili Nena Be-
dek (njena je bila ideja o iz-
vedbi kolonije), Rudi Stopar 
in Jerca Šantej.
� S.�R.,�foto:�L.�M.

Otroške 
razglednice 

V� stari� galeriji� na� sevni-
škem�gradu�so�na�ogled�li-
kovna� dela� osnovnošolk�
in� osnovnošolcev,� ki� so�
ustvarjali�na�letošnji�prvi�
sevniški�občinski�otroški�li-
kovni�koloniji.

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783



Posavski obzornik - leto XVI, številka 13, četrtek, 21. 6. 2012 7IZ NAŠIH KRAJEV

Potem ko je bil Rajhenburg 
pred 60 leti, 19. aprila 1952,  
preimenovan v kraj Brestani-
ca, je bila slabo desetletje in 
pol kasneje, 11. oktobra 1966, 
ustanovljena Krajevna sku-
pnost Brestanica. Od tedaj do 
danes so si vodstva KS prizade-
vala za čim boljšo infrastruktur-
no in okoljsko ureditev naselij 
s skupno preko 2.000 prebival-
ci, pravilno zastavljenim usme-
ritvam za dobrobit razvoja kra-
jev pa sledi tudi svet KS v tem 
mandatu, ki ga vodi Vlado Bez-
jak. Kot je slednji poudaril, je 
ob izvedbi investicij več kot 
vzorno in plodno tudi sodelo-
vanje z društvi, Termoelektrar-
no in Duropack-Tespackom kot 
največjima podjetjema v kraju, 
z domačo osnovno šolo, v za-
dnjem času pa tudi z Župnijo 
Brestanica. 

H krajevnemu napredku pa pri-
spevajo tudi prizadevni krajani 
različnih generacij, najzaslu-
žnejšim je predsednik Bezjak 
podelili priznanja. Pisna pri-
znanja KS Brestanica so preje-

Zlata plaketa Marjetičevi, 
naziv častnega krajana Kozmusu
BRESTANICA – V počastitev krajevnega praznika je 6. junija tradicionalno »zapela« Brestanica, v kateri kra-
jevni praznik posvečajo izgnanim iz preselitvenega taborišča v nekdanjih hlevih in konjušnicah pri gradu 
Rajhenburg med 2. sv. vojno. Njim v spomin in tistim, ki se iz taborišč niso vrnili na svojo rodno zemljo, 
so na prireditvi Brestanica poje prepevali Balončki, otroški zbor Vrtca Brestanica in šolski pevski zbor ob 
spremljavi pianistke Estere Cetin, MoPZ Svoboda Brestanica ter Marko Železnik in Andreja Bračun. 

li: Vojko Omerzel za  vključe-
vanje v akcije za čisto okolje 
ter sooblikovanje pohodniške 
poti ter Dragica in Anica Ko-
zole za prizadevno delo v gasil-
skem društvu ter za pomoč pri 
različnih delih. Bronasto plake-
to KS - podjetje Infra, prizna-
nje je prevzel direktor Vojko 
Sotošek, za uspešno opravlje-
na dela pri izgradnji HE Krško, 
predvsem pri urejanju brežin 
potokov vse do savske struge; 
knjižničarki Bernarda Marje-
tič in Mihaela Suvajčević za 
zavzeto in sistematsko 15-le-
tno delo v domači knjižnici, 
Andrej Resnik za prizadevno 
delo v domačem turističnem in 
kulturnem društvu ter nudenje 
pomoči pri raznih akcijah; ter 
Anton Zakšek za dolgoletno 
športno udejstvovanje v kra-
ju, za večletno vodenje od-
bojkarskega društva ipd. Sre-
brno plaketo KS Brestanica je 
prejela Vesna Butkovič, člani-
ca sveta KS in KD Svoboda, ve-
liko delo pa je in opravlja tudi 
na drugih področjih, tudi kot 
predsednica TD Brestanica. 

Zlato plaketo KS pa je za dol-
goletno predsedovanje KD Svo-
boda, za številne režije dram-
skih del, snovanje scenarijev, 
za kronološko spremljanje do-
godkov, zgodovinskega, kra-
jevnega in društvenega utripa 

v kraju prejela Margareta Mar-
jetič. Letos so podelili tudi na-
ziv častni krajan Brestanice, ki 
ga je prejel vrhunski atlet Pri-
mož Kozmus, v njegovi odso-
tnosti pa ga je prevzela sestra 
Simona.  � Bojana�Mavsar

Letošnji�nagrajenci�KS�Brestanica

Za prve trenutke. S pravim namenom.
V življenjski zavarovalnici KD Življenje so se, ob 10. obletnici 
naložbenega življenjskega zavarovanja Fondpolica, odločili 
za donatorsko akcijo, ki so jo poimenovali Za prve trenutke. 
S pravim namenom.

V okviru donatorske akcije so slovenske porodnišnice, med 
njimi tudi porodnišnici Novo mesto in Brežice, obdarili s 
kolekcijo oblačil za novorojenčke. Porodnišnici Novo mesto 
so podarili 120 kompletkov, Porodnišnici Brežice pa 60 
kompletkov, ki so sestavljeni iz hlačk in majice, potiskani pa 
so s podobami živali, saj je zavarovalnica KD Življenje tudi 
prijatelj in podpornik Živalskega vrta Ljubljana.

Mag. Ingrid Kuk, članica uprave KD Življenje, je ob tem 
povedala: »Od leta 2005 smo v Porodnišnici Novo mesto 
v okviru Baby paketov, podarili preko 8000 CD-jev s 
Fondkovimi pesmicami, v Porodnišnici Brežice pa preko 
3000, in prepričani smo, da so razveselili tako dojenčke 
kot njihove starše. V letošnjem letu praznujemo posebno 
obletnico, naša Fondpolica je stara 10 let, zato smo se 
odločili, da še dodatno obdarimo porodnišnice z oblekicami 
za novorojenčke. Zavedamo se, da je vsaka pomoč našim 
porodnišnicam dobrodošla in prepričana sem, da bodo našo 
pozornost toplo pozdravili.«

Porodnišnica Brežice je prejela 60 kompletkov oblačil za novorojenčke
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KRŠKO – Ob prazniku krajevne skupnosti mesta Krško so 
pri videmskem ribniku na Resi 12. junija predali name-
nu trim poligon. 

Po lanskoletnih ureditvenih delih ob in skozi t. i. Barončko-
vo hosto so v začetku letošnjega leta v KS mesta Krško na-
daljevali z urejanjem  sprehajalnih poti skozi nekoliko višje 
ležečo travnato čistino, postavili dodatne klopi in namesti-
li mostiček v zgornjem predelu poligona ter kupili in mon-
tirali telovadna in rekreativna orodja na prostem. Ob nave-
denih delih so s podporo donatorjev pred dnevi zaključili še 
urejanje dostopne sprehajalne poti iz smeri ribnika, ki so jo 
opremili tudi z javno razsvetljavo. Kot je povedala predse-
dnica KS mesta Krško Jožica Mikulanc, je investicija znašala 
skupno 30.000 evrov, od tega je KS prispevala 10.000 evrov, 
ostala sredstva pa so prispevala podjetja, pretežno v obliki 
izvedbe del ali nabave potrebnega materiala. Ob zaključku 
del pa je Občina Krško, ki je za potrebe ureditve rekreativ-
nih površin odkupila 35 arov zemljišča, financirala sanaci-
jo ribnika. Gre za prostor, kot je še povedala Mikulančeva, 
namenjen vsem generacijam, saj je tudi nabor športnih re-
kvizitov, postavljenih na prostem, takšen, da lahko vsak po-
sameznik med njimi najde orodje, ki odgovarja njegovim te-
lesnim zmožnostim za rekreacijo in sproščanje. Ob tem je 
župan mag. Miran Stanko poudaril, da ima ta predel pred-
nost predvsem v tem, da je dostopen vsem občanom mesta, 
pa tudi ostalim obiskovalcem, saj se nahaja le streljaj od str-
njenega naselja, ponuja pa tudi dodatne razvojne možnosti, 
med drugim, kar je razvidno tudi v projektu načrtovanih del 
v prihodnjih letih, ureditev drsališča.� B.�Mavsar

Trim poligon za rekreacijo

Letos�so�med�drugim�dodatno�uredili�sprehajalno�pot�pro-
ti�Kremenu,�po�njej�pa�so�se�sprehodili�tudi�udeleženci�
otvoritve�trim�poligona.

2. sv. vojna je slovenski na-
rod postavila pred velike pre-
izkušnje in zahtevala pravilne 
odločitve, je dejala v slavno-
stnem govoru predsednica sve-
ta KS mesta Krško Jožica Mi-
kulanc, sočasno pa je prišlo 
tudi do narodove razdvojeno-
sti, kateri pa smo priča tudi 
danes: »Rojstvo samostojne 
Slovenije je bilo lažje pred-
vsem zaradi tega, ker tako 
enotni nismo bili nikoli poprej. 
Na to naj se spomnimo danes, 
ko se naša mlada država spo-
pada z vse težje obvladljivi-
mi ekonomskimi težavami, 
ko narašča število nezaposle-
nih in se povečuje delež tistih, 
ki živijo pod pragom revščine. 
Kljub temu zopet poslušamo 
zlovešče besede delitve na 
‚naše in vaše‘, kot da bi po-
zabili, da je država ena, nam 
vsem dodeljena.«

Ob kulturnem programu, ki 
so ga izvedli Mladinski pevski 
zbor in recitatorji iz OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, Mladinski 
pihalni orkester ter Komorni 
orkester GŠ Krško, pianist Lu-

Delitev na ‚naše in vaše‘ ostaja
KRŠKO - Že polna tri desetletja, od leta 1981, obeležuje Krajevna skupnost mesta Krško v spomin na 
prvo krško borbeno skupino, Jožeta Grabarja, Petra Jernejca, Milana, Zdenka in Rada Kaplana, Rajka in 
Franca Kastelica, Antona in Franca Preskarja ter Ivanjko Uranjek, ki je bila 28. julija 1941 zajeta v Ro-
rah nad Krškim, dva dni zatem pa ustreljena v gozdu Dobrava, krajevni praznik. Osrednja svečanost je 
potekala 14. junija v krškem mestnem parku.

cijan Cetin, harmonikar Adi 
Moškon in družinski trio To-
nija Sotoška, je Mikulančeva 
podelila krajevna priznanja. 
Denarno nagrado je prejelo 
Društvo likovnikov Krško OKO 
za 16-letno društveno delo-
vanje, nagrado pa je prevze-
la predsednica Branka Pirc. 
Priznanje KS mesta Krško so 
prejeli: Veronika Arh, upoko-

jena učiteljica, za požrtvoval-
no pedagoško in humanitarno 
delo pri Rdečem križu, Jože 
Boltin za opravljanje več kot 
60-letne urarske obrti v me-
stu, Milan Brecl za 30-letno 
turistično dejavnost in pred-
stavitev mestne in okoliške 
zgodovine javnosti ter upo-
kojeni pismonoša Ivan Pun-
tar, ki si je med opravljanjem 

dela med krajani pridobil po-
sebno priljubljenost in ugled. 
Priznanja s plaketo KS mesta 
Krško pa so bili letos deležni: 
Center za socialno delo Kr-
ško – Enota pomoči na domu, 
ki deluje že 20 let, trenutno 
pa 18 oskrbovank skrbi za oko-
li 140 pomoči potrebnih obča-
nov ter uporabnikom izboljšu-
je kakovost življenja - plaketo 
je prevzela direktorica Mari-
na Rabzelj; Branko Petan za 
dolgoletno strokovno in pre-
dano delo na področju zašči-
te in reševanja, Elizabeta Po-
gačar, nekdanja aktivistka OF, 
po osvoboditvi pa aktivistka v 
Mladinski organizaciji, člani-
ca Ljudskega odbora Krško, 
poverjenica za gospodarstvo, 
ki je sodelovala tudi pri sno-
vanju in razvoju občinske po-
čitniške skupnosti v Poreču 
in Nerezinah, ter upokojeni 
pravnik Marjan Žibret, nek-
danji član Izvršnega sveta, so-
dnik na krškem sodišču, ki je 
ob službenih zadolžitvah delo-
val tudi v KS in številnih kra-
jevnih društvih.
� Bojana�Mavsar

Nagrajenci�KS�mesta�Krško�s�predsednico�Jožico�Miku-
lanc�(zadaj�levo)�in�županom�mag.�Miranom�Stankom�(za-
daj�desno)�

SENUŠE – 16. junija so s krajšo osrednjo slovesnostjo, 
kmečkimi igrami med naselji krajevne skupnosti, v večer-
nih urah pa z druženjem krajanov, obeležili krajevni pra-
znik na Senušah. Tako kot večji del krajevnih skupnosti po 
občini Krško tudi v tej, po številu krajanov najmanjši kra-
jevni skupnosti, obeležujejo praznik v spomin na vrnitev 
izgnancev po 2. svetovni vojni.

Kot je v nagovoru sokrajankam 
in sokrajanom dejal predse-
dnik sveta Krajevne skupnosti 
Damjan Mežič, so tradicional-
no obeležili krajevni praznik kar 
z nekaj prireditvami: z 12. po-
kalnim gasilskim tekmovanjem, 
na katerem je zmagala domača 
ekipa PGD Senuše, v dopoldan-
skih urah 16. junija so izvedli 
nogometni turnir, na katerem je 
prav tako zmagala ekipa s Senuš 
pred ekipo Spodnjih Križ in eki-
po Dream Team – mladi iz Se-
nuš, poleg že omenjene slove-

snosti in zabavnih kmečkih iger, na katerih se je pomerilo šest 
ekip, pa bo jutri v Brezovski Gori še slovesnost ob 20. obletnici 
razglasitve Ajdovske jame za kulturni in zgodovinski spomenik.

Kot je še dejal Mežič, so kljub skromnim sredstvom v letošnjem 
letu že izvedli nekaj modernizacij odsekov krajevnih cest, med 
drugim nov most v Karančiko, v Drenovcu pa zaključili investicijo 
javne razsvetljave, vodovoda, elektrike in izgradnje ter priklju-
čevanja uporabnikov na širokopasovno omrežje. V letošnjem letu 
nameravajo obnoviti še nekaj manjših cestnih odsekov, na Senu-
šah pa dva vodnjaka. Spremljajoči kulturni program na prireditvi 
so izvajali: mladi samouk na harmoniki Domen Kerin, kot gost 
pevec Boštjan Dirnbek, čez 250 krajanov, ki so se družili še po-
zno v noč oziroma v zgodnje jutro ob melodijah zasedbe Fanta-
sy Band, pa je nagovoril in pozdravil tudi predsednik leskovške-
ga Krajevnega odbora Društva izgnancev Slovenije Franci Žičkar.
� B.�Mavsar

Krajevno praznovanje na Senušah

Predsednik�KS�Senuše�Da-
mjan�Mežič

Tekmovali�so�tudi�v�hoji�na�hoduljah.



Posavski obzornik - leto XVI, številka 13, četrtek, 21. 6. 20128 IZ NAŠIH KRAJEV

LOG PRI SEVNICI - Po tradiciji, ki še ni bila nikoli prekinje-
na, je potekala prvo soboto v juniji na Logu 26. šinjekija-
da, na kateri je zmagal domačin Branko Knez. 

Petčlanska komisija, v kateri so bili Ivo Brce, Janez Lisec, 
Roman Marušič, Franci Simončič in Franci Žnidaršič, je 
ocenila 27 vzorcev domačih šinjkov. Člani komisije so bili pri 
ocenjevanju pozorni na zunanji videz in trdoto, vonj, barvo 
prereza in strukturo vabljive mesnine ter na okus. Vsak oce-
njevalec je na posebnem ocenjevalnem listu točkoval vsako 
kategorijo posebej in na koncu seštel točke. Ime letošnje-
ga najboljšega izdelovalca domačega šinjka so razglasili na 
večerni družabni prireditvi, ki so jo popestrili vaški glasbe-
niki – Maja Erjavec na bočni flavti, Nuša Ganc na kljunasti 
flavti in Primož Lisec na frajtonarici. Obiskovalke in obisko-
valce pa je pozdravila tudi letošnja cvičkova princesa Tja-
ša Metelko s Studenca.
Letošnji najboljši izdelovalec šinjka je postal Branko Knez 
z Loga, drugo mesto je osvojila Ines Blatnik z Loga, tretje 
pa Matej Novšak z Loga. Zmagovalna trojica je bila nad ve-
černo razglasitvijo rezultatov presenečena, še najbolj pa 
zmagovalec Branko Knez, ki takšnega razpleta ni pričako-
val. Vidno presenečen in ganjen je povedal: »To je domače 
delo in veliko vloženega truda. Šinjek je nastajal tako, kot 
se je delalo včasih.«
� S.�Radi

Branko Knez zmagovalec loške 
šinjekijade

Branko�Knez�z�Loga�je�letos�pripravil�najboljši�doma-
či�šinjek.

VELIKA DOLINA – Krajevni odbor Društva izgnancev in Kra-
jevna skupnost Velika Dolina sta 9. junija pripravila 5. spo-
minski pohod po okupacijski meji med Nemčijo in NDH.

Spominska prireditev se je pričela pri spomeniku na Veliki Doli-
ni s položitvijo venca in sveč, pohodniki iz različnih slovenskih 
krajev in bližnjega dela Hrvaške pa so pohod pričeli v Novi 
vasi proti Perišču, Brezju, mimo Ponikev in Pisank do spomin-
ske plošče na Pisankah, kjer so ostanki mestne opazovalni-
ce pri štirih »piramidah«. Tu je namreč potekala nemško-hr-
vaška okupacijska meja med drugo svetovno vojno med leti 
1941 – 1945, na kar opominja tudi napis na plošči.
Predsednik KS in KO DIS Velika Dolina Marjan Žibert je po-
hodnike nagovoril: »Noben režim, ne prejšnji in ne novejši, 
nočeta priznati, da je bila NDH okupatorka na tem delu slo-
venskega ozemlja. Zato smo se pred petimi leti v KS Velika 
Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem odločili, da to obeleži-
mo. Samo zato, da ne pozabimo na te dogodke.«
Za dobro sodelovanje je predsednik Žibert podelil prizna-
nja Turističnemu društvu Jesenice na Dolenjskem, Krajevna 
organizacija Zveze borcev Slovenska vas ter vaški skupno-
sti Brezje, saj vaščani vedno dobro »poskrbijo« za pohodni-
ke. Pohodniki pa so pri piramidah odpeli spontan, pisan kul-
turni program.
Ker je, kot je dejal predsednik Žibert, velikodolinska krajev-
na skupnost hribovita, a s štirimi ribniki, je vse udeležence 
pohoda in ostale povabil k bližnjemu ribniku, kjer so spomi-
ne sklenili s prijetnim druženjem.
� N.�Jenko�Sunčič,�
� foto:�S.�Mavsar

Peti pohod po okupacijski meji

Pri�piramidah�so�pripravili�krajši�program.

Dobova je v času od lanskega 
praznika spremenila svoj vi-
dez, zato se ga morajo tako 
domačini kot obiskovalci še 
navaditi, je v svojem poroči-
lo o delu KS v minulem letu 
povedal predsednik sveta 
KS Dobova Mihael Boranič. 
Končno so dočakali zaključek 
izgradnje podvoza, po Dobo-
vi, Mihalovcu in Mostecu ima-
jo fekalno kanalizacijo tudi v 
Malem in Velikem Obrežu, v 
gradnji pa je v Selah, Gabr-
ju in v obrtni coni. Uredili so 
prostore kulturnega doma in 
pokopališče, preplastili igri-
šče v središču Dobove, po-
slopje stare šole z obnovo 
spremenili v stanovanjsko-po-
slovni objekt, izboljšali turi-
stično ponudbo in urejenost 
vasi v krajevni skupnosti, ki 
se razvija tudi na podjetni-
škem področju itd. 

„Vendar pa nimamo le uspe-
hov, ampak tudi nerešene te-
žave,“ je dejal Boranič ter 
med (še) neuresničenimi po-

Številni dosežki, a tudi potrebe
DOBOVA - Spominu na vrnitev izgnancev po drugi svetovni vojni je posvečen tudi praznik Krajevne skupno-
sti Dobova, ki je s skoraj 3000 prebivalci največja v občini Brežice. Praznik so obeležili s številnimi prire-
ditvami, osrednja pa je bila svečana seja sveta krajevne skupnosti 10. junija v gasilskem domu Mihalovec.

trebami izpostavil izgradnjo 
optičnega omrežja, pločni-
kov v Dobovi ter proti Male-
mu Obrežu in mejnemu pre-
hodu, nova igrišča in vrtec pri 
osnovni šoli, obnovo zastarele 
javne razsvetljave in uniče-
nih cest, (ne)urejenost kana-
la Dobovskega polja in kana-
la Gabernice. Kot je še dodal, 
bo po zaključku izgradnje fe-
kalne kanalizacije v vseh va-
seh potrebno razmišljati še 

o izgradnji meteorne kanali-
zacije, se aktivno vključiti v 
načrtovanje izgradnje hidro-
elektrarn na spodnji Savi, zla-
sti HE Mokrice, ter obdržati 
dosedanji nivo sodelovanja z 
županom, občinsko upravo in 
občinskim svetom.

Zbrane je pozdravil tudi žu-
pan Ivan Molan in poudaril, 
da so v KS Dobova lahko po-
nosni na svoje rezultate, pa 

tudi s solidnim gospodarskim 
razvojem. Krajane je pozval 
k priključevanju na kanaliza-
cijo, kjer je to že mogoče, za 
naslednje leto pa napovedal 
ureditev parkirišča ter nato 
še obnovo igrišč pri šoli.

Letošnja krajevna priznanja 
so prejeli Marjan Cvetkovič 
iz Mihalovca, Jože Kežman iz 
Loč, v odsotnosti Rajko Cvet-
kovič iz Rigonc, Prostovoljno 
gasilsko društvo Mali Obrež 
in Moško rokometno društvo 
Dobova. Predsednica Turistič-
nega društva Dobova Branka 
Stergar je priznanje za naj-
bolj urejeno manjšo vas po-
delila predstavniku vasi Mo-
stec, za najbolj urejeno večjo 
vas pa predstavniku vasi Ga-
berje. Za uvod v sejo je zai-
grala godba na pihala iz Loč, 
nato pa so jo s kulturnim pro-
gramom obogatili ljudski pev-
ci KD Franc Bogovič Dobova 
ter učenke tamkajšnje osnov-
ne šole.
� Peter�Pavlovič�

Nagrajenci�krajevne�skupnosti�in�turističnega�društva�s�
predsednikoma

BRUNK - Kulturno umetniško društvo Budna vas je 3. junija v 
srednjeveški cerkvi na Brunku, ki kar kliče po obnovi, organi-
ziralo koncert ljudskih pesmi. Nastopili so: ljudske pevke Sol-
zice iz KUD Budna vas, ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, pev-
ska skupina Folklornega društva Brusači Radeče, Štefanjski 
fantje iz KUD Sveti Štefan in ljudski pevci Žejno iz KUD An-
ton Kreč iz Čateža ob Savi. V kapeli poleg cerkve je postavi-
la na ogled svoja slikarska dela iz cikla Utrip slovenskih mest 
umetnica Elena Sigmund. Prisotne na koncertu sta pozdra-
vila županja občine Radeče Rafaela Pintarič in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. Program je povezovala domačin-
ka Andreja Tomažin.� M.�S./S.�R.

V�cerkvi�na�Brunku�so�zapeli�tudi�ljudski�pevci�z�Vrhka�
pri�Tržišču�(desno).

Koncert in razstava na Brunku

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

spoštovana podžupanja, spoštovane članice 
in člani občinskega sveta!

Leto je naokoli in spet smo v času, ko 
v Bistrici ob Sotli praznujete občinski 
praznik. Med našima občinama že vr-
sto let gojimo dobro in uspešno sode-
lovanje, ki ne temelji le na iskrenih 
in odkritih odnosih, pač pa tudi na so-
rodnosti stremenja k uspešnemu ra-
zvoju manjših lokalnih skupnosti, ki 
se v teh težkih časih same le stežka 
prebijajo naprej. Prepričani smo, da 
bomo tudi v prihodnje znali najti sku-
pno pot do uresničevanja vaših in na-
ših interesov. 

Ob tej priložnosti se vam za sodelovanje iskreno zahva-
ljujemo, vam ter vašim občankam in občanom pa ob ob-
činskem prazniku iz občine Radeče pošiljamo iskrene če-
stitke.
� Rafaela�Pintarič,
� županja�občine�Radeče

OBVESTILO OBČANOM
Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 27. 06. 2012, na Ulici 
OF potekala zaključna asfaltacija odseka od Laznikovega 
mosta do Zdravstvenega doma Radeče, zaradi česar bo 
delno moten dostop tako do posameznih stanovanjskih 
objektov kot do zdravstvenega doma. 

Občanke in občane prosimo za razumevanje!

 Občinska uprava Občine Radeče
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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

Vaja je temeljila na reše-
vanju poškodovanih v ma-
sovnih prometnih nesrečah, 
v katerih je udeleženo ve-
čje število vozil. Na vaji, ki 
je bila izvedena v realnem 
času (real-time izvedba), 
kar pomeni njeno časovno 
sinhronizacijo z realno od-
daljenostjo posameznih re-
ševalnih ekip, je sodelovalo 
kar okoli 200 udeležencev, 
od tega 90 profesionalnih 
reševalcev in zdravstvenih 
delavcev, 38 prostovoljcev 
– ponesrečencev, 21 prosto-
voljnih gasilcev, 20 aktivnih 
prostovoljcev – delavcev in 
40 strokovnih opazovalcev. 
Cilji intervencije so bili dvig 
pripravljenosti vseh služb na 
te vrste nesreč, pomemb-
nost medsebojne komunika-
cije in medsebojno sodelova-
nje služb (PGE, Policija, NMP, 
OKC, ReCO, CZ), seznaniti se 
z odgovornostjo (kdo kaj pre-
vzema v takšnih primerih) in 
samim potekom intervenci-

Množična udeležba na reševalni vaji
CERKLJE OB KRKI – 9. junija je na bivšem dirkališču Mobikrog pri Cerkljah ob Krki v organizaciji Nujne me-
dicinske pomoči Krško (NMP) potekala reševalna vaja – masovna nesreča s sloganom „Rešimo življenja“. 

je množične nesreče, spo-
znavanje, druženje, sode-
lovanje in povezovanje ter 
dvig strokovnosti reagiranja 
v množičnih nesrečah. 

Po besedah koordinatorja 
vaje Sebastjana Komočar-
ja iz NMP Krško so vajo pri-
pravili v sodelovanju z deve-

timi reševalnimi ekipami, ki 
so morale pomagati 38 po-
škodovanim v naletu 12 vo-
zil. V tej nesreči so bili vodje 
celotne intervencije poklic-
ni gasilci, na kraj nesreče 
pa so prvi prišli reševalci. Po 
njegovem je glavni zdravnik 
ponavadi tisti, ki odreja in 
zahteva dodatno pomoč, or-

ganizira postavitev sektorjev 
za poškodovane, določi pro-
stor za pristajanje helikop-
terja ipd. Komočar je tudi 
omenil zadnjo podobno ne-
srečo, ki se je zgodila konec 
leta 2010 pri Grosupljem, 
kjer je bilo v naletu udele-
ženih okrog 60 vozil in ki je 
terjala tudi smrtne žrtve. Iz-
kazalo se je, da je bila takrat 
reševalna akcija dobro izpe-
ljana in ukrepanje hitro. Med 
večjimi dejavniki tveganja 
za nastanek masovne nesre-
če v Posavju je navedel avto-
cesto in krško nuklearko. Po 
končani intervenciji sta sle-
dila še analiza vaje ter po-
delitev pohval vsem sodelu-
jočim. 
� R.�Retelj

Udeleženci�vaje,�manjkajo�člani�PGE�Krško�in�Gasilske�enote�GZ�Sevnica� 
(foto:�Benjamin�Kovač)

Vajo „Rešimo življenja“ so omogočili generalni pokrovitelj Zavarovalnica Triglav, Občine Krško, 
Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki, pokrovitelji: GEN-I, d.o.o. Slovenija, Numip d.o.o., 
Elektronik Kranjc d.o.o., Elmont d.o.o. Krško, Ljudska optika Glasmaher Stušek Dejan s.p., 
Aristotel, zdravstveni center d.o.o., Tips d.o.o., FORMA Brežice d.o.o., LANITIM – avtovleka 
Sebastjan Veličevič s.p., Avtoodpad Krakov, Vzajemna d.v.z., ostali sponzorji in donatorji: Av-
toline, Sven Mavsar s.p. - videostoritve, Čistilnica Pacek, NLB, Eva d.o.o. - zdravstvene sto-
ritve, Domagoj Puževski – zasebna pediatrična ambulanta, Taxi – Žerjav Janez s.p., Lekarna 
na Vidmu, Vinska klet Krško, Vulkanizerstvo Cekin, Davidov Hram, www.tc-motoshop.si, Svi-
bor d.o.o., Okrepčevalnica Majolka, sodelovanje: KD Leskovec – gledališka sekcija ter medij-
ski sponzor Posavski obzornik.

Začetki delovanja PGD Malo 
Mraševo segajo v prva leta 
po drugi svetovni vojni, bo-
trovali pa so mu tako pove-
čanje vrednosti lastnine in 
požarne ogroženosti kot sla-
ba protipožarna pokritost 
območja med Podbočjem in 
Velikim Podlogom. Ustanovni 
zbor društva je bil 12. maja 
1952 v gostilni Križaj, prvi 
predsednik pa je bil Franc 
Strgar z Broda. Že naslednje 
leto so nabavili prvo motor-
no brizgalno, leta 1962 pa 
sezidali manjše orodišče, ki 
je z dozidavami in prenova-
mi preraslo v gasilski dom. 
Poleg skrbi za požarno var-
nost je bilo društvo svoj čas 
znano tudi po prirejanju ga-
silskih veselic in po aktivni 
kulturni sekciji. Člani dru-
štva so imeli vidno vlogo pri 
reševanju in odpravljanju 
posledic stoletnih poplav 
septembra 2010, za kar so 
prejeli zahvalo Gasilske zve-
ze Slovenije. „Veseli me, da 

BIZELJSKO - PGD Bizeljsko je pripravilo slovesnost ob pre-
vzemu nove gasilske avtocisterne GVC 16/25. Staro, ki so jo 
imeli v uporabi kar 33 let, bodo obdržali v sestavi. Nova av-
tocisterna je vredna 177 tisoč evrov, od tega je 85 odstot-
kov krila Gasilska zveza Brežice, ostanek v višini 27 tisoč 
evrov pa so prispevali gasilci ter nabavili še za okoli pet ti-

soč evrov opreme. Sredstva so črpali iz rezerve, odproda-
je starega gasilskega doma, donacij krajanov, krajevne sku-
pnosti in občine, je dejal predsednik PGD Bizeljsko Herman 
Premelč.  Na slovesnosti v zadružnem domu sta župan Ivan 
Molan in predsednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič 
slavnostno predala ključe novega vozila poveljniku Jerneju 
Geršaku in častnemu poveljniku Alojzu Antoloviču. Po slo-
vesnosti je domači župnik Vlado Leskovar s pomočjo duhov-
niškega kolega Stjepana iz hrvaškega Kraljevca na Sotli bla-
goslovil novo vozilo in tako kot vsi zbrani zaželel čim manj 
intervencij. V kulturnem programu so pod mentorstvom Vil-
ka Ureka nastopile učenke tamkajšnje šole, ki tvorijo tudi 
gasilski podmladek, ter Moški pevski zbor Bizeljsko. � S.�V.�

Jubilej malomraševskih gasilcev
MALO MRAŠEVO – 163-člansko Prostovoljno gasilsko društvo Malo Mraševo, od tega je 35 operativnih 
članov, je 16. junija proslavilo 60-letnico delovanja. Društvo skrbi za požarno varnost na levem bregu 
Krke oziroma na območju vasi Malo Mraševo, Kalce-Naklo, Brod in Veliko Mraševo.

se znamo gasilci družiti tudi 
ob veselih dogodkih, kot je 
današnji, in upam, da nam 
bo praznovanje dalo novo 
energijo za nadaljnje delo 
in skupno korist,“ je na ju-
bilejni slovesnosti povedal 
predsednik društva Štefan 
Pirc. Malomraševski gasilci 
se ob jubileju sicer ponaša-

jo z velikim in prenovljenim 
gasilskim domom ter poso-
dobljeno opremo, pa tudi z 
novo slikarsko upodobitvijo 
sv. Florjana, zavetnika gasil-
cev, na fasadi doma ter no-
vim znakom društva, v kate-
rem so poudarili, da delujejo 
v okolju hrastovih gozdov in 
žitnih polj. 

Na proslavi, ki so se je ude-
ležili tudi številni predstav-
niki sosednjih gasilskih dru-
štev, sta predsednik Gasilske 
zveze Krško Avgust Mlakar in 
predstavnik Gasilske zveze 
Slovenije Slavko Šribar po-
delila odlikovanja obeh zvez 
zaslužnim članom društva. 
Plaketo gasilskega veterana 
je prejel ustanovni član dru-
štva Jože Kovačič, gasilsko 
plamenico III. stopnje Anton 
Strgar in Štefan Pirc, gasil-
sko odlikovanje III. stopnje 
Sabina Banič, Mirko Pacek 
in Alojz Vintar, društvo pa 
je prejelo gasilsko odlikova-
nje II. stopnje. Uradni pro-
slavi je sledilo še družabno 
srečanje gasilcev in krajanov 
ob živi glasbi.� P.�Pavlovič

Predsednik�PGD�Malo�Mraševo�Štefan�Pirc�(desno)�je�v�ime-
nu�društva�prevzel�odlikovanje�Gasilske�zveze�Slovenije.�

Gasilci prevzeli novo avtocisterno 

Blagoslov�nove�gasilske�avtocisterne

brezplačna
mini nega obraza
comfort zone,
analiza kože in svetovanje. 

Dan odprtih vrat, 3. 7. 2012Dan odprtih vrat, 3. 7. 2012

Potrebno se je predhodno naročiti na tel.: (07) 45 22 988 ali paradiso@siol.net

Spa & wellnes hotel Paradiso
Selska cesta 15b, Dobova

www.paradiso.si

IZREŽI KUPON in ga 
PRINESI S SEBOJ 

Podaljševanje trepalnic le 40,00 eur

ZAGRAD - Sekcija vinogradnikov Zagrad, ki deluje pod okri-
ljem TD Ostrovrharji Svibno, je 16. junija pripravila že 
osmi pohod po Ostrovrharjevi vinski poti, ki je edina vin-
ska pot v občini Radeče in hkrati tudi edina v Zasavju (del 
vinskih goric je že v občini Zagorje). 

V Ostrovrharjevo vinsko pot je vključenih dvanajst vinogra-
dnikov iz Zagrada, ki s ponosom in z velikim veseljem ohra-
njajo vinogradniške posesti, med katerimi je tudi nekaj zi-
danic še iz časov, ko so na Ostrem vrhu nad naseljem Svibno 
vladali vitezi Ostrovrharji. Zelo so tudi ponosni na stare sor-
te grozdja, ki jim jih je uspelo ohraniti skozi generacije, še 
posebej pa na slovito vino iz časov svibenske gospode – Za-
grajčana.
Za večjo prepoznavnost kraja in za oživljanje preteklosti 
so vestni zagrajski vinogradniki začeli s pripravo pohoda po 
Ostrovrharjevi vinski poti, ki je tudi letos  privabil številne 
zadovoljne pohodnike ter pohodnice iz različnih koncev Slo-
venije (med njimi je bila tudi radeška županja Rafaela Pinta-
rič). Zbrane sta na začetku vinogradniške poti v dolini Sopo-
te pozdravila predsednik Sekcije vinogradnikov Zagrad Janez 
Kmetič in vinogradnik Tone Renko, zapeli so člani  in člani-
ce vinogradniške sekcije, za dobro razpoloženje ob zaključ-
ku kratkega pohoda je poskrbel ansambel Dolenjska naveza. 
Vse sodelujoče na pohodu je na zaključku poti pozdravil tudi 
vitez Viljem Ostrovrhar.� S.�Radi

Po Ostrovrharjevi vinski poti

Sekcija�vinogradnikov�Zagrad�je�pripravila�že�osmi�po-
hod�po�Ostrovrharjevi�vinski�poti.��

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Kot je dejala Marija Imperl, 
predsednica LAS Posavje, je 
bilo domačemu LAS-u z or-
ganizacijo skupščine izkaza-
no priznanje in zaupanje, da 
predstavlja neke vrste most za 
povezavo idej in predlogov na 
državne institucije, ki omogo-
čajo sooblikovanje programov: 
»Skupščina predstavlja promo-
cijo naših aktivnosti v času, ko 
je LAS Posavje objavil 4. javni 
poziv za nabor projektov, upra-
vičenih do nepovratnih sred-
stev Leader iz kvote za leta 
2011, 2012 in 2013.« Cilji sle-
dnjega so povečati zaposlitve-
ne možnosti na podeželju, dvi-
gniti dodano vrednost lokalnim 
proizvodom in storitvam ter 
vzpostaviti lokalno trajnostno 
oskrbo s hrano.

Za zgledno in dobro ocenjuje 
delo LAS Posavje tudi Šoster, 
ki je poudaril, da je LAS Po-
savje med najaktivnejšimi ak-
cijskimi skupinami DRSP, ki ga 
sicer sestavlja 27 lokalnih ak-

Podeželje je več kot samo kmetijstvo
KRŠKO – 24. maja je v Kulturnem domu Krško potekala redna volilno-programska skupščina Društva za 
razvoj slovenskega podeželja (DRSP), na kateri so bili izvoljeni novi člani organov DRSP. Za dveletno 
mandatno obdobje je bil ponovno za predsednika izvoljen Goran Šoster (Lokalna akcijska skupina - LAS 
Prlekija), za podpredsednika pa Tomaž Cunder (Kmetijski inštitut Slovenije).

cijskih skupin, druge organi-
zacije in nekaj deset posame-
znikov: »LAS Posavje se že dlje 
časa aktivno vključuje v delo 
društva, posamezniki v delo 
komisij, zlasti na področju iz-
vajanja programa LEADER.« Si-
cer pa je predsednik poudaril, 
da je pred društvom pomemb-
na naloga, da osvesti javnost 
o tem, da je podeželje veliko 
več kot samo kmetijstvo in pri-
delava hrane, da ne sodi le v 
okvir kmetijske politike in pri-
stojnega ministrstva, temveč 
več resorjev, ki pa na žalost to 
področje zapostavljajo: »Zato 
si v društvu prizadevamo, da bi 
bil glas ljudi iz podeželja bolj 
upoštevan, po vzoru sodob-
nih demokracij pa smo tudi mi 
sprožili iniciativo za organizira-
nje Slovenskega podeželskega 
parlamenta, na katerem se bo 
glas podeželskih ljudi neposre-
dno soočil s člani vlade in stro-
ko. Ta podeželski parlament je 
priložnost, da tudi država po-
kaže svojo zrelost in omogoči 

neposreden dialog z glasom od 
spodaj navzgor, to je z inicia-
tivami iz lokalnega okolja.« V 
prihodnjem programskem ob-
dobju bodo prioritete delova-
nja tako kot do sedaj temeljile 
na povezovanju in informira-
nju lokalnih akcijskih skupin, 
nevladnih organizacij in po-

sameznikov iz vseh predelov 
Slovenije, ki so na različnih 
ravneh vključeni v razvoj po-
deželja, v programskem delu 
pa na izvajanju programa LE-
ADER ter ponovni organizaciji 
Podeželskega parlamenta 

� Bojana�Mavsar�

KRŠKO – 12. junija sta dekan Fakultete za energetiko Uni-
verze v Mariboru prof. dr. Andrej Predin in tajnik Janko 
Omerzu predstavila nov doktorski študijski program Ener-
getika, ki ga bodo začeli izvajati že jeseni.

Osnovni cilj triletnega študijskega programa na tretji stopnji, 
ki so ga uvedli po soglasju Sveta Nacionalne agencije RS za ka-
kovost v visokem šolstvu (NAKVIS), je usposabljanje znanstve-
nikov s področja energetike, ki bodo na tem področju sposobni 
razvijati in aplicirati novo znanje. Kot je dejal prof. dr. Andrej 
Predin, je posebnost novega programa v tem, da se bodo kan-
didati ukvarjali z znanstvenim delom na področju energetskih 
sistemov. Doktor energetike bo tako znal tehnološko upravlja-
ti, voditi in projektirati energetske sisteme. Po njegovih be-
sedah pričakujejo diplomante vseh tehničnih smeri iz celotne 
Slovenije, polovica naj bi bilo takšnih, ki že imajo delovno pra-
kso na področju energetike, ocenil pa je, da naj bi čez nekaj 
let imeli 15 kandidatov. V zadnjem letniku študente pred dok-
torsko disertacijo čaka še individualno raziskovalno delo, ki bo 
potekalo na fakulteti. Prav tako je zagotovil, da imajo kadre 
dobro pokrite, v okviru Jedrskega energetskega modula bodo 
sodelovali tudi z Inštitutom Jožef Stefan iz Ljubljane. Predvi-
deno število vpisnih mest v 1. letniku je 20, študij pa se bo iz-
vajal izredno, kar pomeni, da se bodo predavanja prilagajala 
delovnemu času študentov. 
Janko Omerzu je pristavil, da bodo lahko s tako rekoč doma 
vzgojenimi raziskovalci gradili dolgoročen razvoj same fakul-
tete in lokalnega gospodarstva. Zainteresirani so se lahko z no-
vim študijskim programom seznanili na informativnem dnevu 
prejšnji teden, zadnji rok za vpis na doktorski študijski pro-
gram Energetika pa je 3. september 2012.� R.�Retelj

Na energetiki še doktorski študij

Janko�Omerzu�(levo)�in�prof.�dr.�Andrej�Predin

RADNA - V podjetju Siliko, ki ima proizvodne prostore na 
Radni pri Boštanju od leta 2003, so 6. junija odprli novo 
proizvodno halo v velikosti 1800 kvadratnih metrov, ki pri-
naša 30 novih delovnih mest. Gradnja novega objekta, ka-
terega vrednost je ocenjena na 1,3 milijona evrov, se je 
pričela januarja in zaključila v maju.

Na otvoritvi novih proizvodnih prostorov, ki sta se je udeleži-
la tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan 
Žerjav ter minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, je 
direktor podjetja Siliko Janez Koprivec med ostalim pove-
dal, da vsa prosta sredstva namenjajo širjenju proizvodnje. 
»Naš cilj je nenehen razvoj,« je dejal in se zahvalil sodelav-
kam in sodelavcem, ki mu stojijo ob strani in trdo delajo. »In-
vesticije v času recesije so nekaj velikega. So pogumna od-
ločitev. Direktorjeva odločitev je bila zagotovo preudarna,« 
je na otvoritvi povedal minister Radovan Žerjav ter zaželel, 
da bi podjetje uspelo uresničiti vse svoje jasno zastavljene 
cilje. V otvoritvenem programu je nastopila mlajša kadetska 
skupina radeških mažoret pod mentorstvom Anje Gospoda-
rič, zapel pa je pevski zborček OŠ Sava Kladnika Sevnica z 
zborovodkinjo Natašo Mlakar.� S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Siliko z novo proizvodno halo

Po�otvoritvi�nove�proizvodne�hale�so�si�gosti�skupaj�z�di-
rektorjem�Janezom�Koprivcem�z�zanimanjem�ogledali�tu-
di�ostale�proizvodne�prostore�podjetja�Siliko.

Minister Radovan Žerjav je 
na srečanju predstavil paket 
ukrepov Vlade RS za blažitev 
gospodarske krize in ustvar-
janje pogojev za njen po-
noven dvig. Med drugim je 
opozoril na predrage poslov-
ne cone, zaradi česar ni in-
vestitorjev. »Kvadratni me-
ter komunalno opremljenega 
zemljišča stane več kot sre-
di Dunaja!« je bil nazoren in 
zato je že dal nalogo, da se 
prouči, kdo in na kakšen na-
čin odloča o višini komunal-
nih prispevkov. Poudaril je 
potrebo po ukinitvi prisilne 
poravnave. »Zgodbe, ki jih 
poslušamo, mejijo na krimi-
nal. Ta rak, ki se razrašča po 
slovenskem gospodarstvu, je 
potrebno zajeziti, ker bomo 
drugače izgubili mnogo zdra-
vih podjetij,« je bil odločen.   
Ob zaključku srečanja je mi-
nister prisluhnil vprašanjem 
in pobudam prisotnih v dvo-

Srečanje z ministrom Žerjavom
SEVNICA – Na delovnem obisku se je 6. junija v Sevnici mudil minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo mag. Radovan Žerjav, ki se je v sevniški kulturni dvorani udeležil srečanja z gospodarstveniki ra-
zvojne regije Posavje. Na srečanju so predstavili aktualne gospodarske kazalnike in razvojne izzive na 
področju gospodarstva predsednik Sveta regije Posavje Ivan Molan, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in predsednik upravnega odbora Območne gospodarske zbornice Posavje Martin Novšak.

rani. Prvi se je vključil v raz-
pravo direktor podjetja Ar-
mat Andrej Repše, ki je 
menil, da je potrebno raz-
vijati majhno in srednje go-
spodarstvo, čim prej v pro-
stor umestiti 3. razvojno os 
ter ukiniti razpise, od kate-

rih gospodarstveniki nimajo 
veliko. Direktor Gospodarske 
zbornice Posavje Darko Go-
rišek je izrazil željo po dolo-
čitvi sprejemljivejše cene za 
nakup zemljišča v industrij-
ski coni. Direktorica tekstil-
nega podjetja Inplet pletiva 

Helena Zidarič je izrazila že-
ljo po razpisih, ki bi spodbu-
jali razvoj tudi v obstoječih 
podjetjih, predvsem v teks-
tilstvu, kjer imajo mnogo-
krat občutek, da so odrinje-
ni na rob. Direktor podjetja 
Savaprojekt Peter Žigante je 
dejal: »Limitirajte zgornjo 
ceno komunalnega prispev-
ka za infrastrukturo in uki-
nite odškodnine glede kme-
tijskih zemljišč!« Direktor 
podjetja Gradnje Franc Po-
vše je izrazil mnenje, da so 
t. i. hčerinska podjetja zgolj 
»moderno pranje denarja«.    
Za zaključek srečanja je mi-
nister Radovan Žerjav pove-
dal, da je Vlada RS že pripra-
vila nekatere ukrepe, ki naj 
bi jih sprejeli na junijski in 
julijski seji. Povedal je, da 
želijo z njimi spodbujati ra-
zvoj ter domače in tuje na-
ložbe.� Smilja�Radi

Direktor�GEN�energije�Martin�Novšak,�minister�Radovan�
Žerjav,�sevniški�župan�Srečko�Ocvirk�in�brežiški�župan�
Ivan�Molan

Predstavljeni izsledki tri-
dnevne lanskoletne oktobr-
ske urbanistično-planerske 
delavnice, ki jo je omogoči-
la in podprla Občina Sevni-
ca z željo po pridobitvi novih 
idej in pogledov na nadaljnje 
oblikovanje razvoja prosto-
ra, so prinesli nekaj kritič-
nih pripomb na sedanjo ur-
banistično podobo in zanimiv 
pogled v prihodnost – podobo 
Sevnice in Boštanja čez 30 in 
še več let. Ob tej priložnosti 
je izšla tudi brošura, celotna 
strokovna monografija pa bo 
na ogled na spletni strani Ob-
čine Sevnica in obeh omenje-
nih fakultet, razstava pa bo 

Sevniška vizija prihodnosti
SEVNICA – V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu so bili 8. junija predstavljeni rezultati urbani-
stično-planerske delavnice, ki so jo v lanskem oktobru pod mentorstvom dr. Alme Zavodnik Lamovšek, dr. 
Alenke Fikfak, mag. Mojce Foški, dr. Anke Lisec in Gašperja Mraka izvedli študenti in študentke Oddelka 
za geodezijo s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter s Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane.

mesec dni na ogled v dvora-
ni Alberta Felicijana. 

Vsebinsko bogato predsta-
vitev nalog, ki so prinaša-

le drzno vizijo prihodnosti z 
mestno plažo ob reki Savi, s 
podzemnim avtobusnim po-
stajališčem, z železniškim 
nadhodom itd., je popestril 
pevski nastop moške vokalne 
skupine Boštanjski prijatelji 
ter učenk GŠ Sevnica - Gaje 
Nepužlan na violi ob klavir-
ski spremljavi Saše Božič ter 
Maje Trebše na klavirju. Pri-
sotne so pozdravili sevniški 
župan Srečko Ocvirk in obe 
mentorici, dr. Alma Zavo-
dnik Lamovšek in dr. Alen-
ka Fikfak. Pogostitev v atri-
ju gradu so pripravile članice 
Aktiva žena Sevnica.
� S.�Radi,�foto:�L.�Motore 

Študentke�in�študenti�arhitekture�ob�postavitvi�maket

BREŽICE, SEVNICA - Direktor Carinskega urada Brežice Ivan 
Lah je 15. junija podelil potrdilo pooblaščenega gospodar-
skega subjekta Nataši Jukič, direktorici področja logistike v 
Lisci, d. d., Sevnica. Lisca je že desetletja vpeta v medna-
rodne trgovinske tokove in sodeluje v mednarodni dobavni 
verigi kot proizvajalec, izvoznik, imetnik carinskega skladi-
šča, carinski zastopnik in uvoznik, s potrdilom pooblaščene-
ga gospodarskega subjekta AEOC pa bo po eni strani dele-
žna ugodnosti, ki jih prinaša status AEO, po drugi strani pa 
zavezana izpolnjevanju obveznosti, ki iz tega statusa izha-
jajo, so sporočili iz brežiškega carinskega urada.

Lisci „carinsko“ potrdilo
10 €samo

Pokličite: 070/878781

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
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•	 tričlanska	družina	– 20 %
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•	 petčlanska	družina	– 30 %
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Družba HESS, d.o.o. je  29. maja letos pričela s prvim delnim pol-
njenjem akumulacijskega bazena HE Krško. Za namen prvih testi-
ranj opreme je bilo potrebno vodo v bazenu dvigniti na vmesno 
koto 161,60 m, kot jo akumulacijski bazen trenutno dovoljuje. Čas 
trajanja polnitve je bil odvisen predvsem od pretoka reke Save, v 
povezavi s tem pa tudi od omejitev preostalega pretoka, ki mora 
biti zagotovljen za normalno delovanje Nuklearne elektrarne Kr-
ško. To  pomeni, da bazena ni bilo mogoče polniti ob pretokih, 
manjših od 100 m3/s.  

S pričetkom polnjenja bazena se je vzpostavila tudi stalna, 24-urna 
prisotnost posadke na HE Krško, kar bo stalnica tudi v času redne-
ga obratovanja elektrarne.

V času polnitve bazena je že bila v funkciji tako hidromehanska 
oprema kot tudi večina elektro opreme, kar je predpogoj za pri-
četek polnjenja. Zaradi trenutno ugodne hidrologije je bila zača-
sna  kota, 161,60 m, dosežena v tednu dni, kar je omogočilo pri-
četek testiranja agregata 3. V obdobju testnih preizkusov bodo 
izvedeni t. i. »mokri testi« oz. testi z vodnim natokom, pri čemer se 
spremlja delovanje vseh pomožnih sistemov turbine ter delovanje 
same turbine. V nadaljevanju sledi sinhronizacija ter obremenje-
vanje agregata s testiranjem generatorskega dela. To je faza, kjer 
se testira agregat kot celota. Po zaključenih testiranjih agregata 3 
je predvideno dvomesečno pogodbeno poskusno obratovanje. S 
tem bo HEKK že normalno proizvajala električno energijo, upošte-
vajoč omejitve zaradi znižane kote akumulacijskega bazena. Z do-
seženo nominalno koto 164,00 m (to bo končna, polna obratovalna 
kota) se bodo lahko izvedla tudi preostala testiranja na polni moči.
 
Skladno z navedenim je bilo tako 12. junija 2012 na HE Krško 
uspešno opravljeno prvo vrtenje z vodnim natokom na agrega-
tu 3. Pomembnega dogodka so se udeležili generalni direktor 
Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. mag. Matjaž Janežič, direk-
tor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. Bogdan Bar-
bič, podžupanja občine Krško Nuša Somrak, predsednik Odbo-
ra za HE na spodnji Savi Nikola Galeša, vodja projekta izgradnje 
HE Krško Sandi Ritlop ter ostali predstavniki investitorja, inženir-
ja in izvajalcev.

Ves postopek je tekel skladno s planom in po pričakovanjih. Sedaj 
se nadaljujejo testi, in sicer stabilizacija temperatur na ležajih, ba-
lansiranje rotorja, test varnostnih hitrostnikov. Glede na plan te-
stiranj se predvideva prva sin-
hronizacija z omrežjem v 27. 
tednu, torej med 2. in 8. juli-
jem letos.

V obdobju prve polnitve ba-
zena in testiranj opreme so 
izrednega pomena tudi spre-
mljave, ki se vseskozi izvaja-
jo skladno s Projektom vpli-
vov na okolje in Projektom za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja. Te zajemajo okoljski in 
tehnični monitoring na vseh 
objektih, ki so v vplivnem ob-
močju dviga vode v akumu-
lacijskem bazenu HE Krško. 
Posebna pozornost je name-
njena monitoringu na odseku 
državne ceste G 1-5, na kate-

rem je bila predvidena izgradnja pilotne stene v okviru gradnje in-
frastrukturnih ureditev. Zaradi neposredne bližine železniške proge 
Ljubljana – Dobova se izvaja monitoring stanja železnice ter vpliv 
dviga vode na urejene tesnitve železniške infrastrukture. Okoljski 
monitoring v okviru prve delne polnitve bazena HEKK se izvaja v 
okviru spremljanja erozijskih procesov na brežinah ter merjenja 
kvalitete vode v samem bazenu. Vzporedno s testiranji opreme in 
monitoringi bazena se le-ti izvajajo tudi na jezovni zgradbi. V okvi-
ru tehničnega monitoringa objekta so zajete geodetske meritve, 
tehnično opazovanje objekta ter spremljanje dviga podtalnice ozi-
roma precejanja vode skozi elemente zajezbe.

Do konca letošnjega leta se bodo enaka testiranja kot sedaj na 
agregatu 3 opravila še na preostalih agregatih, nato pa sledi eno-
letno poskusno obratovanje hidroelektrarne Krško. 

 Vir: HESS, d.o.o.,
 foto: Goran Rovan

Prva polnitev akumulacijskega bazena 
HE Krško ter prva testiranja opreme

V okviru izgradnje verige spodnjesavskih hidroelektrarn se tudi dela na HE Krško počasi bližajo koncu. Gradbena dela so v fazi zaključevanja, končana je tudi montaža hidrome-
hanske in pripadajočega večjega dela elektro opreme. Naslednja faza je bila tako prva polnitev akumulacijskega bazena, ki se nadaljuje s testiranjem opreme.
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V Informacijskem središču GEN smo v petek, 15. junija 2012, gosti-
li najboljše učence in dijake, ki so razmišljali, raziskovali in ustvar-
jali na temo energije, elektrike in energetike.

Na zaključni prireditvi nagradnega natečaja »Mladi v svetu energi-
je« smo gostili nagrajene mentorje in učence oziroma dijake sed-
mih slovenskih šol, ki so na natečaj prijavili najboljše izdelke. 
Med nagrajenimi šolami so bile OŠ Dobrepolje, OŠ Franca Rozma-
na Staneta Ljubljana, OŠ Sveta Trojica, OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, 
OŠ Drska Novo Mesto, Gimnazija Jesenice in Gimnazija Kočevje. 
Vse navzoče je pozdravil predstavnik podjetja GEN energija Dani-
jel Levičar in poudaril pomen izobraževanja in vključevanja mla-
dih  k razmišljanju o celovitem področju energetike. Na prireditvi 
smo podelili diplome in nagrade sedmim najboljšim prijavljenim 
šolam in njihovim mentorjem ter odprli razstavo najboljših izdel-
kov. Po tem so si vsi nagrajenci ogledali tudi Svet energije in doži-
veli pravo eksperimentalno dogodivščino.

V sodelovanju s partnerjem projekta Ekošolo smo nagradni na-
tečaj razpisali za dve starostni skupini. V prvi starostni kategoriji 
so učenci prve in druge triade izdelovali različne izdelke (makete, 
plakate, risbe) na temo, povezano s trajnostnimi viri energije. V 
drugi starostni skupini pa so učenci tretje triade in dijaki sred-
njih šol načrtovali in izvajali ozaveščevalne akcije o rabi električne 
energije. Učenci in dijaki so se  tako seznanili z viri energije, nači-
ni proizvodnje električne energije v Sloveniji in ugotavljali, katere 
vire energije uporabljajo v šoli, lokalni skupnosti oziroma v širšem 

okolju. Prejeli smo veliko zanimivih in kreativnih izdelkov, zato je 
bil izbor najboljših resnično težak.

Strokovna žirija, v sestavi Gregorja Cerarja (program Ekošola), Iva-
ne Tršelič (Fakulteta za energetiko) in Garsie Kosinca (GEN ener-
gija), je med 37 prijavami iz vse Slovenije izbrala sedem najboljših 
prijav; zaradi dobrih projektov smo v prvi starostni skupini razširi-
li izbor najboljših in izbrali kar štiri najboljše projekte, v drugi sta-
rostni skupini pa smo nagradili najboljše tri:

Prva starostna skupina (1. in 2. triada OŠ)
• JVIZ OŠ Dobrepolje, Videm Dobrepolje
• OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana
• OŠ in vrtec Sveta Trojica, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
• OŠ Jela Janežiča, Škofja Loka

Druga starostna skupina (3. triada OŠ in SŠ)
• OŠ Drska, Novo mesto
• Gimnazija Jesenice, Jesenice
• Gimnazija Kočevje, Kočevje

Projekt »Mladi v svetu energije« je nadgradnja dolgoročnega na-
cionalnega projekta »Energetsko varčna šola«, katerega pobudnik 
je podjetje GEN energija. Namenjen je povečevanju energetske pi-
smenosti med učenci, dijaki in njihovimi mentorji v osnovnih in sre-
dnjih šolah in že drugo leto aktivno sodeluje s programom Ekošola. 

S projektom želimo med mladimi in njihovimi mentorji širiti znanja 
o tem, kaj je energija, zakaj jo potrebujemo in kako pridobivamo 
električno energijo. Spodbu-
jamo tudi razumevanje dej-
stev, povezanih z zanesljivo in 
trajnostno naravnano oskrbo 
z električno energijo v priho-
dnje. Menimo, da se bodo le 
ozaveščeni mladi lahko kom-
petentno vključevali v razpra-
ve in (so)odločali o energetski 
prihodnosti. 

www.mladi-svet-energije.si

Gostili najboljše mlade raziskovalce 
sveta energije

Maketa, ki so jo izdelali učenci OŠ Dobrepolje

Nagrajenci iz OŠ Drska

Ustvarjalke iz Gimnazije Kočevje

Projektno delo učencev iz OŠ Sveta Trojica
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Z julijem odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov na 14 dni

V podjetju Kostak vedno znova poudarjamo pomemb-
nost ločevanja odpadkov. Skupna količina odpadkov 
se z rastjo življenjskega standarda letno povečuje. 
V Kostaku že vrsto let sledimo smernicam prepreče-
vanja nastajanja odpadkov in dajemo prednost po-
novni uporabi ter recikliranju. Napredek pri zbiranju 
ločenih frakcij je tako viden iz leta v leto, saj iz go-
spodinjstev ločeno zberemo že 50 % odpadkov. Za-
konsko mora biti zagotovljena ena zbiralnica na 500 
prebivalcev. S postavitvijo 215 zbiralnic je v povpre-
čju zagotovljena ena zbiralnica na nekaj več kot 130 
prebivalcev. Glede na izkazan interes bomo posta-
vljali dodatne zbiralnice na področjih, kjer se otoki 
hitreje polnijo, zato uporabnike prosimo, da na kra-
jevne skupnosti posredujete lokacije za postavitev. 
V prihodnje pa si na področju ločenega zbiranja želi-
mo še boljših rezultatov, zato smo se odločili za ukrep 
povečanja odvoza ločenih frakcij ter zmanjšanje od-
voza mešanih odpadkov. Predvidoma bomo z mese-
cem julijem tako pričeli s 14 dnevnim odvozom me-
šanih komunalnih odpadkov. 

Izgradnja sortirne linije je v teku 

Za dosego zakonsko postavljenih ciljev in ciljev, do-
ločenih z evropskimi direktivami, je nujno mešane 
komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagali-
šču ustrezno obdelati. Občina Krško in družba Kostak 
sta se odločili za razširitev obstoječega Zbirnega cen-
tra Spodnji Stari Grad s postavitvijo sortirne linije za 
mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, 
s katero želimo občanom zagotoviti čim boljšo stori-
tev za čim nižjo ceno. Zaradi obratovanja sortirne li-
nije bomo v prihodnje na regijsko odlagališče CeROD 
odložili manjše količine ostanka odpadkov.

Sprememba Odloka o ravnanju  z odpadki 

Skladno s spremembo Odloka o ravnanju z odpad-
ki je merilo za določitev višine smetarine prostorni-
na posod, ki jih za ločeno zbrane odpadke uporablja 
povzročitelj.  

Poostritev izvajanja nadzora nad 
pravilnostjo odlaganja odpadkov

Medobčinski inšpektorat izvaja nadzor nad pravilno-
stjo odlaganja odpadkov v posode za mešane komu-

nalne odpadke. Ta vas v primeru nepravilnega odla-
ganja sprva pisno obvesti, ob ponovni kršitvi oziroma 
nepravilnem odlaganju komunalnih odpadkov pa vam 
z določili odloka izda globo v višini 400,00 EUR za go-
spodinjstva ter 1.400 EUR za pravne osebe. 

V posodo za mešane komunalne odpadke sodijo na-
slednji komunalni odpadki:
• tkanine, usnje
• neuporabni tekstilni izdelki in neuporabna obutev
• krtače, ščetke, čopiči
• krpe in gobice za čiščenje
• glavniki, ogledala
• manjše ne-elektronske igrače
• žično steklo, pleksi steklo
• smeti pometanja
• sesalne vrečke
• cigaretni ogorki
• fotografije 
• avdio in video kasete
• flomastri, svinčniki
• lepilni trakovi
• sanitetni material
• higienski vložki, plenice
• kozmetične blazinice
• kosti, iztrebki malih živali
• papir za peko
• olupki salam in klobas
• embalaža onesnažena s krvjo ali mesom (npr. va-

kuumsko pakiranje hrenovk)
• plastificiran in zamaščen ter s folijo združen papir 

(uporabljen za zavijanje delikatesnih izdelkov oziro-
ma hrane, celofan, tapete)

S spreminjanjem navad lahko vsi prispevamo k 
varstvu okolja in večji kakovosti življenja. Zato 
ločujmo. Začnimo danes! 

Z ločenim zbiranjem odpadkov 
pomagajmo varovati okolje
Varovanje okolja je odgovornost, vrednota, vrlina. Posledice naših vsakdanjih odločitev močno vplivajo na planet, v katerem živimo. 
Ekološka zavest ljudi je pogojena z nenehnim osveščanjem in izobraževanjem o varovanju narave, zato smo za vse uporabnike 
komunalnih storitev pripravili nekaj ključnih informacij za dejavnost ravnanja z odpadki.
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Polnitev je name-
njena predvsem 
testiranju vodno-
gospodarskih ure-
ditev v okviru ba-
zena, tesnitev 
brežin, oblog in 
nadvišanja kme-
tijskih zemljišč ter 
spremljanju re-
dnega monitorin-
ga. Poleg izgradnje 
akumulacijskega 
bazena HE Krško 

so izvajali tudi nadvišanja kmetijskih zemljišč, in 
sicer v sodelovanju z Biotehniško fakulteto iz Lju-
bljane, ki je tudi strokovno spremljala izvajanje 
nadvišanja Presladolskega, Pijavškega in Gunške-
ga polja. V Infri se zavedajo, da vsako tako nadvi-
šanje pomeni poseg v kmetijska zemljišča, in se 
posledično trudijo, da kljub temu ponovno vzpo-
stavijo kvaliteto kmetijskih zemljišč, ki so hkrati 
varovana pred poplavami, na Q20. Projekt HE Kr-
ško se nadaljuje z urejanjem struge reke Save v 
Krškem, prav tako pa skupaj z Občino Krško po-
tekajo aktivnosti načrtovanja ureditev v Zatonu. 

Nadvišanje kmetijskih zemljišč na vplivnem ob-
močju HE Krško

V sklopu aktivnosti, vezanih na akumulacijski 
bazen HE Krško, so zemeljska dela za nadviša-
nje kmetijskih zemljišč na Pijavškem, Gunškem 
in Presladolskem polju zaključena, kar pomeni 
vrnitev kmetijskih zemljišč v prvotno stanje, ki 
omogoča nadaljevanje kmetijske rabe in ima tudi 
zaščitno varovalni pomen pred poplavami. Izve-
deno nadvišanje kmetijskih zemljišč je agromelio-

rativen poseg, s katerim je bila dvignjena njihova 
nadmorska višina, ki bi bila sicer zaradi izgradnje 
akumulacijskega bazena HE Krško poplavljena ali 
zamočvirjena in s tem trajno izgubljena. Na Pi-
javškem polju gre za kompleks najboljših kme-
tijskih zemljišč v ravnini, ki so nujno potrebna za 
obstoj nekaterih kmetij na tem območju. Na Pi-
javškem polju je bilo od aprila 2011 do zaključ-
ka del v marcu 2012 nadvišanih 48 ha najboljših 
kmetijskih zemljišč, na Gunškem 3,2 ha in na Pre-
sladolskem polju 2,5 ha zemljišč. Hkrati so pote-
kala druga hidrotehnična dela, kot so ureditve 
strug potokov in utrditev poljskih poti.

Zemeljska dela so potekala ob zavedanju, da so 
kmetijska tla neobnovljiv vir s potencialno hitro 
stopnjo degradacije in izjemno počasnim nastaja-
njem in regeneracijo. K ustrezni izvedbi nadvišanja 
je pripomoglo tesno sodelovanje med gradbenim, 
ki je nastopal v vlogi izvajalca, in kmetijskim sektor-
jem. Le-ta je v pripravljalni fazi podal smernice za 
zagotovitev končne kakovosti kmetijskih zemljišč, 
ki so bile upoštevane pri izvajanju zemeljskih del ob 
nadvišanju. Vodilo pri zasnovi nadvišanja je bil ja-
sno določen cilj, da se ohrani potencial zemljišč za 
njivsko rabo. Želen končni rezultat je bila enaka ali 
boljša kakovost tal kot pred posegom.

Nadvišanje je potekalo v dveh sklopih – najprej 
zemeljska dela, nato meliorativni ukrepi. V okvi-
ru prvih so bile plasti tal odrinjene, deponirane, 
površina nadvišana, nato pa je sledila ponovna 
vzpostavitev profila tal. Vrhnji, rodoviten sloj tal 
(do 30 cm) in sloj podornice (od 30 do 100 cm) 
sta bila odrinjena in deponirana ločeno. Tako pri-
pravljena površina je bila nadvišana z zemljino, ki 
profil tal, v katerem rastejo rastline, dvigne nad 
območje, nasičeno z vodo, ki rast korenin one-

mogoča. Da bi bila tako obsežna zemeljska dela 
čim bolje opravljena, so v času nadvišanja pote-
kala postopoma po manjših operativnih poljih. 
Tako sta bila zagotovljena urejenost gradbišča in 
boljši nadzor nad premiki zemeljskih mas, pred-
vsem vrhnjega, rodovitnega sloja tal. Po nadvi-
šanju terena je prišlo do ponovne vzpostavitve 
profila tal z odrinjenimi masami. Pri tem je bilo 
upoštevano, da je poleg vrhnjega, rodovitnega 
sloja tal prav tako pomemben t. i. neaktiven del 
tal, ki se nahaja pod vrhnjim in služi kot prostor 
za zalogo vode ter kot blažilno območje za spira-
nje hranil s kmetijskih površin.

Po zaključku nadvišanja so bili izvedeni meliora-
tivni ukrepi za izboljšanje strukture in založenosti 
tal s hranili, prav tako so bila uporabnikom kmetij-
skih zemljišč izdana priporočila za ustrezno rabo 
tal v letih po prevzemu zemljišč. Zelo pomemben 
ukrep je setev travno deteljne mešanice, saj le-
ta izboljšuje strukturo tal, ki je ob takih premikih 
zemeljskih mas praktično neobstoječa ter zaščiti 
ranljivo površino tal pred erozivnimi silami vode 
in vetra. Hkrati z redno košnjo teh mešanic laž-
je nadzorujemo pojav morebitnih plevelov, ki se 
v tako nestabilnih razmerah radi pojavijo. Takoj-
šnja setev koruze na takšne površine ni primer-
na, saj podaljša čas, ko se tla povrnejo v svoje iz-
vorno stanje. Namen meliorativnih ukrepov je, 
da se čas, ki je sicer potreben ob naravni stabili-
zaciji razmer v tleh, bistveno skrajša in tako čim 
prej vzpostavi razmere, ki omogočajo kmetijsko 
pridelavo. Z ukrepi se lahko nekateri procesi po-
spešijo, npr. vnos hranil, predvsem fosforja, ka-
lija in dušika, z ozelenitvijo izboljšamo strukturo 
tal, zmanjšamo nevarnost erozije in razrast ple-
vela. Nadvišana zemljišča so bila založno gnojena 
s fosforjem in kalijem, ki sta poleg dušika osnovni 

hranili za rast rastlin. Brez zadostne količine fos-
forja rastline ne morejo sprejemati kalija, ta pa 
vpliva na rast oz. razraščanje stebel in listov ter 
poveča odpornost rastlin, npr. proti nizkim tem-
peraturam in suši.

Da bi pri založnem gnojenju uporabili ustrezne 
količine hranil, so bile po končanem nadvišanju 
narejene analize tal. Za referenčne kazalce kako-
vosti tal je bil narejen t. i. posnetek ničelnega sta-
nja, kjer so bile upoštevane prostorske informa-
cije, kot sta talni tip na območju nadvišanja in 
raba tal, da bi ustrezno in najbolje zajele varia-
bilnost območja. Na podlagi teh vrednosti, pri-
dobljenih pred posegom na kmetijska zemljišča, 
so bile določene količine kalijevih in fosforjevih 
gnojil, potrebnih za dosego stanja pred nadviša-
njem. Trenutno je na površinah, posejanih s ko-
ruzo in travno deteljno mešanico, opazen nekoli-
ko neenakomeren razvoj rastlin, kar je posledica 
premikanja zemeljskih mas ob nadvišanju. To je 
pričakovano in je bilo zajeto pri odškodninah, ki 
so upoštevale popoln izpad pridelka za čas dvele-
tne zasedbe kmetijskih zemljišč in izpad pridelka 
v treh letih po končanem nadvišanju.

Testna polnitev akumulacijskega 
bazena HE Krško
Skladno s terminskim planom izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško je Javno podjetje Infra 30. maja pričelo s testno polnitvijo bazena na vmesno koto 
158,50, pri čemer so se izvajale tudi meritve monitoringa vplivov na okolje. Po končanih meritvah so se odločili za drugo fazo polnitve na koto 161,60, kar 
predstavlja 2,4 metra pod končno zajezno gladino akumulacijskega bazena HE Krško. 

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Direktor Javnega podjetja In-
fra d.o.o. mag. Vojko Sotošek

Pogled na reko Savo pri Brestanici
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BREŽICE - Svojo službo razumemo zelo različno. Nekateri, in mednje sodi tudi dr. Jernej Barlič, 
svoj poklic razumejo kot poslanstvo. Ob selitvi v novo stavbo v Brežicah, kjer so moči združili 
tudi z Optiko Glasmaher in Okulistiko Meh, bo ekipa v Dens Barlič zobozdravstvo d.o.o. stremela 
k še večjemu zadovoljstvu pacientov, rdeča nit njihovega dela pa ostaja enaka kot doslej: zdravje 
ustne votline dosežemo z vsakodnevnim delom in zaupanjem v strokovnost svojega zobozdravnika. 

Žal ne morem zvečer potrkati pri 
vas in vprašati : »Si umivate zobe?«

Doktor Barlič, v začetku ju-
nija ste skupaj z Dejanom 
Stuškom iz Optike Glasma-
her prerezali oranžni trak 
in s tem odprli povsem nove 
prostore svoje ordinacije. 
Kaj vam to pomeni?
Gotovo gre za nadgradnjo 
našega dolgoletnega dela, 
lokacija je odlična, pogo-
ji za delo so dobri, tako da 
verjamemo, da bomo našim 
pacientom ponudili celo več 
kot smo lahko do sedaj, in 
to nam daje dodaten zagon.

Dejali ste, da gre za nad-
gradnjo vašega dosedanje-
ga dela. Vašo pot je pravza-
prav zarisal že oče, kajne?
Drži (smeh), zobozdravstvo 
mi je bilo že skoraj v zibel-
ko položeno. Moj oče je za-
čel skrbeti za zdravje zob in 
ustne votline pacientov že  
leta 1994, ko je dobil kon-
cesijo in odprl zasebno am-
bulanto. Leta 2007 je nato 
zaradi zdravstvenih težav 
zaključil svojo zobozdra-
vstveno kariero in takrat 
sem jaz prevzel njegov po-
sel in paciente, ki so bili z 
njegovim delom zelo zado-
voljni, kar mi je bilo v čast 
in veselje. Lepo je začeti na 
dobrih temeljih in za to se 
mu najlepše zahvaljujem. 
Verjamem, da so ti novi, so-
dobno opremljeni prostori 
tudi uresničitev njegove vi-
zije in to je res prijeten ob-
čutek.

Začeli ste voditi ambulanto 
v Brežicah leta 2007, am-
pak kmalu ste povečali svo-
jo ekipo?
Od leta 2007 so se razmere 
ves čas spreminjale, delo je 
količinsko izjemno naraslo, 
tako da sem zaposlil še eno 
odlično zobozdravnico, Tino 
Binter. Z njenim delom smo 
jaz osebno in pacienti zelo 
zadovoljni, nato pa sva za-
čela poslovno sodelovati še z 
njenim možem, Juretom Bin-
terjem, ki je specialist paro-
dontologije. Tako se nam je 
paleta storitev močno razširi-
la, iz tega pa je izhajala tudi 
potreba po novih prostorih. 
Razmišljal sem o tem in tudi 
že konkretno delal za prido-
bitev lastnih prostorov, potem 
pa je naneslo, da sva se sre-
čala z Dejanom Stuškom, ki je 
imel podobne ideje. Tu se je 
začela zgodba o novem cen-
tru, kjer smo združili moči v 
dobro naših strank. Tukaj še 
enkrat hvala tudi Mateju Bra-
taniču iz Unicredit banke za 
vso pomoč.

Znani ste po tem, da se od-
mikate od klasičnega, uva-
jate sodobne metode in se 
posvečate preventivi. Zakaj 
takšna odločitev? 
Enostavno mi ni dalo miru, ko 
sem v tujini gledal, kaj vse se 
že dela, kakšni postopki se 
uporabljajo, kakšni materia-
li, mi smo bili pa še tako da-
leč zadaj. Ozaveščenost sedaj  

narašča, ljudje gredo na in-
ternet, preberejo, kar jih za-
nima, ampak, ko sem jaz zače-
njal, je bilo stanje na področju 
zobozdravstvenih storitev pri 
nas bolj žalostno, ponujalo se 
je samo tisto osnovno, kar je 
bilo pravica po zdravstvenem 
zavarovanju. Bil sem še na za-
četku in si rekel: »Jernej, šti-
rideset let dela je pred tabo, 
ne zapadi v že postavljene 
okvirje, pripelji tudi sem bolj 
celovito zobozdravstvo in de-
laj nove stvari.« 

Se naše zobozdravstvo toliko 
razlikuje od tistega v tujini?
Težko primerjamo, ker imamo 
povsem drugačne zdravstve-
ne sisteme in drugačno razmi-
šljanje. Ameriški sistem, kjer 
si lahko ljudje belijo zobe kar 
v trgovskih centrih in so kot 
kakšni piščanci pod posebni-
mi lučmi, mi, na primer, nika-
kor ni blizu, gre velikokrat za 
komercialne zadeve. V Nemči-
ji in Kanadi so razmere precej 
drugačne. V Nemčiji te zava-
rovalnica skorajda sili, da re-
sno vzdržuješ zdravje zob: lju-
dje morajo hoditi na preglede 
vsakih šest mesecev, največji 
pomen se pripisuje preventivi. 
Preventiva je prav tako v sre-
dišču kanadskega zdravstve-
nega sistema, ki velja za zelo 
socialnega. Tam je za zoboz-
dravnika povsem nenavadno, 
če mora odraslemu delati pre-
vleko ali mostiček, ker to po-
meni, da je nekaj zatajilo v 

sistemu do tistega trenutka. 
Pri nas pa se občutno premalo 
misli na preventivo. Smešni se 
mi zdijo plani, ki se delajo na 
kratki rok, neke instant fi nanč-
ne rešitve, ampak nobena dra-
stična injekcija ne bo spreme-
nila slike v glavi. Morali bi se 
zgledovati po tistih, ki dobro 
vedo, da ljudi moraš ozavesti-
ti celovito in da je to delo na 
dolgi rok. Vložiti moraš v zna-
nje in zaupanje ljudi, da boš 
iz tega kaj dobil, ampak to bo 
čez petnajst let, ne sedaj.

Ampak živimo v času, ko 
prevladujejo instant reši-
tve. S čim torej prepričate 
pa ciente?
Mislim, da si vsak izbere na-
čin, na katerega dela in v kar 
verjame. Če dobro delaš, lju-
dje izvedo od ust do ust. Pri 
nas vsakega pacienta na nek 
način preizkusimo in mu, če 
je pripravljen sodelovati, nu-
dimo najboljše v stroki. Veli-
ko delamo tudi na odnosu, ker 
marsikdo izmed njih ima stra-
hove, mu je nerodno.

To je res intimen proces, kaj-
ne? Je ljudi morda sram od-
preti usta, ko prvič pridejo 
k vam?
Ta strah je neupravičen, ker 
jaz sem tu, da pomagam, da 
olajšam in nikakor, da obso-
jam. Ljudem je potrebno pri-
sluhniti, jih pomiriti, ker da-
nes lahko rešimo ogromno 
težav, ki jih še pred nekaj leti 

brez sodobne tehnologije in 
znanja nismo znali. Govori-
va predvsem o kirurgiji meh-
kih tkiv v ustih, implantologi-
ji, ker včasih so pulili zobe vse 
povprek, zdaj pa zobe zdra-
vimo. Seveda, to traja malo 
dlje, ampak pomemben je re-
zultat. Nekomu, ki mu je vse-
eno, lahko zob tudi izpuli-
mo. Do ljudi sem zelo iskren 
in včasih povzdignem glas, če 
nekaj naredimo, potem pa pa-
cienti ne skrbijo za to in se 
jim težave vrnejo. Razmi-
slite, kaj bi se zgodilo z av-
tom, če nekaj let ne bi prav 
nič skrbeli zanj? Tudi naši zo-
bje potrebujejo pomoč in pra-
vilno nego, kar ni težko, malo 
discipline moramo imeti. Ko 
povem kakšni mamici, da ima 
otrok obloge v ustih, ta v pri-
čo mene glasno okrega otroka, 
češ, sem ti rekla, da si umi-
vaj zobe. Ampak otroci potre-
bujejo pomoč in kontrolo, mi 
smo odgovorni, da skrbijo za 
svoje zdravje, ne šole in vrtci, 
mi, starši. Prav tako smo od-
govorni za lastno zdravje. Svo-
jim pacientom razložim, da je 
oralno zdravje v ustni votlini 
dejansko vir celotnega zdrav-
ja, ker je ravno skozi usta naj-
krajša pot za vdor povzročite-
ljev bolezni v telo. Pri nas je 
bil gospod, ki je imel veliko 
težav s kolki in je s težavo ho-
dil, a ko smo pozdravili zobe, 
so se mu počasi popravili tudi 
kolki. Takšna sprememba je 
bila tudi meni težko predsta-

vljiva, ampak dejstvo je, da je 
v našem telesu vse povezano. 
Jaz lahko opozorim, svetujem, 
žal se pa ne morem vsak večer 
oglasiti pri vas in povprašati, 
ali ste si že umili zobe, kajne?

Omenili ste avto, a za av-
tomobile nam pogosto ne 
zmanjka denarja, za zdravje 
pa nam je težko kaj dodati?
Po eni strani ljudje kupijo 
avtogume tudi za 800, 1000 
evrov, pa jih je potrebno tudi 
menjati, za zobe in zdravje pa 
je potrebno vložiti čim manj. 
Če so gume bolj moška zade-
va, pa se dogaja podobno pri 
ženskah: za pedikuro, ma-
nikuro, depilacije bodo dale 
tudi do 100 evrov, medtem 
ko plombica mora biti najce-
nejša. Pa saj se zadeve poča-
si spreminjajo.

Še naprej boste delali ce-
lovito, to pa terja tudi ve-
liko časa in prilagodljivosti 
pacien tom. Kako to spreje-
majo pri vas doma?
Dobro in z razumevanjem. 
Najlepše bi se zahvalil svo-
ji ženi, za podporo in potr-
pljenje, pa seveda vsej moji 
družini. Vedo, da v naši eki-
pi razumemo svoje službe kot 
svoje poslanstvo. Mi delamo za 
zdravje ljudi in ne smemo ni-
koli obupati nad njimi, mora-
mo se ves čas učiti in stremeti 
k temu, da smo najboljši, ker 
si naši pacienti to zaslužijo. 
 M. M.

dr. Jernej Barlič ob otvoritvi ordinacije na novi lokaciji

Okulistični pregledi na
zdravstveno kartico

pon–pet 9:00–19:00
sob 9:00–13:00

Optika Glasmaher
Pleteršnikova 1, 8250 Brežice070 660 660

BREŽICE

Optika

Okulistika

Zobozdravstvo

Slušni aparati

Popravilo daljnogledov

20€
darilni bon

Darilni bon Optike Glasmaher lahko uporabite pri nakupu korekcijskih ali sončnih očal nad 140 €. Bon je veljaven do 1. 7. 2012.
Bon je vnovčljiv le v celotnem znesku in ni izplačljiv v gotovini. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo. 
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Marca 2012 je ARAO zaključil izdelavo druge revi-
zije investicijskega programa za projekt odlagališča 
NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško (izdelovalec 
IBE d.d.). Investicijski program je skladno z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo inve-
sticijske dokumentacije na področju javnih financ - 
UEM (Ur.l.RS št. 60/06 in 54/10) osnova za odobri-
tev izvedbe investicije.

Tehnične rešitve, ki so osnova za investicijski pro-
gram, sledijo tistim iz Idejnega projekta (2009) z 
upoštevanimi optimizacijami, ki so bile predlagane 
v domačih in tujih recenzijah. Med najbolj bistvenimi 
spremembami je rešitev, da se priprava odpadkov na 
odlaganje izvaja v NEK, na lokaciji pa tako ostanejo le 
odlagalni objekti (silosi) ter pripadajoči servisni objek-
ti. Predlagana je tudi uporaba manjšega odlagalnega 
zabojnika, kar bo olajšalo manipulacijo.

Investicijski program temelji na naslednjih predpo-
stavkah: obratovanje NEK bo podaljšano do 2043, 
odložena bo polovica NSRAO iz NEK in vsi ostali slo-
venski odpadki. Pri tem so upoštevane nove ocene 
količin odpadkov iz razgradnje NEK. Terminski plan 
predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja do kon-
ca leta 2016, gradnja odlagališča bo potekala v letih 
od 2017 do 2019. V nadaljevanju sledi poskusno in 
redno obratovanje. Delovanje odlagališča se zaklju-
či z razgradnjo odlagališča in zapiranjem silosov v le-
tih 2061 in 2062.

Investicijska vrednost projekta

V ocenjeni investicijski vrednosti projekta so zajeti 
stroški pridobitve lokacije oz. zemljišč, sodelovanje 
z lokalnimi skupnostmi in komunikacijske dejavnosti, 
projektna in investicijska dokumentacija, inženiring, 
vodenje investicije, postopki delovanja odlagališča, 
varnostne analize, gradnja in oprema ter nadome-
stilo zaradi omejene rabe prostora in protokoli. Upo-
števana so tudi do sedaj vložena sredstva. 

Investicijski stroški znašajo brez DDV 132,8 milijo-
nov EUR, po tekočih cenah pa 146,2 milijonov EUR.

Financiranje projekta

V Investicijskem programu je predpostavljeno, da 
projekt izgradnje odlagališča NSRAO sorazmerno fi-
nancirata Sklad za financiranje razgradnje NEK, ki kri-
je stroške odložitve radioaktivnih odpadkov iz NEK, in 
Državni proračun Republike Slovenije, ki krije stro-
ške odložitve neelektrarniških radioaktivnih odpadkov. 

Skupna predvidena količina odloženih odpadkov zna-
ša 3.113 m3, od tega odpade na slovenski del (50 %) 
odpadkov iz NEK 2.513 m3 ali 80,72 % in na neelek-
trarniške odpadke 600 m3 ali 19,28 %.

Upravičenost investicije 

Upravičenost investicije se kaže v varnem in kontro-
liranem načinu odlaganja nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov, ki je hkrati tudi stroškovno učinkovito. 
Stroškovno učinkovitost najbolje prikaže primerjava 
z drugimi državami.

Primerjava stroškov izgradnje in obratovanja odlaga-
lišča v Sloveniji s stroški v drugih državah je opravl-
jena na podlagi podatkov, ki so po enotni metodo-
logiji za članice OECD oziroma NEA podani v NEA 
dokumentu: Low-level Radioactive Waste Reposito-
ries - An analysis of costs. Dokument primerja stroš-
ke izgradnje in obratovanja površinskih in podzemnih 
odlagališč NSRAO, ki že obratujejo ali pa so v fazi na-
črtovanja. Primerjani so bili podatki za Belgijo, Češ-
ko, Finsko, Francijo, Japonsko, Korejo, Madžarsko, 
Nemčijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.

Primerjava stroškov gradnje slovenskega odlagališča 
s stroški gradnje drugih odlagališč pokaže, da stroški 
gradnje slovenskega odlagališča nekoliko, vendar ne 
bistveno, odstopajo od srednjih vrednosti gradnje. 
Ob tem je opazno približevanje območju srednjih 
vrednosti stroškov tudi v primeru hipotetičnega po-
večanja zmogljivosti odlagališča, če bi bilo odlaga-
lišče zgrajeno za vse odpadke iz NEK ali odpadke 
iz dveh elektrarn. Cena odlaganja na prostorninsko 
enoto bi močno upadla. Višji stroški odlagališča so 
torej posledica razmeroma nizkih količin inventarja, 
sam koncept pa je za primerljive količine inventarja 
cenovno primerljiv z drugimi odlagališči.

Ugotovitve primerjalne analize so naslednje: 
• Manjša odlagališča so na odloženo enoto odpad-

kov dražja od tistih z večjo odlagalno zmogljivostjo. 

• Stroški (pri)površinskih odlagališč so na splošno 
nižji od stroškov podzemnih odlagališč. 

• Stroški odlagališč, ki so umeščeni ob obratujo-
či jedrski objekt (npr. Švedska, Finska), so niž-
ji zaradi delne delitve stroškov in sinergijskih 
učinkov.

• V območju najnižjih stroškov gradnje so odlaga-
lišča, ki imajo veliko kapaciteto (Francija, Velika 
Britanija), so starejšega datuma in so manj zah-
tevno grajena ali pa so urejena v obstoječih ob-
jektih – npr. opuščenih rudnikih (Češka).

• Na višino obratovalnih stroškov odlagalna zmo-
gljivost odlagališča ne vpliva v tolikšni meri kot 
na stroške gradnje, saj so  nekateri stroški fiksni. 

• Stroški izbora lokacije in pridobivanja dovoljenj 
lahko predstavljajo znaten delež stroškov izved-
be odlagališča. Naraščanje stroškov je poveza-
no predvsem s pridobivanjem soglasja javnosti 
in s tem daljšim trajanjem projektov in vse zah-
tevnejših raziskav ter razvoja rešitev, kar posta-
ja splošen trend in tudi problem.

• Iz primerjave stroškov gradnje in obratovanja 
obravnavanega odlagališča z nekaterimi tujimi 
odlagališči je možno zaključiti, da je slovenski 
projekt odlagališča stroškovno primerljiv s tujimi 
in da neupravičena odstopanja od evidentiranih 
trendov stroškovne učinkovitosti niso prisotna.

Analiza scenarija sodelovanja Hrvaške 

Kot alternativni scenarij je v Investicijskem progra-
mu obdelan primer izgradnje odlagališča tudi za hr-
vaški del odpadkov iz NEK. Privzete so enake tehnič-
ne rešitve in enak način obratovanja kot pri osnovni 
rešitvi, kapaciteta odlagališča pa se poveča od 3.113 
m3 na 5.625 m3, kolikor je potrebno za odložitev 
vseh odpadkov iz NEK. Terminski načrt je enak kot 
pri osnovnem scenariju, s prilagoditvijo, ki zadeva 
gradnjo in zapiranje dodatnega silosa.

Rezultati pokažejo, da se investicijska vrednost pro-
jekta zaradi povečane kapacitete zviša za 20 %. Ker 
pa bi v tem primeru sodeloval tudi hrvaški Sklad za 
razgradnjo, bi bilo potrebnih za tretjino manj sred-
stev iz slovenskega Sklada za razgradnjo.

Tudi kazalniki stroškovne učinkovitosti so v tem 
primeru izrazito bolj ugodni. Ugotovitve so pov-
sem skladne z zaključki mednarodne NEA študi-
je, kjer je ugotovljeno, da kapaciteta odlagališča 
izrazito vpliva na stroškovno učinkovitost odlaga-
nja odpadkov.

Investicijski program za projekt 
odlagališča NSRAO Vrbina Krško
Potrditev Investicijskega programa za projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina Krško s stra-
ni pristojnega ministrstva je eden od mejnikov na projektu ter pogoj za izvajanje investicije. V ARAO pričakujemo, da bo nova vla-
da pokazala več interesa za projekt, saj bo nenazadnje v tem mandatu potrebno poročati Evropski komisiji o izvajanju nacionalnih 
programov, skladno z direktivo sveta 2011/70 o odgovornem in varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

Viri financiranja – tekoče cene (z DDV)

000 EUR Delež

1. Sredstva Sklada NEK 142.554 80,72 %

2. Sredstva proračuna RS 34.043 19,28 %

    SKUPAJ 176.597 100,00 %

Odlagališče NSRAO

na
ro

če
na

 o
bj

av
a



Posavski obzornik - leto XVI, številka 13, četrtek, 21. 6. 2012 15OKOLJE IN PROSTOR

V življenjskem ciklu objekta, kot je od-
lagališče NSRAO, varnostne analize pri-
pravimo večkrat. Sproti jih dopolnju-
jemo z novo pridobljenimi podatki in 
vedenji ter rezultate preverjamo z re-
zultati opazovanja objekta. Varnostne 
analize se pripravi tudi pred zapiranjem 
odlagališča in so osnova za izdajo so-
glasja upravnega organa k zaprtju.

Za odlagališče NSRAO pravimo, da je 
varno oziroma da je njegov vpliv na 
okolje zanemarljiv tedaj, ko je njegov 
vpliv na prebivalca v okolici odlagali-
šča manjši od 0,3 mSv/leto. To je vre-
dnost, ki jo je za slovensko odlagališče 
predpisala Uprava Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost in jo je povzela 
po različnih mednarodnih priporočilih. 
Z varnostnimi analizami preverjamo, 
ali je vpliv manjši ali večji od predpi-
sanega.

Varnostne analize za odlagališče 
NSRAO izdeluje konzorcij mednaro-
dno priznanih in izkušenih podjetij, 
ki ga sestavljajo: ENCO iz Dunaja kot 
vodilni partner, INTERA iz ZDA, FACI-
LIA in STUDSVIK iz Švedske ter IRGO 
iz Slovenije. Njihova prva naloga je 
bila v letu 2011 pripraviti novo itera-
cijo varnostnih analiz, ki bodo služile 
kot osnova za pripravo Poročila o vpli-
vih na okolje, ki ga zahteva Zakon o 
varstvu okolja, in za pripravo Osnut-
ka varnostnega poročila, kakor določa 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi se-
vanji in jedrsko varnostjo. Za osnovo 
je bila vzeta metodologija, ki jo pripo-
roča Mednarodna agencija za atomsko 
energijo in se je v preteklosti pokazala 
kot izredno uporabna pri takih objek-
tih. Na podlagi razpoložljivih podatkov 
o lokaciji in projektnih rešitvah odlaga-
lišča so bili pripravljeni različni scenari-
ji dogajanja v odlagališču med obrato-
vanjem, po zaprtju, pa tudi v primeru 
različnih bolj ali manj verjetnih nesreč. 
Za vsak scenarij možnih dogodkov ozi-
roma skupino podobnih so bili nato pri-
pravljeni različni modeli, ki to dogaja-
nje opišejo in pomagajo oceniti vpliv 
odlagališča na okolje.

Na podlagi Idej-
nega projekta, 
ki opisuje, ka-
kšno bo odlaga-
lišče, in na pod-
lagi raziskav 
okolice odlaga-
lišča je bil pri-
pravljen tako 
imenovani mo-
del bližnje oko-
lice odlagališča. 
Ta preučuje, kaj 
se dogaja v od-
lagališču, ka-
kšni so fizikalni 
in kemijski pro-
cesi, ki se odvi-
jajo v njem, in 
kako to vpliva 
na radioaktivne 
odpadke, nji-
hov razpad in 
potencialno šir-
jenje v okolico.

Sledi model daljne okolice odlagališča, 
ki ima za osnovo različne terenske raz-
iskave. Ta v primeru Vrbine predstavlja 
skoraj celotno Krško – brežiško polje. 
Pokazalo se je, da je to območje eno 
najbolj raziskanih v Sloveniji, saj je na 
njem veliko objektov, za potrebe kate-
rih so bile opravljene različne terenske 
raziskave. ARAO je pričel s postavitvijo 
konceptualnega modela daljne okolice 
že v prejšnjih letih. V modelu smo po-
skusili zbrati vse razpoložljive podatke 
in jih med sabo povezati in ustrezno in-
terpretirati. Ekipa konzorcija za varno-
stne analize je na podlagi tega nato po-
stavila računalniški model, ki služi kot 
osnova za ocenjevanje hitrosti gibanja 
podzemne vode na tem območju.

Tretji model, to je model biosfere, opisu-
je prenos snovi do ljudi in ostalih živih bi-
tij. Model opisuje prehranjevalno verigo 
skupine ljudi, ki živi v bližini odlagališča 
po tem, ko se odlagališče zapre in ni več 
vedenja o tem, da je tu nekoč bilo odla-
gališče. Opazovana skupina ljudi se pre-
hranjuje le s pridelki, ki jih sami pridela-
jo na tem območju, pijejo le vodo iz reke 
ali vodnjaka na tem območju, jedo samo 
ribe iz reke Save in podobno. V resnici se-
veda ni in nikoli ne bo tako, saj se ljudje 
prehranjujemo z dobrinami tudi od dru-
god. Vendar pri vseh modelih uporabimo 
tako imenovani konservativni pristop. To 
pomeni, da tam, kjer jih ne moremo oce-
niti z zadostno verjetnostjo, privzamemo 
neugodne podatke. Tak pristop da sicer 
»slabše« rezultate, pomeni pa, da izra-
čunani vpliv zagotovo ni manjši od de-
janskega. Vendar kljub temu mora biti ta 
manjši od predpisanega; razlika predsta-
vlja dodatno varnost za ta objekt.

Za odlagališče NSRAO v Vrbini so re-
zultati varnostnih analiz potrdili, da:

• je lokacija primerna za izgradnjo 
odlagališča NSRAO,

• je izbrani koncept zelo primeren za 
izbrano lokacijo,

• je glede varnosti odlagališča tako 
med rednim in izrednim obratova-
njem ter po zaprtju vpliv odlagališča 
na okolje zanemarljiv.

S tem varnostne analize niso zaključene. 

Sledi še kar nekaj ponovitev, v katerih 
bodo dopolnjene z novimi podatki in bodo 
vseskozi v pomoč pri načrtovanju, izgra-
dnji, obratovanju in zaprtju odlagališča 
NSRAO, ki bo varno za okolje in človeka.

Varnostne analize za odlagališče 
nizko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov (NSRAO) Vrbina Krško

Ob ugotovljeni nezmožnosti učinkovitega delovanja upravnega odbora (UO) in 
ARAO so na seji 14. junija 2012 odstopili štirje od petih članov UO ARAO. Svojo 
odločitev so pojasnili z dejstvom, da vlada k Programu dela in finančnemu na-
črtu ARAO za leto 2012, ki ju je UO sprejel 28. novembra 2011 in ju predložil 
vladi v obravnavo, še ni dala svojega soglasja. Posledično ARAO nima urejene-
ga financiranja in Program dela se v bistvenih elementih ne izvaja: 

• ne izvaja se projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. 
Investicijski program za izgradnjo odlagališča je UO ARAO potrdil 23. mar-
ca 2012 in ga posredoval resornemu ministrstvu v odobritev, ki do danes o 
njem še ni odločil; 

• ogroženo je izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe varstva 
okolja za ravnanje z RAO;

• ARAO se je morala posledično kratkoročno zadolžiti za tekoče poslovanje, 
kar bo povzročilo dodatne stroške javnih sredstev;

• še vedno je nerešeno vprašanje sredstev v upravljanju, kar ima za posledi-
co negativno mnenje revizorjev.

Odlagališče NSRAO je jedrski objekt. Štejemo ga med pasivne jedrske objekte, saj v njem ne potekajo jedrske reakcije. Za pre-
verjanje in dokazovanje varnosti odlagališča izvajamo varnostne analize, ki nam služijo tudi kot pomoč pri načrtovanju in optimi-
zaciji objekta, pomoč pri načrtovanju terenskih raziskav in karakterizacije odpadkov ter pri pripravi meril sprejemljivosti odpad-
kov v odlagališče. 

Model širše okolice odlagališča služi kot osnova za ocenjevanje hitrosti gibanja podzemne vode  
na Krško – brežiškem polju.

Model bližnje 
okolice odlagališča

Model biosfere za primer pašnika. Vsak okvirček prikazuje nek  
kemični ali fizikalni proces, vsi pa so med seboj povezani.
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KRŠKO – Učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško se lahko od 
6. junija igrajo na prenovljenem otroškem igrišču pri šoli, 
saj je v sklopu praznovanja občinskega praznika ta dan po-
tekala slovesna otvoritev te nove pridobitve.

Igrišče, ki ga bodo lahko uporabljali tudi otroci iz soseščine, 
je Občina Krško prenovila skupaj z Zavarovalnico Triglav. Ko-
nec maja sta namreč obe podpisali pogodbo o sofinanciranju 
prenove otroškega igrišča. Krška Občina je bila poleg še treh 
slovenskih občin izbrana na natečaju „Otroci Triglava – Brez-
skrbni v igri, povezani z naravo“, preko katerega je najve-
čja slovenska zavarovalnica izbrala najboljše projekte igrišč, 
ki jih tudi v celoti financira. Igrišče so predali namenu krški 
župan mag. Miran Stanko, predsednik uprave Zavarovalni-
ce Triglav Matjaž Rakovec, ravnateljica šole Metka Habinc, 
ambasador prenovljenega igrišča slovenski biatlonec Klemen 
Bauer in učenka Patricija Butkovič. „Učenci OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja so kakor trdno zaprta školjka bisernica. Potreb-
no je veliko vztrajnosti in truda, da se odprejo. Vendar ko 
uspemo, se prikaže tisto najlepše, kar je v njih - pristnost in 
iskreno veselje. Nova sodobna igrala bodo nudila bolj varen 
pedagoški proces, hkrati pa bodo otrokom v veliko veselje. 
Projekt je dokaz, da lahko s skupnimi močmi dosežemo mar-
sikaj,“ je med kratkim programom, ki so ga pred otvoritvijo 
v šolski telovadnici pripravili učenci, dejal župan mag. Stan-
ko, Rakovec pa je učencem šole zaželel brezskrbno poletje 
na igrišču in dodal, da jih v zavarovalnici najbolj veselijo ti-
sti njihovi projekti, ki so namenjeni otrokom. OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja sicer obiskuje 60 otrok in mladostnikov s poseb-
nimi potrebami iz krške in brežiške občine, prenovljeno igri-
šče pa bo še izboljšalo pogoje za igro in učenje.
� R.�Retelj

Veselje ob prenovljenem igrišču

Ob�otvoritvi�prenovljenega�igrišča�zadovoljstva�ni�manjkalo.

Zakonca Ljudmila in Alojz 
Šribar sta na naslovu spo-
meniško zaščitene kmeti-
je Kobile 3, kjer se naha-
ja Etnološki muzej Kobile, v 
preteklem desetletju gostila 
kar 53 ljubiteljskih slikarjev, 
ki so na petih likovnih kolo-
nijah ustvarili 68 del. Te so, 
z upodobljenimi motivi nara-
ve, stavbne in etnološke de-
diščine vasi in okolice, prepu-
stili tamkaj urejeni etnološki 
zbirki. Sicer imata Šribarjeva 
v zbirki razstavljenih ali shra-
njenih v depoju nad 3.500 
predmetov dediščine. Naj-
starejši, nekaj tisoč let sta-
ri, so fosilni ostanki odtisov 
školjk Panonskega morja, ve-
čina predmetov zbirke pa iz-
vira iz 19. in 20. stoletja. Pre-
težno gre za predmete, ki so 
jih nekdaj na kmetijah upo-
rabljali za obdelovanje kme-
tijskih površin, razna orodja, 
stroje in pripomočke, starej-

Desetletje Etnološke zbirke Kobile 
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V sklopu prireditev ob krajevnem in občinskem prazniku je v tukajšnji šoli 9. ju-
nija potekala prireditev Brazde prvega desetletja. Z njo so krajanke in krajani, nastopajoči ter Ljudmila 
in Alojz Šribar kot imetnika Etnološke zbirke Kobile obeležili prvo desetletje njenega delovanja.

ša ročna orodja domače in 
umetnosti obrt, gospodinjske 
pripomočke, kose pohištva 
ipd. Zakonca Šribar namreč 
starejše predmete zbirata že 
vse od leta 1970, sprva sta-
rine, zdaj pa etnografsko in 
predmetno dediščino. Sta la-
stnika stare kmečke doma-

čije iz leta 1874, gospodar-
skega poslopja iz leta 1932, 
vodnega zajetja iz leta 1938 
in razpela iz konca 19. sto-
letja, vse pa je varovano kot 
Domačija Kobile 3.

Stvarno dediščino smiselno 
dopolnjujeta z živo dedišči-

Alojz�in�Ljudmila�Šribar

KRŠKO - Ob 30-letnici prijateljstva in sodelovanja med ob-
činama Krško in Obrigheim je 8. junija v krškem Kulturnem 
domu domača glasbena zasedba D‘Palinka Band pripravila 
koncertni večer z glasbenim gostom Zoranom Predinom. 
Producent večera je bil Matej Drobnič, aranžma zanj je pri-

pravil Peter Urek, v zasedbi D‘Palinka, ki je instrumentalno 
spremljala Zorana Predina, pa so igrali Bojan Dimc in Janko 
Uršič (oba pozavna), Gregor Colner (bariton), Robi Grošelj 
(kitara, vokal), Aleš Mlakar (tuba), Mitja Kuselj (bobni) ter 
Primož Beuc in Aljaž Košir (oba harmonika).
� B.�M.,�foto:�B.�Colarič�

Koncertni večer s Predinom

Zasedba�D‘Palinka�z�Zoranom�Predinom�(na�sredini)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V okviru krajevnega in občinskega pra-
znika je Kulturno društvo Leskovec pri Krškem 5. junija v prosto-
rih osnovne šole pripravilo literarni večer v počastitev 110-letni-
ce rojstva pesnice, zdravilke in svetovalke Anke Salmič. Preko 60 
obiskovalcev prireditve je  razsežnosti njene osebnosti spozna-

lo preko dokumentarnih filmov, na katerih so na Salmičevo str-
nile spomine njena  snaha, Cilka Salmič, vnukinji Lidija Žnider-
šič in Stanka Vahčič ter nečakinja Fanika Molan. Člani literarne 
sekcije so  prireditev popestrili z branjem pesničine poezije, na 
cit re pa je igrala Karmen Zorič. � M.�Marinčič�/�B.�M.

Ob 110-letnici rojstva Anke Salmič

Člani�literarni�sekcije�KD�Leskovec

no, katere del je tudi ljudska 
pesem, kateri smo lahko po-
gosto ob različnih priložno-
stih prisluhnili v Kobilah, pa 
tudi na jubilejni prireditvi, 
ki jo je povezovala Dorote-
ja Jazbec, prepevali pa so: 
Ljudske pevke Žejno s Čate-
ža ob Savi, harmonikar Matej 
Rostohar, Ljudske pevke Dru-
štva kmetic Šentjernej, Pev-
ke ljudskih pesmi Čebelice iz 
Mirne Peči, instrumentalni 
duet Jožica Čelesnik na har-
moniki in Pavla Vretič na pri-
rejeni rifli za pranje perila, 
Bučenski ramplači ter Tambu-
raška zasedba Klasje iz Nove-
ga mesta. Glasbeni program 
je spremljala razstava slik z 
naslovom Domačija, kronolo-
gijo desetih let pa je upoko-
jena bibliotekarka Ljudmila 
Šribar strnila tudi v almana-
hu z naslovom Brazde prvega 
desetletja. 
� Bojana�Mavsar�

KRŠKO – Članice Društva kmetic Krško so 6. junija v krškem Me-
stnem muzeju v okviru občinskega praznika razstavile svoje iz-
delke pod naslovom „Zakladnica srčnih rok“. Za razstavo so 
pripravile več kot 70 izdelkov iz peciva, napekle so domače ple-
tenice, pa tudi veliko vrst različnega kruha. Predsednica Milica 
Jeler se jim je zahvalila za ves trud in še dodala, da so pridne 

ženske, ki delujejo v društvu, prava zakladnica neštetih talen-
tov, kar so pokazale tudi na prireditvi. Ubrano je zapel ženski 
pevski zbor Pevke izpod Bočja, s pesmijo Skorjica kruha je po-
božala Marjana Kovačič, svojo pesem o kruhu pa je prebrala 
tudi Kristina Zupančič. V imenu krške občinske uprave je zbra-
ne nagovorila Jadranka Gabrič, iz Regionalne razvojne agenci-
je Posavje pa Darja Planinc, ki je nanizala tudi nekaj možnosti 
glede pridobitve evropskih sredstev na razpisih. Svetovalka iz 
krške kmetijske svetovalne službe Nuša Kunej je prav tako iz-
razila zadovoljstvo nad izredno lepo pripravljeno razstavo. Ob 
tem so se zahvalili še prizadevnima članicama Anici Bohorč in 
Marici Živič, ki je prisotnim pripovedovala o začetkih delova-
nja društva. Pred pričetkom družabnega dela je nekaj veselih 
zaigral še mladi harmonikar David Špegelj. � M.�Kalčič

Kmečke ženske neštetih talentov

Športne površine ŠRC Dov-
ško so umeščene med Kaju-
hovo ulico, Dovškim potokom 
in lokalno cesto Dovško – Se-
novo, na prostoru, kjer se je 
tudi predhodno nahajal špor-
tni krajevni park, ki je bil v 
lasti Rudnika Senovo. Ker so 
z njegovim zaprtjem športne 
površine začele propadati, 
je Krajevna skupnost Senovo 
že pred leti podala na obči-
no pobudo za obnovo igrišč. 
Projektno dokumentacijo so 
izdelali v družbi Savaprojekt, 
po pridobitvi gradbenega do-
voljenja v letu 2010 pa so v 
minulem letu stekla še grad-
bena dela, ki so jih izvajali in 
v roku enega leta dokončali v 
družbi Kostak. 

Kot je na otvoritvi dejal 
predsednik sveta KS Senovo 
Vlado Grahovac, so z novo 
odprtim športnim centrom v 
kraju pridobili površine, na 
katerih bodo lahko izvajali 
športne vsebine ne le špor-
tna društva in klubi, ki jih je 
v kraju kar okoli deset, tem-

Otroci s tekom odprli ŠRC Dovško
SENOVO - Potem ko je olimpijec Primož Kozmus zapiskal na piščal in so učenci simbolno pretekli krog 
atletske steze na novo urejenem Športno rekreacijskem centru (ŠRC) Dovško, je ta od 13. junija tudi 
uradno odprt. Investicija v njegovo ureditev je znašala 950.000 evrov, večino sredstev pa je zagotovi-
la Občina Krško.

več tudi šola športno vzgo-
jo in krajani, ki se bodo že-
leli športno in rekreacijsko 
udejstvovati. Kompleks ŠRC 
Dovško, ki se razprostira na 
11.000 m2 površine, tvorijo 
4-stezna atletska steza, ki je 
prekrita z umetno maso po-
lytan v dolžini 290 metrov, s 
podaljšano ravnino za tek na 
60 in 100 metrov, s prosto-
rom za skok v daljino in za 

met krogle. Nogometna ze-
lenica meri 80 x 42 metrov in 
ima vgrajen avtomatski sis-
tem za zalivanje. Nogometni 
zagon mladim nogometnim 
navdušencem v kraju bo po 
predvidevanjih dal tudi No-
gometni klub Krško, ki name-
rava na teh površinah v bodo-
če izvajati delo z najmlajšimi 
selekcijami. Poleg navedenih 
površin so sestavni del špor-

tnega centra še igrišče za od-
bojko na mivki, dve betonski 
tribuni s skupno 250 sedeži 
in večnamenski zidan objekt, 
v katerem se nahajajo gar-
derobe, sanitarije in upravni 
prostori oziroma prostor za 
hrambo športnih rekvizitov, 
trenerska in sodniška soba. 
Kompleks je razsvetljen in 
ograjen z ograjo.

K ŠRC Dovško pa bodo po ure-
ditvi med letošnjimi poletni-
mi mesecih sodile tudi po-
vršine jalovišča nekdanjega 
rudnika na bližnjem Štircu, 
ki jih bodo preuredili za po-
trebe razvoja ostalih atlet-
skih panog, to je met diska, 
kopja in kladiva. Nad razvo-
jem teh disciplin bo bdel vr-
hunski atlet Primož Kozmus, 
ki je povedal, da bo osebno 
vzgajal in treniral zaintere-
sirane in nadarjene mlade 
športnike v svoji disciplini – 
metu kladiva, medtem ko bo 
za vadbo ostalih atletskih pa-
nog pridobil ustrezen kader.
� Bojana�Mavsar

Vsem�otrokom,�ki�so�s�tekom�odprli�ŠRC�Dovško,�sta�atlet�
Primož�Kozmus�in�župan�mag.�Miran�Stanko�podelila�pri-
znanja.

Na�razstavi�je�bilo�preko�70�izdelkov.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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Na 1. konferenci posavskih NVO (24. 6. 2012) 
so predstavniki zainteresiranih nevladnih 
organizacij sprejeli pravila, ki opredeljujejo namen, 
organiziranost in način delovanja MREŽE PRSTAN 
– mreža nevladnih organizacij regije Posavja ter 
imenovali začasni kolegij, (izvršilni organ), katerega 
naloga je, da do jeseni pripravi vse potrebno za 
sklic prve seje članic mreže ter s tem utrdi temelje 
organizacije, katere osnovni cilj je oblikovanje 
in zagovarjanje interesov nevladnega sektorja v 
razmerju do lokalnih oblasti in druge javnosti.

Namen mreže je predvsem: 
•	 oblikovanje skupnih stališč NVO o aktualnih 

vprašanjih NVO sektorja v regiji (tudi 
imenovanja predstavnikov v regijske in druge 
organe),

•	 izboljševanje obstoječega delovanja in 
položaja nevladnih organizacij in nevladnega 
sektorja v celoti,

•	 združevanje nevladnih organizacij pri pripravi 
in izvajanju večjih projektov,

•	 spodbujanje in podpora vključevanju 
nevladnih organizacij in civilne družbe v 
procese javnega odločanja.

Med prioritetne naloge mreže tako sodi priprava in 
izvedba volitev predstavnikov NVO v nov regijski 
organ – Razvojni svet regije Posavje, kar bo 
podrobneje opredelil začasni kolegij mreže.

Mreža deluje na podlagi neformalne oblike 

združevanja NVO, kar pomeni, da organizacija ni 
samostojna pravna oseba, osnovni akt mreže pa 
je poslovnik. Vsa administrativo-tehnična opravila 
za mrežo opravlja stičišče – PRSTaN. Krovni organ 
mreže je »sklic članov mreže«. S poslovnikom je kot 
krovni izvršilni organ opredeljen 5-7 članski kolegij 
s predsednikom na čelu. Člani ne nosijo pravnih 
posledic, so pa zavezani k etičnemu ravnanju, saj 
zastopajo mrežo navzven. V skladu s poslovnikom 
je možno oblikovati tudi posebna, širša delovna 
telesa za razpravo, pripravo predlogov  na različne 
teme s področja nevladnega sektorja.

V mrežo se lahko s podpisom pristopne izjave 
vključi vsaka oblika civilne družbe - društvo, 
zasebni zavod, ustanova, zveza društev, civilna 
iniciativa, ki deluje na območju Posavja. 

Izjava ni zavezujoča, potrjuje le, da je organizacija 
seznanjena z delovanjem mreže in stičišča in je 
pripravljena sodelovati pri skupnem uresničevanju 
ciljev nevladnega sektorja v regiji. Članstvo 
omogoča aktivno sodelovanje v procesih, pri 
čemer pa na vseh ravneh (razen z možnostjo 
predlagati in biti imenovan v kolegij) s svojimi 
predlogi lahko sodelujejo tudi nečlani.

Predlog programa dela mreže za leto 2012:
•	 sprejem pravil in izvedba volitev 

predstavnikov NVO v Svet regije,
•	 priprava predlogov za uvrstitev v Regionalni 

razvojni program 2014-2020,

•	 obravnava in sprejem Strategije razvoja NVO 
v regiji Posavja,

•	 srečanje članov mreže,
•	 obravnava pobud članov mreže,
•	 sodelovanje z drugimi mrežami.

Administrativno-tehnično opravila za mrežo izvaja 
Posavska regionalno stičišče nevladnih organizacij 
PRSTaN, ki tako, kot servisna organizacija 
nevladnikov v naši regiji, z Mrežo Prstan dobiva 
usmerjevalca, pobudnika in načrtovalca svojih 
dejavnosti, ki jih stičišče sicer izvaja že od leta 2009 
dalje.  

Z vzpostavitvijo neformalne mreže je postavljena 
organizacijska struktura, skozi katero bodo 
nevladniki sooblikovali programske aktivnosti 
stičišča ter združeno nastopali pred lokalnimi in 
gospodarskimi strukturami. 

Tudi športniki so nevladniki  – šport v 
občini Brežice

Uvod v tradicionalni brežiški športni vikend je 
tokrat zaznamovala okrogla miza, za katero so 
sedli predstavniki brežiških športnih društev, 
športnih pedagogov brežiških šol, Občine Brežice 
ter Zavoda za šport Brežice. Namen okrogle mize, 
ki sta jo sooblikovala športna zveza Brežice in 
PRSTaN, je bilo predvsem soočenje različnih stališč 
posameznih akterjev na področju športa, razprava 
o odprtih vprašanjih ter morebitno oblikovanje 

predlogov za nadaljnje usmeritve na športnem  
področju.

Po dokaj burni in na trenutke precej osebni razpravi, 
je bilo oblikovanih nekaj konkretnih zaključkov in 
predlogov. Med drugim je bila podana pobuda, 
da bi se športni akterji večkrat sestali v podobni 
obliki, ena od tem pa bi moralo biti tudi vprašanje 
športnih delavcev (trenerjev, organizatorjev 
tekmovanj, tajnikov …) v prihodnje, saj, kot se je 
izrazil eden izmed udeležencev, je »norcev«, kot so 
nekateri, ki delajo za društva zastonj in prispevajo 
še iz lastnega žepa, vedno manj.  

Med pomembnejše sklepe oz. ugotovitve 
vsekakor sodi tudi:
•	 šport ni in ne more biti ekonomska kategorija 

(vezano na razpravo o cenah najema športnih 
objektov),

•	 šport v Brežicah potrebuje dodatne, 
specializirane prostore za izvajanje 
posameznih športnih panog (borilni športi, 
strelišče za malokalibrsko orožje, atletika v 
zimskem času, posodobitev nogometnih 
igrišč),

•	 pomembno je povezovanje šol (predvsem 
OŠ) in društev.

Sklepi so naslovljeni tako na Občino Brežice, kot 
tudi upravljavca večjih športnih objektov v občini 
in vzgojno-izobraževalne ustanove. 

Ustanovljena je Mreža nevladnih organizacij regije Posavje – Mreža Prstan

www.prstan.eu

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

Nezanemarljiv je podatek, da 
v Posavju deluje preko 800 
različnih nevladnih organi-
zacij. Številka je velika, gre 
seveda za bolj in manj ak-
tivna društva, zveze, zaseb-
ne zavode, ustanove in druge 
predstavnike civilne družbe. 
Na omenjeni majski konfe-
renci posavskih NVO je nekaj 
predstavnikov organizacij, ki 
so se odzvale vabilu, podprlo 
sklep o ustanovitvi mreže ne-
vladnih organizacij posavske 
regije – Mreža Prstan. Gre za 
neformalno mrežo, ki je pov-
sem odprta za nove člane iz 
nevladnih organizacij, eden 
pomembnejših namenov pa 
bo zastopati interese svojih 
članic v regiji Posavje in šir-
še. Mreža je izvolila tudi zača-
sni sedemčlanski kolegij, ki je 
izvršilni organ mreže, v sesta-
vi: Filip Ferenčak iz Društva 
1824, Aleš Germovšek iz Skla-
da dela Posavje, Nataša Kla-
vs in Ludvik Klavs iz Akademi-
je za strateške študije, Nataša 
Resnik iz Zavoda EMMA, Ve-
sna Hrovat iz Zavoda Otok, 
član začasnega kolegija pa je 
tudi Manuel Šterlek iz Mladin-
skega društva Bistrica ob Sotli. 
Začasni kolegij je med drugim 
dobil tudi nalogo, da pripravi 
in izvede volitve predstavni-
kov NVO v nov regijski organ – 
Razvojni svet regije Posavje.

Bodo nevladniki aktivneje soodločali 
o razvoju regije? 
BREŽICE – V četrtek, 31. maja, so zainteresirane posavske nevladne organizacije, na povabilo Posavske 
regionalne stične točke za nevladne organizacije (PRSTaN), sodelovale na 1. konferenci posavskih ne-
vladnih organizacij in ustanovile novo neformalno združenje. Imenovali so tudi začasni kolegij, ki naj 
bi med drugim pripravil in izvedel volitve za predstavnike nevladnih organizacij v preoblikovan najvišji 
organ v regiji – Razvojni svet regije Posavje.

Pred njimi je 
odgovorna naloga
Nevladne organizacije so 
bile preko Stičišča PRSTaN 
pred kratkim s strani Regio-
nalne razvojne agencije Po-
savje tudi uradno pozvane, 
da izvolijo tri predstavnike, 
ki naj bi sodelovali v novem 
regijskem organu, Razvoj-
nem svetu regije Posavje, 
ki naj bi bil, poenostavlje-
no rečeno, preoblikovan se-
danji Svet regije. Od marca 
2011 je namreč v veljavi Za-
kon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, ki uva-
ja tudi spremembe na po-
dročju izvajanja regionalnih 
politik. Nov Razvojni svet re-
gije Posavje naj bi sestavljajo 
6 posavskih županov, 6 pred-
stavnikov gospodarstva in 3 
predstavniki nevladnih or-
ganizacij. Postopki se torej 
peljejo naprej, čeprav še ni 
povsem jasnih odzivov iz vla-
de o tem, ali bo zakon dopol-
njen oz. spremenjen.
 
Nevladniki naj bi tako že 
konec leta dobili močnej-
ši vpliv na razvoj regije Po-
savje. Predstavniki, ki bodo 
lahko soodločali na tako po-
membnem mestu, bodo mo-
rali seveda odločno v ozadje 

postaviti interes lastne orga-
nizacije, društva, ustanove, 
ki jo predstavljajo, in odgo-
vorno sprejemati ter v Ra-
zvojni svet prenašati pobu-
de, mnenja, predloge vseh 
zainteresiranih posavskih ne-
vladnih organizacij. Glede na 
to, da je povezovanje in pro-
stovoljstvo po mnenju priso-
tnih na omenjeni konferenci 
sestavni del nevladnega orga-
niziranja, to ne bi smel biti 
nikakršen problem.

Odgovornost je torej velika, 
prav tako pa zahtevna naloga 
čaka predstavnike gospodar-
stva, saj bodo oboji morali 
dokazati, da bo razvoj regi-
je z njihovim prispevkom še 

uspešnejši in celovitejši. Vo-
litve nevladnikov, ki jih bo iz-
vedla nova Mreža Prstan, bodo 
javno spremljane v medijih, 
prav tako bodo javno pred-
stavljeni vsi kandidati zain-
teresiranih nevladnih organi-
zacij. Na Posavski regionalni 
točki za nevladne organiza-
cije - PRSTaN so na omenje-
ni konferenci poudarili, da naj 
nevladne organizacije pozor-
no spremljajo vse komunika-
cijske kanale PRSTaNa, preko 
katerega bo svoje novice po-
šiljala tudi nova mreža, in »da 
pozivajo k aktivnemu sodelo-
vanju pri odločanju o sedanjo-
sti in prihodnosti nevladnih or-
ganizacij v Posavju«. 
 Maruša�Mavsar

Začasni�kolegij�mreže�Prstan

KRŠKO - V torek, 12. junija, se je na sedežu Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje odvijala predstavitev dveh aktual-
nih razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada, in si-
cer Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom 
kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur. l. 
RS, št. 42/2012) ter Javni razpis za primarno kmetijsko pri-
delavo (Ur. l. RS, št. 42/2012). Pri prvem razpisu gre za do-
deljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti 
podjetniškega značaja (namen B), prav tako so razpisana po-
sojila vlagateljem z začetnimi projekti dopolnilnih dejavnosti 
ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). 
Pri drugem razpisu pa gre za ugodna posojila upravičencem 
s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proi-
zvodov. Regionalna agencija je v sodelovanju z omenjenim 
skladom organizirala predstavitev, da bi vsebino teh razpi-
sov kar najbolj približali interesentom za črpanje sredstev 
iz Posavja. Udeleženci so se tako lahko neposredno sezna-
nili s pogoji in nameni razpisa. Več informacij tudi na www.
rra-posavje.si in 07/48 81 040.  M.�M.

Mednarodni simpozij o turizmu 
se je začel v Brežicah
BREŽICE - Med 13. in 16. junijem se je s sprejemom na Fakul-
teti za turizem v Brežicah začel mednarodni simpozij z naslo-
vom Izmenjava primerov dobrih praks v turizmu, ki se je za-
ključil v Logarski dolini. Goste iz Slovenije, Srbije in Makedonije 
so sprejeli organizatorji: dekan Fakultete za turizem UM doc. 

dr. Božidar Veljković in ravnatelj Poslovno-komercialne šole 
Celje, Višje strokovne šole mag. Sešel, župan Občine Brežice 
Ivan Molan in tajnik FT UM mag. Bojan Kurež. V okviru tega 
večdnevnega mednarodnega dogodka so si gostje ogledali pri-
mere dobrih praks v turizmu v Sloveniji, med drugim pa tudi iz-
vajanje strategije zidaniškega turizma v Posavju, wellness tu-
rizma, etno-kulturnega turizma in ostalih zanimivosti.  Ur.

Dva aktualna razpisa za 
podjetnike in področje kmetijstva

Udeleženci�simpozija�v�Brežicah
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V preteklem letu je del vino-
rodnega področja občine pri-
zadelo hudo neurje s točo, ki 
je povzročilo veliko gmotno 
škodo na pridelkih. Ob župa-
novih obiskih prizadetega ob-
močja so bili dani predlogi, da 
bi Občina preko razpisa poma-
gala sofinancirati nakup proti-
točnih mrež, ki preprečujejo 
katastrofalne posledice neur-
ja s točo. Občina Brežice se 
je hitro odzvala na predloge 
in je v letošnjem letu pričela 
s sofinanciranjem protitočnih 
mrež v vinogradništvu, z ukre-
pom bo nadaljevala tudi v na-
slednjem letu.

Rezultati razpisa
Na javni razpis za dodelje-
vanje sredstev za ohranja-

Zaključen javni razpis za dodeljevanje sredstev 
za ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja 
V letu 2012 sofinanciranih 50 projektov oz. naložb. Vrednost razpisanih sredstev 114.500 evrov. Pred-
nost naložbam v primarno kmetijstvo. Sofinanciranje nakupa protitočnih mrež v vinogradništvu v višini 
40 %, sofinanciranje ekološke pridelave 95 %. 

nje in razvoj kmetijstva v 
občini Brežice v letu 2012 je 
za naložbe v kmetijska go-
spodarstva prispelo 50 vlog, 
in sicer za namen A-nalož-
be v primarno kmetijsko 
proizvodnjo 47 vlog, za na-
men B-sofinanciranje na-
kupa protitočnih mrež v vi-
nogradništvu 2 vlogi in za 
namen C-sofinanciranje na-
kupa tekmovalnega pluga 1 
vloga. Skupna vrednost in-
vesticij za namen naložb v 
primarno kmetijsko proizvo-
dnjo je znašala 963.108,03 
EUR, od tega je znašala vre-
dnost upravičenih stroškov 
613.902,18 EUR, delež sofi-
nanciranja pa 15,16 %; za 
namen sofinanciranja na-
kupa protitočnih mrež v vi-
nogradništvu je bila vre-

dnost investicij 11.718,59 
EUR, vrednost upravičenih 
stroškov pa kar 11.061,72 
EUR, tako je delež sofinan-
ciranja 40 %; za namen C 

je bila vrednost investici-
je 7.440,00 EUR, upravičeni 
stroški 6.200,00 EUR, delež 
sofinanciranja 40 %.

Tehnična podpora 
v kmetijstvu in 
ekološka pridelava
Za namen tehnična podpora 
so prispele 4 vloge in 1 vloga 
za sofinanciranje ekološke 
pridelave. Vrednost upra-
vičenih stroškov je znaša-
la 15.018,39 EUR, delež so-
financiranja je bil 76,57 %. 
Vrednost upravičenih stro-
škov za sofinanciranje ekolo-
ške pridelave je bil 3.149,84 
EUR, delež sofinanciranja 
95,24 %.

www.brezice.si

25. junij – dan državnosti

Občankam in občanom občine Brežice ter vsem 
bralkam in bralcem Posavskega obzornika 

iskreno čestitamo ob dnevu državnosti 
in 21. rojstnemu dnevu naše domovine Slovenije. 

Želim vam prijetno praznovanje v družbi vaših 
najbližjih ob obletnici dogodka, ki je začetek 

uresničitve samostojnosti in neodvisnosti naše 
slovenske države in vseh Slovenk ter Slovencev.

Župan občine Brežice Ivan Molan s sodelavci

BREŽICE� –� Ob� 130-letni-
ci�obstoja�PGD�Brežice�je�
Oskar� Gerjevič� zadnjega�
maja�v�Kavarni�Rosca�po-
stavil�na�ogled�26�arhivskih�
fotografij�brežiškega�pro-
stovoljnega�gasilstva.�Kot�
pravi�ljubiteljski�fotograf�
Oskar,�je�sledil�želji�članov�

društva,�da�bi�obletnico�obeležili�s�fotografsko�razstavo.�
Ponosen�je,�da�je�tudi�sam�že�vrsto�let�gasilec,�da�so�bre-
žiški�gasilci�po�letih�prizadevnega�delovanja�dobili�velja-
vo�in�priznanje�pri�občanih.�Svoje�človekoljubno�poslanstvo�
opravljajo�brezhibno,�bodočnost�pa�da�od�gasilcev�zahte-
va�še�naprej�delo�ter�zlasti�pomladitev�gasilskih�vrst,�je�bi-
la�Oskarjeva�sklepna�misel�ob�jubilejni�razstavi.�Ob�tem�je�
treba�povedati,�da�so�mu�k�postavitvi�razstave�zavzeto�po-
magali�Kristijan�in�Nik�Simončič�ter�Srečko�Štangelj.�Otvo-
ritev�so�s�prisotnostjo�počastili�številni�gasilci,�prijatelji�in�
domačini�in�s�pesmijo�Vokalna�skupina�Posavci.�� N.�J.�S.

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je 10. junija v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice z učenci in njihovimi mentorji pri-
redila koncert ob zaključku šolskega leta 2011/2012 v 24 glas-
beno zgovornih točkah svetovno znanih skladateljev. Pa vendar 
so poslušalci v prenapolnjen dvorani doživeli drugačen zaklju-
ček koncerta. Po dvajsetih letih zelo uspešnega vodenja breži-
ške glasbene šole se je namreč na koncertu od kolegov, učen-
cev in predanih spremljevalcev šole poslovil ravnatelj prof. 
Dragutin Križanić, ki bo v ravnateljski funkciji do 1. septem-
bra. Za dve desetletji dobrega sodelovanja mu je v priznanje 
dr. Tomaž Teropšič podelil grafično mapo Posavskega muzeja 
Brežice, v imenu Občine Brežice se mu je spominsko zahvali-
la Anica Hribar, v imenu kolektiva šole pa Petra Uršič s tam-
buro kot darilom v spominjanje; z učitelji in učenci Tambura-
škega orkestra GŠ pa je ravnatelj Križanić glasbeno ovekovečil 
zaključni koncert. N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman

Tako drugačen zaključni koncert

Petra�Uršič�med�predajo�tambure�ravnatelju�Dragutinu�
Križaniću
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BAZEN SEVNICA
23.6.-2.9.: ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

torek, sobota:
 

vodne igrečetrtek:
 

animacija za otroke

Nakup 
na blagajni bazena. 

Cena kart 

že od 2,00 € dalje. 

041-516-344, www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.

SLAVNOSTNI
KONCERT

OB DNEVU DRŽAVNOSTI

FRANC BOGOVIÈ

slavnostni govornik:

GEN energija, d.o.o., Zavarovalnica Triglav, Lekarna Sevnica, Tanin Sevnica d.d.
KAMI Revizija, Irena Kreèa s.p., Krajevna skupnost Boštanj, KŠTM Sevnica, TERMOGLAS d.o.o.

, 

Nedelja, 24. junij 2012, ob 19. uri

KD GODBA  SEVNICA

ATRIJ SEVNICA GRADU 

Nov vrtec v Krmelju odpira svoja vrata
Ob zaključku šolskega leta, ko bodo tudi učenci sevniške občine zasluženo zakorakali v poletno poči-
tniško obdobje, bo področje vzgoje in izobraževanja zaznamovala še ena pomembna pridobitev. Po lan-
skem odprtju novega vrtca v Sevnici je za nove prostore predšolske vzgoje bogatejši tudi Krmelj, kjer 
bomo jutri, 22. junija, namenu predali nov vrtec.

Nov vrtec je zgrajen ob zgrad-
bi spodnje šole v Krmelju in 
ima šest oddelkov, po tri za 
prvo in drugo starostno obdo-
bje, v svoje prostore pa lah-
ko sprejme 114 otrok. Poleg 
igralnic s pripadajočimi pro-
stori pridobitev zajema tudi 

prostore za strokovne delav-
ce ter upravne in gospodarske 
prostore, srce zgradbe pa je 
velik večnamenski prostor. Z 
osnovno šolo je novogradnja 
povezana s hodnikom, v njeni 
zunanji okolici pa bodo otro-
ci lahko preživljali čas tudi 
na igrišču z igrali. Kot niz-
ko energetski objekt ima vr-
tec lastno čistilno napravo, 
meteorna voda se bo zbira-
la preko zbiralnika deževni-
ce in uporabljala za sanitar-
no vodo, toplo vodo pa bodo 

pridobivali preko kolektorjev, 
nameščenih na strehi objek-
ta. Celotna vrednost novega 
vrtca skupaj z opremo zna-
ša 1,4 milijona evrov. Milijon 
evrov Občini zagotavlja sklep 
države z naslova razpisa re-
gionalnih spodbud, preostala 

sredstva pa so zagotovljena iz 
občinskega proračuna.

»Vrtec je razvoj in novo ži-
vljenje«

Občina Sevnica je z zagoto-
vitvijo dodatnih prostorov za 
predšolsko varstvo rešila pro-
storsko stisko v vzgojno-izo-
braževalnem zavodu Osnovna 
šola Krmelj, ki na dveh loka-
cijah združuje osnovnošolski 
program in program predšol-
ske vzgoje. »Dograditev vrtca 

je odgovor na potrebo po novih 
predšolskih prostorih v Mirnski 
dolini, kjer je v zadnjih letih v 
opaznem porastu delež pred-
šolskih otrok, ki so vključeni 
v vrtec. Novogradnja je hkra-
ti tudi priložnost, da z zagoto-
vitvijo predšolskega varstva za 

mlade družine zagotovimo bolj 
kakovostno bivanje v tem oko-
lju,« je prepričan župan Obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk.

»Samo še trenutek nas loči od 
dneva, ko bomo nove prostore 
slovesno predali svojemu na-
menu. Tega dne se zelo veseli-
mo. Smo v polnem pričakova-
nju, tako zaposleni, otroci in 
starši kot tudi krajani. Z novim 
vrtcem se nam bodo uresniči-
le sanje in potrebe po novih 
prostorih, ki jih namenjamo 

predšolski vzgoji. Vrtec je veli-
ka pridobitev ne samo za kraj, 
ampak za celotno Mirnsko do-
lino, saj vendar vrtec pomeni 
razvoj, novo življenje, svetlo 
prihodnost. Z novimi prostori 
bomo pridobili to, kar si naši 
najmlajši tudi v resnici najbolj 

zaslužijo: kvalitetno delo, var-
no in spodbudno okolje, s tem 
pa tudi srečne in zadovolj-
ne otroke, kar je za prva leta 
otrokovega razvoja zelo po-
membno,« je svoje misli pred 
jutrišnjim odprtjem vrtca str-
nila ravnateljica Osnovne šole 
Krmelj Gusta Mirt. Otvoritve-
na slovesnost s pričetkom ob 
17. uri bo tudi v znamenju pra-
znovanja 45-letnice delovanja 
vrtca v Krmelju, obe pomemb-
ni prelomnici pa bo obogatil 
kulturni program. 

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktor Javnega pod-
jetja Komunala Sevnica Mitja Udovč in predstavniki Vodo-
vodne skupnosti Vrh pri Boštanju so v minulem tednu pod-
pisali pogodbo o upravljanju javnega vodovodnega sistema 
Vrh pri Boštanju. Gre za ureditev oskrbe s pitno vodo v okvi-
ru izvajalca javne službe za naselje Vrh pri Boštanju, ki se 
pred izvedbo povezave z vodovodom Boštanj oskrbuje s pi-
tno vodo v okviru vodovoda Vrh v upravljanju vodovodne sku-
pnosti Vrh pri Boštanju. 
Število gospodinjstev, priključenih na vodovod, je danes 78, 
medtem ko je bilo leta 1976, ko je ta vodovodni sistem pri-
čel delovati, nanj priključenih 36 gospodinjstev. Vodovodni 
sistem je bil nazadnje posodobljen leta 2009, ko je bil v so-
delovanju med tamkajšnjo vodovodno skupnostjo, krajevno 
skupnostjo in občino zgrajen nov vodohran velikosti 80 ku-
bičnih metrov.  
Nova investicija zajema izgradnjo povezovalnega voda med 
vrtino Boštanj in obstoječim zajetjem vodovoda Vrh pri Bo-
štanju (Grahovica I) ter montažna dela v zajetju Grahovica 
I. Predvidena vrednost investicije znaša okrog 7.500 evrov, 
zaključena pa bo predvidoma v roku enega meseca.

Župan Srečko Ocvirk je 12. junija na Gradu Sevnica tradici-
onalno sprejel najuspešnejše učenke in učence vseh sedmih 
osnovnih šol sevniške občine (OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Kr-
melj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče) ter Glasbene šole Sevnica. 
Pohvalo in knjižno darilo, Enciklopedijo evropske narave, je 

prejelo 36 osnovnošolcev, od tega pet učencev glasbene šole. 
Prireditev, ki je potekala v poročni dvorani sevniškega gradu, 
so z zanimivim pevsko in igralsko obarvanim kulturnim pro-
gramom obogatili učenci Osnovne šole Boštanj pod mentor-
skim vodstvom Zdenke Kozinc. Najuspešnejše učence leto-
šnje generacije v sevniški občini sta nagovorila župan Srečko 
Ocvirk in predsednica aktiva ravnateljev Marija Brce, ki sta 
jim med drugim zaželela uspešno šolanje tudi v nadaljevanju. 

Nadgradnja vodovodnega sistema 
Vrh pri Boštanju

Najuspešnejši učenci pri županu

OBČINA SEVNICA
objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Predmet razpisa so stanovanja, ki bodo vseljiva v času 
veljavnosti razpisa, predvidoma v letih 2012 in 2013, in 
stanovanja, ki se bodo sprostila v času trajanja razpisa.

Prosilci lahko dvignejo obrazec vloge za prijavo na razpis
v sprejemni pisarni Občine Sevnica vsak 

delovni dan v času uradnih ur. 
Razpis bo zaključen 17. 7. 2012.

Obrazec vloge je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), 

prav tako celotno besedilo razpisa.

Dodatne informacije:
Borut Simončič, Občina Sevnica, telefon: 07 81- 61-229

e-naslov: borut.simoncic@obcina-sevnica.si

Gradnja omrežja s polaganjem 
kabelske kanalizacije je v sevni-
ški občini v zaključni fazi in tako 
celo pred predvidenim terminskim 
planom izvedbe. Gradbena dela v 
sklopu projekta bodo predvidoma 
zaključena do začetka septembra, 
v nadaljevanju pa bo dokončano 
tudi vpihovanje samega optičnega 
kabla. Pogodbeni rok za izgradnjo 
se na območju vseh občin sicer iz-
teče konec tega leta.
Uspešni izvedbi del v sevniški obči-
ni pritrjujejo tudi naslednji podat-
ki. Na območju funkcijskih lokacij 
oziroma central Šentjanž in Trži-
šče, slednja pokriva tudi območje 
Krmelja, so gradbena dela skoraj 
zaključena, pričenjajo pa se tudi 

Skupinska�fotografija�najuspešnejših�učenk�in�učencev�le-
tošnje�generacije�z�županom�in�predstavniki�vseh�vzgoj-
no-izobraževalnih�zavodov.�(Foto:�Ljubo�Motore)

Novih�prostorov�se�veselijo�tako�malčki�kot�tudi�kolektiv�
vzgojno-izobraževalnega�zavoda�Osnovna�šola�Krmelj,�ki�
ga�vodi�ravnateljica�Gusta�Mirt.�(Foto:�Občina�Sevnica)

Zunanji�pogled�na�eno�od�igralnic,�ki�jih�dopolnjujejo�pro-
storne�terase�z�izhodom�na�zunanje�igralne�površine.�(Fo-
to:�Občina�Sevnica)

Kolesarjenje po trasah gradnje optike
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki poteka na območju občin Sevnica, Mokro-
nog-Trebelno, Mirna Peč, Mirna, Šentrupert, Trebnje in Žužemberk, se uspešno približuje zaključku. Ob izvedbi 
projekta je izvajalec, podjetje GVO d.o.o., 14. junija organiziral kolesarjenje po trasah gradnje omrežja, ki so se 
ga udeležili predstavniki podjetja GVO z direktorjem Edijem Škufco ter v konzorcij vključenih občin, tudi sevniške. 

montažna dela oziroma vpihova-
nje optičnega kabla. Na območju 
funkcijske lokacije Studenec, ki 
zajema tudi območje Primoža, so 

dela v celoti pri zaključku. Okrog 
85 odstotkov gradbenih in 40 od-
stotkov montažnih del je zaključe-
nih na območju funkcijske lokaci-
je Poklek nad Blanco. Na območju 

centrale Loka pri Zidanem Mostu 
so izvajalci do sedaj opravili 85 
odstotkov gradbenih del, pričetek 
montažnih del pa sledi v nadalje-
vanju. V mestu Sevnica so grad-
bena dela v celoti končana na ob-
močju Šmarja in se nadaljujejo v 
Prvomajski ulici, na območju funk-
cijske lokacije Boštanj pa so grad-
bena dela opravljena v 90 in mon-
tažna v 50 odstotkih.
Na območju Primoža, Boštanja in 
Studenca so se že pričele tudi sa-
nacije ob gradnji poškodovanih 
cest. Te bodo v nadaljevanju sle-
dile na območju Tržišča, Krmelja 
in Šentjanža ter nato proti Blanci, 
Zabukovju, Sevnici in Loki pri Zi-
danem Mostu. V teku je tudi pri-
prava razpisa za izbor operaterjev.

Pred�občinsko�stavbo�sta�kolesarsko�karavano�sprejela�župan�Obči-
ne�Mokronog-Trebelno�Anton�Maver�ter�direktorica�občinske�upra-
ve�in�vodja�projekta�GOŠO�Mojca�Pekolj.�(Foto:�Občina�Sevnica)
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 - ZP-1-UPB8), 3. člena Zakona o varstvu 
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. in 79. 
člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - pre-
čiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski 
svet Občine Krško, na svoji 16. seji, dne 28.5.2012, sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v občini Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ta odlok ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo lju-
di in premoženja, varstvo zdravja, čistoče in varovanje okolja 
ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali v občini Krško, v ko-
likor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Krško.

(2) Odlok določa tudi prekrške in globe.

2. člen

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine 
Krško, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovi-
ra drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogro-
ža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, 
da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opu-
šča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opra-
vlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.

3. člen

Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorni storilci pre-
krškov, za prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletne osebe, 
pa starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano 
varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika, če je storjeni prekr-
šek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mladoletnike.

4. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod dolo-
čenimi pogoji dostopen vsakomur;

2. javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske 
steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi;

3. javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični nasa-
di, pokopališča, otroška in športna igrišča, okolica vrtcev 
in šol, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajev-
nih skupnosti in jih lahko vsakdo uporablja na način, do-
ločen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena iz-
ključno iz razloga varovanja javnega dobra;

4. zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in 
je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika, posestnika 
ali druge upravičene osebe;

5. naselje je območje, ki obsega zemljišča, pozidana s sta-
novanjskimi in drugimi stavbami ter gradbeno inženirski-
mi objekti in javne površine;

6. otrok je oseba, mlajša od 14 let;
7. mlajši mladoletnik je oseba, stara od 14 do 16 let;
8. starejši mladoletnik je oseba, stara od 16 do 18 let;
9. nujna vzdrževalna dela so dela, ki jih je nujno izvesti ta-

koj zaradi preprečitve škode, ogrožanja zdravja ali življe-
nja ljudi (na primer sanacije okvar na plinskih, vodovo-
dnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah ipd.);

10. kmetijska sezonska opravila so opravila, kot na primer pripra-
va krme za domače živali, obdelava kmetijskih površin ipd.

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen 
način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge 
prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.

6. člen

Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:

1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali dru-
gem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,

2. od ponedeljka do sobote v naseljih, v času od 22. do 6. ure, 
ob nedeljah in praznikih pa ves dan, uporabljati motorne 
kosilnice, motorne škropilnice, motorne žage in druge de-
lovne naprave z motorji na notranje izgorevanje; prepo-
ved ne velja za nujna vzdrževalna dela in kmetijska se-
zonska opravila,

3. vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem po-
datkov proti njihovi volji, proti njihovi volji izvajati pro-
pagandno dejavnost ter jih proti njihovi volji nadlegovati 
s prodajo predmetov ali storitev,

4. popivati pred prodajalnami ali na javnih površinah, ki niso 
določeni za točenje alkoholnih pijač; prepoved ne velja za 
organizirane prireditve na javnih površinah.

III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA

7. člen

Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:

1. v naseljih sežigati travo, listje in druge odpadke na kra-
jih, kjer obstaja možnost, da se zaneti požar, ter sežiga-
ti materiale, ki povzročajo motenje okolice in obreme-
njevanje okolja, 

2. odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in površine, ki 
so javnega pomena,

3. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete in 
material na način, da povzročajo škodo na javni komunal-
ni infrastrukturi, javni površini ali javni zgradbi ali tako 
da motijo njihovo uporabo,

4. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, ja-
ške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali pre-
kope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in naprave, posta-
vljene za preprečevanje nesreč tako, da ogroža varnost ljudi,

5. puščati pse in večje domače živali na javnih površinah 
brez povodca oziroma nadzorstva.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE 
TER VAROVANJE OKOLJA

8. člen

Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gu-

mije, izpljunke in injekcijske igle ter brizgalke na ploč-
nike, ceste in druge javne površine,

2. iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov 
in objektov, ki mejijo na javno površino karkoli, kar pov-
zroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi,

3. v naseljih nameščati razne piskače in druge naprave, ki 
povzročajo hrup z namenom odganjanja živali; omejitev 
ne velja za nameščanje in uporabo klopotcev v času do-
zorevanja grozdja,

4. v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami 
ali ročnimi škropilnicami tako, da škropivo odnaša na so-
sedovo zemljišče.

V. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV IN LASTNIKOV ŽIVALI

9. člen

(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, 
zelenice v neposredni bližini vzgojno-izobraževalnih usta-
nov, javna kopališča in v javne prostore, ki jim niso name-
njeni.

(2) Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu upo-
rabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot 
vodiči ali pomočniki (na primer psi-vodiči slepim in psi-po-
močniki invalidom).

10. člen

(1) Skrbniki in lastniki živali so dolžni na javnih površinah in 
na površinah okoli oziroma med večstanovanjskimi objek-
ti za njimi počistiti živalske iztrebke. V ta namen so dolžni 
imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov 
in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. 

(2) Vsak skrbnik in lastnik živali je v naselju dolžan upora-
bljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske 
iztrebke, in prostore, ki so temu namenjeni.

(3) V primeru, da na določenem območju ni smetnjakov za 
živalske iztrebke, mora skrbnik ali lastnik živali iztrebke po-
čistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v sme-
tnjak za komunalne odpadke. 

VI. NADZOR

11. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpekto-
rat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistri-
ca ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna 
v nasprotju s 6. členom, 7. členom, 2., 3. in 4. točko prve-
ga odstavka 8. člena, 9. členom in 10. členom tega odloka.

(2) Z globo 100 EUR se kaznuje oseba - posameznik, ki ravna 
v nasprotju s 1. točko  prvega odstavka 8. člena tega odloka.

(3) Z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 6. in 7. členom, 2., 
3. in 4.  točko prvega odstavka 8. člena ter 9. in 10. čle-
nom tega odloka, odgovorna oseba pa se kaznuje z globo v 
višini 200 EUR.

VIII. KONČNA DOLOČBA

13. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije.

Številka: 007-6/2012-O301
Krško, dne 28. maja 2012

mag. Miran Stanko, l.r.
župan Občine Krško

Odlok o javnem redu 
in miru v občini Krško

Občinski svet občine Krško je na svoji 16. redni seji ko-
nec maja sprejel Odlok o javnem redu in miru v občini 
Krško, ki ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo 
ljudi in premoženja, varstvo zdravja, čistoče in varova-
nje okolja ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali v 
občini Krško, v kolikor ta področja niso urejena že v dru-
gih odlokih Občine Krško. 

Občinska uprava občine Krško je pristopila k izdelavi odlo-
ka na podlagi številnih prejetih pobud občanov iz preteklih 
let, vendar v vmesnem obdobju zakonodaja ni dopuščala 
občinam urejanja tovrstnih vprašanj. Z zadnjimi novelami 
Zakona o varstvu javnega reda in miru pa je to zopet mo-
žno. Odlok ureja zadeve, ki so za občane iz različnih ra-
zlogov moteče in jih je zato tudi smiselno urejati. Varstvo 
javnega reda in miru je nujno potrebno za nemoteno izvr-
ševanje pravic in dolžnosti ljudi. Že sam Zakon o varstvu 
javnega reda in miru v splošnih določbah ureja varstvo jav-
nega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev 
javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem pro-
storu ter hkrati določa sankcije za taka ravnanja. Odlok o 
javnem redu in miru dodatno določa nekatere pravice in 
dolžnosti, ki z zakonom niso urejene. 

Nadzor bo izvajal Medobčinski inšpektorat-Skupni pre-
krškovni organ
Nadzor nad izvajanjem oziroma kršenjem določb predla-
ganega odloka bo izvajal Medobčinski inšpektorat - Skupni 
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Odlok pa med drugim 
določa tudi globe za kaznovanje kršiteljev.

Sankcioniranje ravnanj za dosego večjega zadovoljstva 
in reda
Glavni namen odloka je urediti področja, ki za večino po-
sameznikov, ki sobivajo v lokalni skupnosti in so tako del 
specifične skupnosti, ki jo povezujejo določeni interesi, ci-
lji, zadovoljevanje potreb in način življenja, lahko pomeni-
jo moteč dejavnik oziroma moteče ravnanje, pri čemer pa 
lahko sankcioniranje v obliki opomina ali globe pripomore 
k večjemu zadovoljstvu in redu. Pri urejanju navedenega 
področja in odločanju o sankcioniranju določenih ravnanj 
je pripravljalec odloka upošteval, da gre za specifično po-
dročje, kjer prihaja do nenehne kolizije javnega in zaseb-
nega interesa, kjer je na eni strani za sobivanje v lokalni 
skupnosti nujna vzpostavitev določenih pravil in omejitev, 
na drugi strani pa se je potrebno zavedati tudi pravic posa-
meznika, njegove pravice do zasebnosti in varstva zasebne 
lastnine kot ustavne kategorije. Cilj odloka je urediti biva-
nje ljudi v občini Krško na način, da se čim manj posega v 
zasebnost posameznikov in da pri tem ne prihaja do zlorab 
predpisa, vendar se kljub vsemu zagotovi zadostno stopnjo 
javnega reda in miru.

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu republike Slove-
nije v petek, 15. junija 2012, veljati pa začne petnajsti 
dan po objavi, to je 30. junija 2012. Da bi se občani in 
občanke lahko seznanili s pravicami in dolžnostmi, ki jih 
odlok predvideva, ga v celoti objavljamo v nadaljevanju. 
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Občina Krško objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje stroškov 
najema prireditvenega šotora v občini 

Krško za leto 2012.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov na-
jema prireditvenega šotora za izvedene razne prireditve 
oz. dogodke v občini Krško, ki so odprtega značaja in so 
dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo 
različna društva oz. zveze društev v razpisnem obdobju 
od 6.9.2011 – 9.9.2012.

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
stroškov najema prireditvenega šotora, je 8.000 EUR.

Rok za prijavo je 11.9.2012.
Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
• upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in 

zveze društev, ki imajo sedež v občini Krško in so orga-
nizatorji prireditve oz. dogodka, ki je bil izveden v ob-
čini Krško,

• isti prijavitelj se lahko v sklopu tega letnega razpisa pri-
javi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditve-
nega šotora na eni prireditvi oz. dogodku, ki je bil izve-
den v tem razpisnem obdobju,

• upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški na-
jema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni 
stroški šotora,

• neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna 
in notranja oprema šotora (talne obloge, zavese, elek-
trika, razsvetljava, ogrevanje, stoli, mize, prireditveni 
oder, itd), WC, kuhinja, gostinske storitve,

• v sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški priredi-
tvenega šotora v višini do 70 % upravičenih stroškov na 
osnovi dokazil o izvedbi v okviru višine razpoložljivih 
sredstev za javni razpis.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni sta-
ni Občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali 
pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na 
Občini Krško. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posre-
duje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.
mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo kuhinje, restavracije 

in kavarne na gradu Rajhenburg
Kulturni dom Krško in Občina Krško objavljata javno zbi-
ranje ponudb za oddajo kuhinje, restavracije in kavarne 
na gradu Rajhenburg.

Najemnik mora biti pravna oseba, registrirana za gostin-
sko dejavnost.

Najemnik mora ob ponudbi oddati tudi vsebinsko vizijo, 
pri tem pa upoštevati celovito vsebinsko zasnovo na gradu 
Rajhenburg, in sicer pri načrtovanju ponudbe in pri drugih 
programskih aktivnostih. V ponudbi naj prevladujejo lokal-
ne in regionalne jedi, ustrezna živila in živilski proizvodi lo-
kalnih pridelovalcev, živila z zaščitenim geografskim pore-
klom in ekološko pridelana živila. Gostinski lokal mora biti 
priložnost za promocijo regionalnih blagovnih znamk s po-
dročja gastronomije in regionalne gastronomske dedišči-
ne. Najemnik naj bo sposoben prilagajanja različnim cilj-
nim skupinam in oblikovanja ponudbe glede na tematike 
stalnih in občasnih razstav ter spremljevalnih dejavnosti.

Dejavnost gostinskega lokala se mora razvijati v sodelo-
vanju z ostalimi dejavnostmi na gradu Rajhenburg, kar 
najemnik usklajuje z upravljavcem. Najemnik je dolžan 
konstruktivno in aktivno sodelovati z upravljavcem in na-
jemniki, kar pomeni, da svoje dejavnosti usklajuje tako 
vsebinsko kot terminsko (npr. lokal mora biti odprt v skla-
du s potrebami muzeja – tudi muzej sodeluje z lokalom). 
Najemnik je dolžan v lokalu promovirati dejavnosti ostalih. 

Ime gostinskega lokala je Kavarna grad Rajhenburg in Go-
stilna grad Rajhenburg. Poslovni prostor se oddaja v najem 
pod pogojem, da ga na svoje stroške opremi z drobnim in-
ventarjem, ki mora biti skladen s CGP gradu Rajhenburg.
 
Upravljavec in Občina Krško zagotavljata ekskluzivno pra-
vico do opravljanja storitev na gradu Rajhenburg, kar se 
prične že z odprtjem po gradbeni obnovi. Konkurenčnost 
cen mora biti zagotovljena.

Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na spletnih straneh 
Kulturnega doma Krško, www.kd-krsko.si, in Občine Krško, 
www.krsko.si. Rok za zbiranje ponudb je 9. 7. 2012. Po-
drobne informacije prejmete pri Alenki Černelič Krošelj, 
tel. 07 49 21 099, 051 475 675, e-pošta: alenka.cernelic.
kroselj@mestnimuzejkrsko.si. 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za oddajo GALERIJE VIN VINORODNE 

DEŽELE POSAVJE
Kulturni dom Krško in Občina Krško objavljata javno zbi-
ranje ponudb za oddajo galerije vin vinorodne dežele Po-
savje«, s sedežem v gradu Rajhenburg. 

Vlagatelj mora biti pravna oseba in/ali proizvajalec grozd-
ja in vina, vpisana v register proizvajalcev grozdja in vina 
pri Upravni enoti Krško.

Imeti mora znanje iz enologije, javnega nastopanja, po-
znavanje zgodovine vinorodne dežele Posavje in sommeli-
erska znanja, kar dokazuje z listinami.

Vlagatelj mora ob prijavi priložiti:
• lastno predstavitev vinorodne dežele Posavje,
• program promocije vin vinorodne dežele Posavje: se-

znam z zbirko listino vin ali zasnovo kataloga vin ter 
opis ponudbe proizvajalca promoviranega vina vinoro-
dne dežele Posavje,

• program sodelovanja med galerijo vin in gostinsko po-
nudbo v objektu grad Rajhenburg ter ostalimi izvajalci 
dejavnostmi gradu.

Prijavni obrazec in razpisni pogoji so na spletnih straneh 
Kulturnega doma Krško, www.kd-krsko.si, in Občine Krško, 
www.krsko.si. Rok za zbiranje ponudb je 9. 7. 2012. Po-
drobne informacije prejmete pri Alenki Černelič Krošelj, 
tel. 07 49 21 099, 051 475 675, e-pošta: alenka.cernelic.
kroselj@mestnimuzejkrsko.si. 

Letošnjega�21.�državnega�tekmovanja�»Kaj�veš�o�pro-
metu«,�ki�je�v�začetku�junija�potekalo�v�Mariboru,�se�je�
iz�vse�Slovenije�udeležilo�54�učencev�kolesarjev�ter�10�
učencev,�ki�so�tekmovali�s�skuterji.�Občino�Krško�je�med�
tekmovalci�s�kolesom�zastopal�Žan�Pleterski�iz�OŠ�Jurija�
Dalmatina�in�zasedel�četrto�mesto,�pri�tekmovalcih�s�sku-
terji�pa�so�sodelovali�Leon�Fišer,�Jan�Pustovar�in�Klemen�
Koren,�vsi�iz�Šolskega�centra�Krško-Sevnica.�Odlično�se�je�
odrezal�Leon�Fišer,�saj�je�med�tekmovalci�koles�z�motor-
jem�slavil�zmago.�Ostala�dva�sta�zasedla�šesto�in�sedmo�
mesto.�Omenjene�tekmovalce�je�sprejel�tudi�župan�občine�
Krško�mag.�Miran�Stanko�in�jim�čestital�za�dosežen�uspeh.��

Foto:�Miloš�Kukovičič

Po pesniških zbirkah Škatla s 
pokrovom (1996) in Zarjave-
la od vsakdanjosti (2004) ter 
zbirki kratke proze Vaška smr-
kljica/Mestni pobalin (2008) 
gre za četrto samostojno iz-
dajo posavske literarne ustvar-
jalke Marije Kalčič. Tokrat se 
je prvič podala na področje li-
terature za otroke in v samo-
založbi izdala 28 otroških pe-
smi, ki so nastajale v obdobju 
zadnjih desetih let. Zbirka je 
nastala v sodelovanju z učen-
ci OŠ Cerklje ob Krki Barba-
ro Marn, Vesno Gramc, Ro-
bertom Škofljancem, Sandro 

„Sončna“ pesniška zbirka Marije Kalčič
KRŠKO - Na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško so 14. junija predstavili zbirko otroških pe-
smi avtorice Marije Kalčič z naslovom „Zakaj je sonce zjutraj vstalo?“. Predstavitev je bila uvod v tri-
dnevno „steklarsko“ dogajanje v sodelovanju med Valvasorjevo knjižnico in sosednjo Galerijo Ambienta.  

Bukovec, Matejo Štefanič in 
Rokom Kerinom ter učenka-
ma OŠ Prežihov Voranc Jese-
nice Aljo in Ališo Mlekuž, ki 
so zanjo prispevali ilustracije, 
končno likovno podobo pa ji je 
dala Urška Jekler.  

„Verjetno ni naključje, da je 
knjiga, ki je plod odličnega 
medgeneracijskega sodelova-
nja, izšla prav v letu, ko je ta-
kšno sodelovanje še posebej v 
ospredju,“ je v uvodu v pred-
stavitev dejala direktorica kr-
ške knjižnice Urška Lobnikar 
Paunović. Pesmi iz zbirke so 

številnemu občinstvu na pred-
stavitvi prebirale učenke posa-
vskih osnovnih šol Ana, Nika, 
Zoja, Ida, Taja, Neža in Tina, 
z vmesnimi glasbenimi vložki 
pa sta jih popestrila Blaž na 
harmoniki in Alenka na flav-
ti. Eno pesem je prebrala tudi 
avtorica sama ter se tako so-
delujočim na predstavitvi kot 
ilustratorjem zahvalila s po-
darjeno knjigo.

Udeležence predstavitve so 
nato povabili še na ogled raz-
stave unikatnih steklenih iz-

delkov Steklarne Rogaška v so-
sednji Galeriji Ambienta, kjer 
so 16. junija potekale še de-
lavnice poslikave na steklo, ki 
jih je vodila Anita Jazbec. O 
steklu in nastajanju steklenih 
izdelkov sta spregovorila go-
sta iz Steklarne Rogaška Ve-
sna Gorišek ter Sašo Ilić, ki 
sta povedano tudi ponazorila 
z eksponati. Goriškova je v na-
daljevanju gravirala na izdel-
ke, ki so jih popisali in porisa-
li udeleženci, ti so lahko tudi 
spremljali film o Steklarni Ro-
gaška. � P.�Pavlovič

Marija�Kalčič�s�svojo�novo�pesniško�zbirko,�tokrat�name-
njeno�otrokom

Steklarska�delavnica�v�Galeriji�Ambienta

SENOVO – Društvo upokojencev Senovo je 16. junija v dvo-
rani Doma XIV. divizije s kulturno prireditvijo obeležilo 
65-letnico ustanovitve. 

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je v slavnostnem nago-
voru med drugim dejal: „Pride dan, ko je potrebno razmišljati 
o odhodu v pokoj. Za mnoge je to grenak trenutek, za nekatere 
pa čas, ko želijo delati tisto, za kar med službo niso imeli časa. 
V takšnem obdobju pa pridejo do veljave društva upokojen-
cev, ki gojijo mnoge aktivnosti, od športnih, kulturnih, pa tudi 
humanitarnih dejavnosti. Opazil sem, da ste pričeli s projek-
tom Starejši za starejše, s katerim pomagate tistim, ki vas po-
trebujejo in obenem znate razumeti težave tretjega življenj-
skega obdobja. V tem vidim posebno vrednost vašega dela.“
Z nastopi so dogodek popestrili senovski godbeniki, MePZ Dru-
štva upokojencev Senovo z zborovodjem Viktorjem Repše-
tom ter domači recitatorji Branko Margon, Iva Dernač in Ma-
rija Krušič, ki so prebirali pesmi Iva Umeka in Aste Malavašič. 
Predvajan je bil film Domoljub, ki ga je režiral Tomaž Pavko-
vič, v njem pa je zaigral domačin Viktor Richter. Za zaključek 
prireditve so zbrane s plesno točko navdušile Mlade žurerke iz 
Društva upokojencev Tržišče. Prireditev je s posebej izbrani-
mi besednimi nitmi vodil Sandi Lekše. 
� M.�Kalčič

DU Senovo deluje že 65 let 

Zbor�senovskih�upokojencev
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ligaški semafor

NOGOMET
1. SKL/1. SML
Rezultati SKL – Triglav : Kr-
ško 2:0, Krško : Olimpija 1:0 
(Kneževič), Koper : Krško 4:1 
(Rožman A.)
Rezultati SML – Triglav : Kr-
ško 7:3 (Baznik, Bublica 11m, 
Vodeb), Krško : Olimpija 0:0, 
Koper : Krško 2:2 (Bublica, Il-
ber)
Lestvica SKL – 1. Koper 81, 
15. Krško 25
Lestvica SML – 1. Gorica 72, 
15. Krško 27
Končna skupna lestvica po 
30. krogu – 1. Koper 135, 16. 
Krško 52

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Brežice : Pobrež-
je 0:4
Končna skupna lestvica po 
30. krogu – 1. Celje 81, 16. 
Brežice 16

U12A – DP 1/4 finale za prvaka
Rezultati – Krško : Aluminij 
2:1, 4:0, 1:5, 8:1 

LIGE MNZ Celje
U16 - MNZ
Rezultati - Krško B : Šmar-
je 6:0 
Lestvica - 1. Zreče 33, 3. Kr-
ško B 22

U12C – 3. LMD – MNZ Celje
Rezultati -  Radeče : Brežice 
11:1, Sevnica : Šoštanj  0:13
Lestvica - 1. Radeče 53, 6. 
Sevnica 13, 7. Brežice B 9

KOŠARKA
U14 – 2. SKL – skupina 6
Rezultati - Šentvid : Posavje 
Brežice 87:36, Parklji B : Po-
savje Podbočje 44:53
Lestvica - 1. Helios B 16, 3. 
Posavje Podbočje 12, 5. Po-
savje Brežice 8

Kot prvi so se na progo po-
dali osnovnošolci, ki so sko-
zi teke v treh različnih sta-
rostnih kategorijah pokazali 
svojo vzdržljivost in voljo do 
teka. Sledili so jim najmlaj-
ši tekači, ki so po prihodu v 
cilj na "Cici teku" prejeli vsak 
svojo čokoladno medaljo.

Po slovesni podelitvi kolajn 
za mlade tekače je sledi-
lo tudi uradno odprtje pri-
reditve in pozdravni govor 
predsednice sveta Krajevne 
skupnosti Krško Jožice Miku-
lanc. Ni manjkal niti Valva-
sor, ki je pozdravil in zaže-
lel uspeha najpogumnejšim 
tekačem. Le-ti so se v glav-
nem delu prireditve udeleži-
li "Teka za vsakogar" na 4,6 
km in "Valvasorjevega teka" 
na 10 km. V absolutni kon-

Hrumenje motorjev na "Krško teče"
KRŠKO - Uspela je prva izvedba v bodoče tradicionalne rekreativne prireditve "Krško teče". Tek bo ostal 
udeležencem v spominu po svojevrstnem štartu in cilju teka, saj sta oba v krogu speedway stadiona v 
Krškem. Štarti so potekali s sproženjem štartne vrvice, ki se sicer uporablja na speedway tekmah, prav 
tako pa so organizatorji poskrbeli za zvočno kuliso hrumenja speedway motorjev. 

kurenci je na 10 km član or-
ganizatorja prireditve ŠD Po-
savje Jaroslav Kovačič že 
kmalu po štartu prevzel vod-
stvo in si ustvaril prednost, 
ki je bila v cilju dovolj, da 

je bil za pol minute hitrej-
ši od Jana Samideja iz AD 
Olimpik. V ženski konkuren-
ci je slavila nadarjena teka-
čica Karin Gošek iz Sevnice. 
V teku na 4,6 km sta v obeh 

konkurencah slavila tekača iz 
AK Sevnica Stanko Verstov-
šek in mlada Klara Zakšek. 
V osnovnošolskih tekih so po 
triadah slavili Davor Ivančič 
in Ula Bohorč, v drugi tria-
di Andraž Sotler in Jerneja 
Prah ter Hana Kranjec pri 
najstarejših osnovnošolcih.

V vseh konkurencah so orga-
nizatorji našteli okoli 180 te-
kačev. Tek bi lahko ob podpori 
lokalnega okolja v nekaj letih 
prerasel v enega izmed naj-
večjih rekreativnih športnih 
dogodkov v Posavju in širše. 
V bodoče želijo organizator-
ji s tekom ob napovedani iz-
gradnji mostov v mestu Krško 
povezati vsa krška mestna 
središča (staro Krško, Videm, 
nakupovalni del mesta in Le-
skovec).� Luka�Šebek

Najštevilčnejša�na�teku�Krško�teče�je�bila�ekipa�G1A�Teh-
niške�gimnazije�Krško,�ki�je�tekla�tudi�za�v�mesecu�mar-
cu�preminulega�sošolca�Jana.�Lepo�gesto�sta�z�udeležbo�
podprla�tudi�Janova�starša.�

SPODNJE. DULE – V okviru športnih prireditev krškega občin-
skega praznika je 10. junija v Spodnjih Dulah potekalo tra-
dicionalno tekmovanje v smučarskih skokih za pokal občine 
Krško. Tekmovalo je 26 tekmovalcev in tekmovalk v sedmih 
kategorijah. Na manjši skakalnici K-15 je med deklicami do 
starosti deset let zmagala Kaja Urbanija Čoš iz Smučarske-

ga društva Vizore, med dečki do 10 let je zmagal Miha Lipo-
všek Ročnik iz SK Zagorje, Nik Bajc iz SK Zabrdje pa je zma-
gal v kategoriji dečkov do 11 let. Na večji skakalnici K-33 je 
med dečki, starimi do 12 let, na najvišji stopnički stal Luka 
Robnik, do 13 let Martin Mastnak (oba SD Vizore), med deč-
ki do 15 let pa Jaka Jesih (SK Zagorje). Na koncu so tekmo-
vali tudi člani, med katerimi je 1. mesto zasedel Matevž Sa-
mec iz SKK Velenje, drugi pa je bil domačin Aleš Martinjak 
iz ŠD Gora, ki pa je, na žalost, zadnji, 40,5 m dolgi skok za-
ključil s padcem in na urgenci. 
� Anita�Pavlovič/B.�M.��

Najuspešnejši skakalci iz Vizor

V�ŠD�Gora�se�že�pripravljajo�na�naslednjo�tekmo,�ki�bo�1.�
septembra�v�počastitev�krajevnega�praznika.�

KRŠKO – 10. junija se je v Krškem odvijal zaključni turnir 
Otroške nogometne šole Posavje - Nogobikci za veliki pokal 
Nogobikec. S tem se je končala že osma sezona delovanja 
otroške nogometne šole, v kateri se nogometnih veščin uči 

kar 260 učencev. Tokrat so na igrišču tekmovali mali Nogobik-
ci 1. razredov iz kar desetih osnovnih šol: OŠ Krško, Kostanje-
vica, Brestanica, Pišece, Leskovec, Senovo, Sevnica, Raka, 
Artiče in Podbočje. V finalu sta se pomerili ekipi OŠ Leskovec 
in OŠ Artiče. Po desetih minutah igre je bil rezultat še vedno 
0:0, po streljanju kazenskih strelov pa so zmagali Artičani. 
Vsi Nogobikci so prejeli kolajno, za naj igralca so razglasi-
li Lana Milanoviča - Artiče, za naj strelca pa Patrika Katiča 
– Krško. Prava posebnost pa je bila edina deklica Lara Fabi-
jan-Grozina, ki se je nadvse uspešno kosala z vsemi fanti.
� Vesna�Žučko/P.�P.

Zaključni turnir Nogobikcev

Leskovška�in�artiška�ekipa�pred�finalom

Že na začetku so bile radeške 
mažorete ena izmed naja-
traktivnejših skupin v takra-
tni Jugoslaviji, ki je ob spre-
mljavi godbe in bobnarske 
skupine gostovala tako v do-
movini kot v tujini, njihovo 
delovanje pa je na področju 
mažoretne dejavnosti pustilo 
globoke sledi tudi na Sloven-
skem. Na tekmovalnem po-
dročju so Radečani organizi-
rali kar tri državna prvenstva 
in »open pokal«, v svojih vr-
stah imajo mednarodnega in 
dva nacionalna sodnika, se-
dem klubskih trenerjev in 
štiri predavatelje, ki s svo-
jim znanjem in izkušnjami 
pomagajo pri izobraževanju 
trenerjev in sodnikov pri Ma-
žoretni in twirling zvezi Slo-
venije, ki je bila ustanovlje-
na prav v Radečah. Listine o 
prijateljstvu imajo podpisa-
ne z 12 klubi iz petih držav, 
nekateri funkcionarji kluba 
pa so celo častni predsedniki 
najelitnejših evropskih ekip. 

POREČ – Radečanka Jasmina 
Keber je na nedavnem evrop-
skem prvenstvu v speed bad-
mintonu v hrvaškem Poreču 
med posameznicami osvoji-
la naslov evropske prvakinje, 
potem ko je v finalu zaneslji-
vo premagala Madžarko Agnes 
Darnyik. Vodilna igralka sve-
tovne jakostne lestvice je tako 
Sloveniji priborila prvi evrop-
ski naslov. Poleg tega je osvo-
jila še dve kolajni – srebrno 
med ženskimi dvojicami (s so-
igralko Heleno Halas) in bro-
nasto med mešanimi dvojicami 
(v paru z Matjažem Šušterši-
čem). Slovenija je na evrop-
skem prvenstvu po zaslugi mo-
ške dvojice Lipušček/Titovšek 
(srebro) ter Radečanke Dana-
je Knez (bron v kategoriji mla-
dink do 18 let) in Trboveljčana 
Stojana Kuharja (bron v kate-
goriji igralcev do 14 let) sicer 
osvojila še tri odličja. 
� R.�R.�(Vir:�SBZS)

ČATEŽ, VELIKE MALENCE - V Ka-
jak kanu klubu Čatež so s po-
stavitvijo nove proge za slalom 
omogočili mladim generacijam 
kakovostne pogoje za razvoj te 
v Sloveniji priljubljene discipli-
ne na vodi. V preteklem tednu 
so organizirali prvo tekmova-
nje v slalomu in sprintu na div-
jih vodah za mlajše selekcije, 
v tem tednu jih že čaka orga-
nizacija državnega prvenstva. 
V društvu razvijajo kajak in 
kanu tako na mirnih kot div-
jih vodah. Postavitev slalom-
ske proge so delno financira-
li iz občinskih sredstev, večino 
pa so preskrbeli organizacijski 
delavci v društvu. V tem tednu 
pa bodo v nedeljo, 24. junija, 
organizirali državno prvenstvu 
v spustu na divjih vodah za ka-
tegorije do 14 let. To je lepa 
priložnost, da predstavijo svo-
je društvo kot aktivnega orga-
nizatorja tovrstnih prireditev 
v slovenskem prostoru. Tek-
movanje bo potekalo na reki 
Krki, in sicer na progi ob Veli-
kih Malencah, kjer si člani dru-
štva želijo podpore za njiho-
ve mlade kajakaše in kanuiste. 
 L.�Š. 

30. rojstni dan radeških mažoret
RADEČE - Radeške mažorete v tem letu praznujejo častitljivih 30 let delova-
nja, kar je izjemna redkost med mažoretnimi klubi. Skupino je ustanovila, 
tedaj pod vodstvom dirigenta Jožeta Rusa, radeška godba. Do danes so mažo-
rete nanizale preko 1200 nastopov v 24 različnih državah.

Vrhunec so dosegle v lanskem 
letu, ko so na nacionalni rav-
ni spremljale miss Francije 
na francoskih odrih. Tako so v 
letošnjem letu prejele vabilo 
za turnejo po Aziji, ki so se ji 
zaradi visokih ciljev na tek-
movalnem področju odpove-
dale, a kljub temu obiskale 
prestižen festival v Cannesu. 
Da je bila odločitev prava, pa 
potrjujejo rezultati letošnje-
ga državnega prvenstva. Na 
njem so osvojile kar sedem 

naslovov državnih prvakinj, 
trikrat drugo in tretje mesto 
ter še nekaj vidnih uvrstitev. 
Kot edine v državi so bile leta 
1998 vice evropske prvakinje 
v kategoriji skupine senior, 
leta 2008 pa so osvojile prvo 
evropsko zlato za Slovenijo, 
kar so še dvakrat ponovile. 
Vsi rezultati so plod trdega 
dela in odrekanja ljudi, ki so 
kadarkoli delali v društvu. 

� KUD�mažorete�RAP�/�B.�M.�

Kebrova do 
evropskega 
naslova

KKK Čatež 
aktivno v poletje
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Brez naslova

pogled s klopi

Piše: Luka Šebek

KRŠKO – Mladi športni ribič 
Dejan Petakovič (na foto-
grafiji) je na državnem pr-
venstvu v lovu rib s plov-
cem v kategoriji do 23 let, 
ki je v začetku junija pote-
kalo v Radečah, osvojil na-
slov državnega prvaka. Oba 
tekmovalna dneva (vsak 
dan so lovili po štiri ure), 
je zaključil kot zmagova-
lec sektorja. Zdaj ga čaka-
jo še dodatne kvalifikacije 
za svetovno prvenstvo mla-
dih ribičev, ki bo letos julija 
prav tako v Radečah.

Petakoviču državni naslov

Na začetku so se zvrstile pred-
stavitve splošnih značilnosti 
športa v občini Brežice, Špor-
tne zveze Brežice in projek-
ta PRSTaN, ki so jih predsta-
vili Vilma Zupančič z oddelka 
za družbene dejavnosti na 
brežiški Občini in vodja pro-
jekta PRSTaN, Ivan Gerjevič, 
strokovni sodelavec Zavoda za 
šport, in Tjaša Penev, sodelu-
joča pri omenjenem projek-
tu. Gerjevič je med drugim 
navedel, da bo Športna zveza 
v septembru organizirala „De-
lavske igre“, rekreativno tek-
movanje v različnih športnih 
panogah. Za začetek bo to 
enodnevna prireditev, na ka-
teri bodo imeli pravico nasto-
pa zaposleni v gospodarstvu in 
javnih zavodih, organizatorji 
posameznih tekmovanj pa naj 
bi bili domači klubi in društva, 
ki bi hkrati promovirali svojo 
dejavnost. Ciril Kolešnik, di-
rektor brežiškega Zavoda za 
šport, je med predstavitvijo 
infrastrukture dejal, da le-ta 
ne more biti konkurenca špor-
tni dejavnosti. „Pri nas žal je 
tako, zato imamo težave. 
Atletski štadion v Brežicah je 
še danes polobjekt in je nam 
vsem bolj v opomin kot po-
nos,“ je izjavil in brežiški Ba-
lon označil za „hermafrodit“, 
saj je „od vsega začetka po-
krito rokometno igrišče in nič 
več“. Prav tako je povedal, da 
je konec lanskega leta z no-
vim odlokom prišlo do preo-
blikovanja Zavoda, s tem pa 

Polemično o brežiškem športu
BREŽICE - Brežiški športni vikend 2012 se je 7. junija začel z okroglo mizo o športu v brežiški občini, ki 
sta jo v avli športne dvorane v Brežicah pripravila Športna zveza Brežice in PRSTaN – Posavska regional-
na stična točka za nevladne organizacije.

do nove oblike poslovanja. 
Pred odlokom je bila Občina 
glavni financer, po njem pa je 
po njegovem značilna usmeri-
tev Zavoda k bolj profitni de-
javnosti. Žal mu je tudi tega, 
da mladi ljudje ne razumejo, 
kaj pomeni vzdrževanje in-
frastrukture. „Če mislite, da 
se da vzdrževati na amater-
ski način in da bi to vodili klu-
bi, se pošteno motite. Več kot 
50 let sem v brežiškem športu 
in bojim se, da nismo na do-
bri poti.“

Henrik Omerzu, športni pe-
dagog in atletski trener, je za-
nikal Kolešnikovo trditev, da 
je atletski štadion polobjekt. 
„Leta 1999 smo zgradili ta 
štadion v upanju, da bomo 
končno lahko normalno treni-
rali. Vendar ko je Zavod pre-

vzel njegovo vzdrževanje, je 
bil za nas bolj ali manj zaprt. 
Morali smo plezati čez ogra-
jo. Odkar Atletski klub in ETrŠ 
upravljata z njim, lahko obča-
ni prosto vstopajo, pa čeprav 
delamo ‚amatersko‘. Sedaj 
padajo očitki, da je štadion 
zanemarjen. V 13 letih je dal 
tri olimpijce in veliko števi-
lo medalj ter cel kup čudovi-
tih otrok. Verjemite, da ga ni-
smo uničili atleti,“ je zatrdil. 
Omenil je tudi, da so na OŠ 
Brežice pred leti otrokom po-
nudili športno vzgojo eno uro 
dnevno. Nastali so t. i. športni 
oddelki, na katere so bili zelo 
ponosni in ki so bili tudi finan-
cirani s strani Občine. „Od 1. 
septembra letos pa ne bom 
mogel biti več ponosen, kaj-
ti februarja je bilo občinskim 
svetnikom predstavljeno gra-

divo, češ da je to nadstandar-
dni program, ki ga ima samo 
naša šola. Svetniki, ki v večini 
sploh niso vedeli, za kaj glasu-
jejo, so odlok soglasno spre-
jeli, kar pomeni, da z novim 
šolski letom te razrede uki-
njajo. S tem so nam vzeli 770 
ur športne vzgoje, po drugi 
strani pa je absurdno, da po-
leg šole zgradijo novo športno 
dvorano, s katero naj bi se iz-
boljšali pogoji za pouk špor-
tne vzgoje v šoli.“ 

Aljoša Rovan, član nedavno 
imenovanega sveta Zavoda za 
šport, je poudaril, da so bile 
postavljene zelo visoke cene 
za najem športne dvorane. Po 
njegovem si bodo najem lah-
ko privoščili samo tisti klubi, 
ki so financirani s strani Obči-
ne, zato poziva k zamrznitvi 
odloka o zvišanju najemnin 
za športne objekte. Luka Še-
bek, krški športni delavec, pa 
je podal predlog v smeri iska-
nja rezerv pri znižanju stro-
škov brežiškega Zavoda, in si-
cer z zmanjševanjem števila 
tehničnih delavcev v Zavo-
du, v katerem naj bi bilo kar 
18 zaposlenih. Okrogla miza, 
na kateri je manjkala podrob-
nejša predstavitev dogajanja 
v zvezi z Brežiškim športnim 
vikendom, se je po Kolešniko-
vih besedah na koncu sprevr-
gla v „pogovor o tem, kako 
se znebiti Cirila Kolešnika iz 
brežiškega športa“.
� Rok�Retelj

Cirilu�Kolešniku�(levo)�letos�poteče�mandat�direktorja�Za-
voda�za�šport�Brežice.

CERKLJE OB KRKI - Na stadionu vojašnice so 10. junija izvedli 
zaključni nogometni turnir Otroške nogometne šole Petelin-
ček, ki deluje v občinah Šentjernej in Brežice. Preko 120 učenk 
in učencev iz sedmih osnovnih šol (Brežice, Globoko, Dobova, 
Kapele, Bizeljsko, Šentjernej in Orehovica) je pod nadzorom 

osmih trenerjev hkrati igralo nogomet na osmih prirejenih igri-
ščih, v ospredju pa je bila predvsem igra in zabava. Vsi ude-
leženci so na koncu iz rok uradne maskote nogometne šole, 
petelinčka, prejeli medalje za uspešno opravljeno testiranje 
v zaključku aprila in udejstvovanje na treningih skozi celotno 
šolsko obdobje. »ONŠ Petelinček želi tudi v naslednjem šol-
skem letu nadaljevati z začrtanimi cilji, ki so usmerjeni pred-
vsem v množičnost in kakovost nogometne vadbe za vse učen-
ke in učence prve triade,« je povedal vodja Iztok Kapušin. 

Zaključni turnir petelinčkov

Udeleženci�zaključnega�turnirja�(foto:�ONŠ�Petelinček)

RADEČE - Ribiški družini Radeče in Sevnica sta v sodelo-
vanju z Občino Radeče in Občino Sevnica ter zavodom 
KŠTM Sevnica in KTRC Radeče pripravili 15. junija na no-
vem radeškem splavu novinarsko konferenco s predsta-
vitvijo poteka svetovnega prvenstva mladih ribičev, ki bo 
potekal od 24. do 29. julija na tekmovalnih ribiških tra-
sah na območju HE Vrhovo in HE Boštanj.

Vodja organizacijskega odbora Brane Zelič je povedal, da 
pričakujejo od 380 do 400 tekmovalcev in okoli 250 sodni-
kov, delegatov, vodij ekip in komisarjev svetovne ribiške or-
ganizacije FIPS. Oba tekmovalna ribiška poligona, ki sta ure-
jena in lepo umeščena ob akumulacijskem jezeru HE Vrhovo 
in HE Boštanj, sodita med najboljše trase v Evropi. V Rade-
čah bodo tekmovale ekipe v kategoriji U14 in U18, v Sevnici 
pa tekmovalci kategorije U18. Dogodek, ki bo velika spodbu-
da k nadaljnjemu razvoju športnega ribištva, nudi tudi pri-
ložnost povezovanja ribiške dejavnosti s turistično ponudbo 
v bližnji in v širši okolici.
Otvoritvena slovesnost bo 26. julija ob 18. uri v Športnem 
domu Sevnica, uradna razglasitev rezultatov in zaključna slo-
vesnost svetovnega prvenstva mladih ribičev pa bo 29. julija 
ob 18. uri na mestnem trgu v Radečah. Vrednost in organiza-
cija svetovnega mladinskega ribiškega prvenstva je ocenje-
na na okoli 50.000 evrov.� S.�Radi

V juliju svetovno mladinsko 
ribiško prvenstvo 

Pravica nastopa - igralci s stalnim prebivališčem v posavskih občinah. 
Rok za prijave - 28.6.2012 do 24h.
Prijavnina (dvojica) - amaterji in profiči 20 €, talenti brezplačno
Nagrade - spominske majice, pokali in praktične nagrade
Informacije: Ervin Felicijan : 041 445 851

Sodelujoči�na�novinarski�konferenci

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

Pomanjkanje kakršne koli vizije oz. strategije razvoja 
športa v posavskih občinah je vzrok, da se bo športnim 
Posavcem moral v bodoče Kozmus zopet samo »zgodi-
ti«, s pomočjo finančne podpore športnih društev (!?) 
in njihovega načrtnega dela. Bodo v bodoče ob društ-
venih k projektom pristopili tudi v občinskih telovad-
nicah (pisarnah) in z izdatnejšo podporo društvom po-
magali soustvarjati šampione?

Dve krški - po številu vadečih največji - športni dru-
štvi v Posavju sta nezadovoljni z delovanjem javnih 
institucij s področja športa. Ali Občino Krško zani-
ma delovanje teh dveh, za društveno življenje Krča-
nov (400 vadečih otrok) izjemno pomembnih športnih 
društev? Športni »javni profesionalni delavci« pra-
vijo, da bi bilo nekorektno, da bi se zanimali le za do-
ločena športna društva, porabnikov športnega prora-
čuna pa je vendarle nekaj čez 70!? Glavo v pesek, nič 
videl in nič slišal, problemov ni ... Posavski župani se 
bodo ob razglasitvi naj športnikov ponovno zahvalje-
vali volunterskim športnim delavcem!

Naši vrli rekreativci bodo v vmesnem času še v več-
jem številu obiskovali ljubljanski maraton, kot pa se 
bodo udeleževali lokalnih tekaških prireditev (»izdat-
no« podprtih s strani občinskih struktur). Omenjeni 
maraton bo za leto 2012 prejel okoli 200.000 EUR sred-
stev s strani Mestne občine Ljubljana. Prireditev »Krš-
ko teče«, ki bi lahko nekoč mogoče postala mali krški 
(posavski) maraton, pa bo od občine prejela za enako 
obdobje 200 EUR?! Glede na 19.000 udeležencev ljubl-
janskega maratona bi se lahko - premosorazmerno na 
vložena javna sredstva - omenjenega lokalnega teka 
udeležilo 19 tekačev ... Takole seveda čez palec ocenje-
no: 200.000 EUR/19.000 udeležencev = 10,5 EUR/ude-
leženca, 200 EUR/10,5 EUR = 19 udeležencev ... misi-
ja uspešna ... nova kljukica. Pozitivni vzgibi, ki jih 
prinaša ljubljanski maraton na redno ukvarjanje s 
športom in rekreacijo tiste populacije, ki je že preseg-
la zenit tekmovalnega športa, so neprecenljivi, našim 
občinarjem pa še nepoznani. Je močvirje zares v Ljubl-
jani? Za občinske glave je dobro, da so še naprej v pes-
ku ali močvirju, glava se vanj lažje potopi ... Je kdo 
omenil pomanjkanje vizije?

Naslednji »prvi korak« za preobrat v mišljenju se po-
nuja v mesecu decembru, ko se z mesta direktorja bre-
žiškega športnega zavoda v zaslužen pokoj poslavlja 
»prvi posavski športni senior«. V prihodnje bi športa 
željnemu Posavcu želeli, da bo njegovo mesto zasedel 
kdo drug, tokrat ne le zgolj »presenečenje po nestran-
karskem ključu izbire«. Upamo lahko le, da bo vodja 
za športnike in Občino Brežice tako pomembne insti-
tucije tokrat vsaj nekaj »brkljal« tudi v korist športnih 
društev in ne skrbel zgolj za razraščanje tehničnega 
osebja, kot mu je to omogočil brežiški občinski svet. Ko-
raki za delovanje v smeri sprememb v razmišljanju se 
nam ponujajo. Jih bomo ob podrobnejšem spremljan-
ju zainteresirane javnosti lažje izkoristili? Če smo v 
Posavju brez športne vizije, smo brez jasnih ciljev, smo 
tudi brez poti ... pa naj bomo tokrat še brez naslova ...



Posavski obzornik - leto XVI, številka 13, četrtek, 21. 6. 201224 MLADI



Posavski obzornik - leto XVI, številka 13, četrtek, 21. 6. 2012 25POSAVSKA PANORAMA

Kam v Posavju?

»Končno, konec šole!« je te dni navdušeno vzklika-
la mladina in res prijetno mi jih je bilo opazovati 
in si v mislih priklicati čas, ko je poletje pomenilo 
več kvalitetnega prostega časa. Pretekli konec te-
dna sem sodelovala v pogovoru najstnikov, ki so si 
izmenjavali vtise na minulo šolsko leto. Težko leto, 
brez veze, zanimivo, dobri profesorji, ‚zateženi‘ pro-
fesorji, ‚kul‘ predmeti, skratka, vsakemu je letošnje 
leto pustilo drugačen priokus. 

Najbrž se strinjate z mano, da lahko vsak učenec iz 
šole ‚potegne‘ več ali manj, odvisno od osebne anga-
žiranosti in nekaterih drugih okoliščin, a brez dvo-
ma je v naravi same mladosti, da išče bližnjice in 
najkrajše poti do cilja. Izredno malo se jih do konca 
srednje šole zaveda, da je šola nekaj več kot le ob-
veznost. Gotovo pa se strinjate tudi z drugo trditvi-
jo, in sicer, da mladi nimajo vpliva na to, po kak-
šnih merilih izdelujejo razrede. Merila postavljajo 
drugje in s tem tudi zahtevnost našega šolskega sis-
tema.

V marcu, aprilu in maju sem podeljevala različne 
bralne značke in znova v živo obiskala kar nekaj 
posavskih vrtcev in osnovnih šol. V teh treh mesecih 
sem tako imela priložnost za daljše zanimive pogo-
vore z mladimi, z vzgojitelji, profesorji osnovnih in 
srednjih šol, predavatelji na fakultetah in nenaza-
dnje za vznemirljive debate s starši. In? Ozračje je 
izjemno razgreto! Le redki so pohvalili naš šolski 
sistem, večina je zgrožena nad tem, v kaj spremi-
njamo naše otroke z ‚razcartano‘ vzgojo vsepovprek, 
nad sistemom, ki zaradi svoje usmeritve naj ne bi 
omogočal, da se od mladih zahteva več, nad siste-
mom, v katerem ne sme biti nelagodja, ampak pre-
vladujejo pravice, nad sistemom, kjer starši grozijo 
z odvetniki in hodijo na govorilne ure svojih otrok 
na fakultete. Prav ste prebrali – pa saj ne vem, kje 
bi začela, ker sem bila tolikokrat preprosto šokira-
na nad tem, v kakšen cirkus smo zapeljali našo šolo 
in kam drvijo današnji mladi, na katerih sloni pri-
hodnost naše države.

Želite samo nekaj cvetk? Prvič, posavske srednje 
šole in fakultete se pulijo za učence, ker imamo v 
naši državi izjemno inteligenten sistem, v katerem 
financiranje šol sloni tudi na glavarini! Torej mo-
rajo učitelji in vodstva šol zelo paziti, kako delajo 
s svojimi učenci in študenti ter koliko vložijo v pri-
vlačne programe, saj je zadaj interes obstoja šol in 
ohranitve delovnih mest. Zadovoljni učenci, zado-
voljni starši in šola obstane. Halo? Drugič, učitelji 
se resnično bojijo učencev in staršev, ki redno stra-
šijo po šolah z odvetniki. Brez heca, to so mi potr-
dili tako v šolah kot vrtcih. Ne smemo tlačiti star-
šev kar vsepovprek v to malho, ampak, če smo tako 
daleč, da se to dogaja vsakodnevno, nas lahko zelo 
skrbi, kako razumemo vlogo učiteljev in šol. Ob tre-
tji cvetki, ki sem jo slišala že na univerzah v Ma-
riboru, Ljubljani in Krškem, sem skoraj počila od 
smeha: starši hodijo na govorilne ure na fakultete! 
Lepo vas prosim, pa kdaj naj otrok odraste, no! In 
koliko je še takšnih bistroumnih nesmislov, oh! 

In imamo pat pozicijo, ki sem jo že večkrat poudar-
jala in jo še nameravam, ker se še vedno ne spre-
minja: marsikateri starš za vzgojo svojih otrok dol-
ži učitelje, učitelji pa so razjarjeni nad starši, češ 
da ne uvidijo, da njihove ‚male svetosti‘ izkorišča-
jo pravice sistema, medtem ko dolžnosti nočejo po-
znati. Mladi pa po najlažji poti krmarijo vmes. Vse 
se stopnjuje še v toliko, da ne starši ne zaposleni v 
šolah v večini niso zadovoljni s tem, kaj šola danes 
nauči mladega in koliko od mladega lahko zahteva. 
»Samo igrajo se, učijo postranske stvari in velike ko-
ličine neuporabnih podatkov, a sploh ne obvladajo 
osnov!« komentirajo znanje svojih otrok starši. Mar-
sikatero trditev dejansko potrjujejo tudi primerjave 
z Evropo. »Programi so drugačni in profesor je izje-
mno omejen pri tem, kako lahko izvaja pouk, kazno-
vati pa seveda ne sme,« so mi pojasnjevali profesorji. 

Zedinimo se že, kakšno šolo hočemo: Hočemo papir-
je ali znanje? Hočemo odrasle osebe ali 30-letne pam-
že? Kdo bo ustvarjal naš jutri - kompetentni ljudje z 
znanjem in izkušnjami ali tisti, ki so znali pluti po 
najlažji poti, izigravati sistem? Dajte no, a nas ni že 
vseh skupaj preveč sram?

Piše: Maruša Mavsar

Šolski 
sistem … 
kar za zjokat

podčrtano

Četrtek, 21. 6.

• med 11.00 in 15.00 na trgu 
v Prušnji vasi ter med 16.00 
in 18.00 na trgu v Črne-
či vasi: Potujoča galerija, 
umetniški projekt slikarja 
Jožeta Marinča

• ob 13.00 v Bivaku Senovo: 
peka pic v krušnih pečeh na 
prostem

• ob 18.00 v prostorih Obči-
ne Brežice: otvoritev samo-
stojne razstave člana DLB 
Jožeta Šterka z naslovom 
„Spomini“

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v prime-
ru dežja v klubu KD Krško): 
koncert zasedbe Hatlak, Pe-
čar in Todorovska, glasbeni 
cikel Akustika

• ob 20.30 v Caffe Galeriji 
Radeče: otvoritev razstave 
„Ali poznamo Radeče?“

Petek, 22. 6.

• ob 17.00 v MC Krško: prva 
delavnica sitotiska

• od 17.00 dalje v Radečah: 
Dnevi splavarjenja 2012 
– ob 18.00: 8. splavarjev 
tek, 18.30: pohod na Svinj-
ski rt, 19.00: grajski večer, 
21.00: zabava

• od 18.00 dalje na sedežu 
Zavoda Svibna na Brezo-
vski Gori in pred Ajdovsko 
jamo: 20-letnica razglasitve 
Ajdovske jame za kulturni 
in zgodovinski spomenik – 
ob 18.00: Vpliv duhovnih 
vrednot neolitika skozi čas, 
predavanje mag. Romane 
Ercegović, ob 20.00: dru-
ženje pred Ajdovsko jamo

• med 19.00 in 22.00 v Mla-
dinskem centru Bistrica ob 
Sotli: žur ob zaključku šol-
skega leta 

• ob 19.00 v Podbočju: otvo-
ritev novih prostorov KS 
Podbočje in mladinske toč-
ke Podbočje

• ob 20.00 na bazenu Bre-
stanica: Festival za mlade 
Šrot – MI2, D‘Kwaschen Re-
tashy, Broken Arrow, Dobo-
vski vrabčki

Sobota, 23. 6.

• ob 9.00 na igrišču na Drno-
vem: turnir v malem nogo-
metu za mladino do 15 let

• od 9.00 dalje v Radečah: 
Dnevi splavarjenja - ob 
9.00: turnir v speed bad-
mintonu, 9.30: kuhanje 
splavarskega golaža, 10.00: 
nogometni rurnir na Jelo-
vem, 15.00: otvoritev roko-
delske tržnice, 16.00: igre 

brez meja, 18.00: pihalni 
orkester na splavu, 19.00: 
Splavarska gostilna, 21.00: 
zabava

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici in parku pri MC Brežice: 
otroški živ žav

• ob 16.00 na igrišču na Dr-
novem: turnir v malem no-
gometu za člane

• od 17.00 dalje na Velikem 
Trnu: praznik cvička – po-
vorka, od 20.00 dalje pod 
velikim šotorom na igrišču 
na Velikem Trnu: zabava

• ob 17.00 pri gasilskem 
domu na Studencu: 32. 
srečanje harmonikarjev, 
ob 18.00: razvitje nove-
ga gasilskega praporja, ob 
20.00: velika vrtna gasilska 
veselica z ansamblom Fan-
tje izpod Lisce 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v MC Brežice: pro-
slava ob 130-letnici Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Brežice in dnevu gasilcev 
Gasilske zveze Brežice

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: svečana seja sve-
ta KS Podbočje ob krajev-
nem prazniku s podelitvijo 
priznanj in svečana obele-
žitev 40-letnice Vinogra-
dniškega društva Podbočje, 
ob 20.00 na igrišču pri OŠ 
Podbočje: družabno sreča-
nje krajanov

• ob 18.00 pred dvorano kul-
turnega doma na Bučki: od-
prtje razstave likovnih del 
likovne sekcije KD Bučka 
Ambrozzie ter odkritje kipa 
Martina Kebra

• ob 18.00 v MC Krško: ve-
ganska prehrana

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert v izvedbi Me-
šanega pevskega zbora KUD 
Brežice in Tamburaškega or-
kestra KUD Oton Župančič 
Artiče

• med 20.00 in 22.00 v dvo-
rani kulturnega doma na 
Bučki: Šarkeljada 2012 – 
zbiranje šarkljev za oce-
njevanje

• ob 20.00 v cerkvi Sv. Tro-
jice na Podvinjah: koncert 
Vokalne skupine Iris Kapele 
na kresni večer

• ob 21.00 v Cerkljah ob Krki 
30 b: pesniški večer „Najin 
dan ni počesan ...“

Nedelja, 24. 6.

• ob 10.00 v Radečah: Dne-
vi splavarjenja - tekmova-
nje harmonikarjev za Zlato 
značko splavarja; istočasno 
kolesarjenje po obronkih 
Jelovega, ob 11.00: sveča-
na seja PGD Radeče, 14.30: 
parada mažoret in gasilcev, 
16.30: družabno srečanje

• ob 11.00 na gradu Podsre-
da: obeležitev 20-letnice 
slovenskega ekološkega gi-
banja in 10-letnice Zveze 
ekoloških gibanj Slovenije

• ob 11.15 v cerkvi Janeza 
Krstnika na Drnovem: sv. 
maša in po njej žegnanje 
konj na trgu pri cerkvi

• ob 15.00 na igrišču na 
Smedniku: zabava ob igrah 
in piknik

• ob 16.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: slavnostna 
seja KS Veliki Trn s podeli-
tvijo priznanj

• ob 16.00 v cerkvi sv. Lo-
vrenca na Bizeljskem: sre-
čanje ljudskih pevcev v 
Slomškovem letu, poime-
novano „Veseli hribček“ 

• ob 18.00 na igrišču v Ve-

likem Mraševem: tradicio-
nalni 25. nočni turnir v ma-
lem nogometu ob prazniku 
KS Podbočje in dnevu dr-
žavnosti

• ob 19.00 v atriju gradu 
Sevnica: slavnostni koncert 
Godbe Sevnica ob dnevu dr-
žavnosti, slavnostni govor-
nik: Franc Bogovič

• ob 19.00 na gradu Pod-
sreda: celovečerni koncert 
profesorja šole za flavto 
Mateja Grahka, profesor-
ja šole za trobento Tiborja 
Kerekesa in pianista Tade-
ja Horvata

• ob 19.00 v dvorani KD Bi-
strica ob Sotli: gledališka 
igra „To ti je lajf“

Ponedeljek, 25. 6.
• od 9.00 dalje pred kultur-

nim domom na Bučki: sema-
nji dan na Bučki

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: koncert Pevk iz-
pod Bočja „Kam le čas beži“ 
in razstava starih razglednic 
vasi Sv. Križ – Podbočje

Torek, 26. 6.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(delavnice, šport, zabava), 
vsak dan do petka, 29. 6. 

• ob 16.00 v MC Krško: XBOX 
turnir – Fifa

• ob 19.30 v Mestnem muze-
ju Krško: odprtje dopolnje-
ne stalne razstave akadem-
skega kiparja in medaljerja 
Vladimirja Štovička ob oble-
tnici njegovega rojstva

Sreda, 27. 6.

• ob 16.00 v MC Krško: pred-
stavitev mednarodnih pro-
gramov za mlade (EVS, iz-
menjave, usposabljanja)

• ob 20.30 v Gradu Breži-
ce: otvoritev razstave Kri-
stine Bevc in Tanje Kržan, 
BMM 2012

• ob 21.30 v mestnem jedru 
Brežic: koncert Bilbi, BMM 
2012 

Četrtek, 28. 6.

• ob 10.00 v starem delu Kr-
škega: slikanje starega dela 
Krškega

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: drugi poletni večer - 
otvoritev razstave Katarine 
Zakšek in Branke Pirc

• od 20.30 dalje v mestnem 
jedru Brežic: stand up ko-
medija in nastop Adija Smo-
larja, BMM 2012

Petek, 29. 6.

• ob 10.00 v starem delu Kr-
škega: slikanje starega dela 
Krškega

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harske delavnice za mlade 
– muffins

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: igre na prostem (bad-
minton, nogomet)

• od 19.00 dalje v mestnem 
jedru Brežic: tek s Primo-
žem Kozmusom in osta-
li teki, koncert Zlatko in 
Tabu, BMM 2012 

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 20.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: monokomedi-
ja Violete Tomič „Hotel Ba-
bilon“

Sobota, 30. 6.

• ob 10.00 na igrišču Šajspoh 
v Krškem: turnir v malem 
nogometu (praznik KS me-
sta Krško) 

• ob 16.00 na gradu Podsre-
da: zaključni koncert ude-
ležencev seminarja za flav-
to in trobento

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: zaključna zabava

• ob 20.00 v Bivaku Senovo: 
akustični koncert

• ob 20.00 v MC Krško: me-
tal fest

• od 21.00 dalje v mestnem 
jedru Brežic: koncert Novi 
Fosili in Jinx, BMM 2012

Nedelja, 1. 7.

• ob 14.00 pri Mojci Musar 
(Šentjanž 33): otroške li-
kovne delavnice na pro-
stem z Eleno Sigmund, pri-
jave do četrtka, 28. 6., na 
031 353 388

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: ne-
deljske muzejske delavnice 
pri Valvasorjevih: 18. stole-
tje – čarovniška delavnica, 
vodi: Jana Drašler

• ob 18.00 v First Wake Par-
ku na Borštu: Rock on Wave 
z Broken Arrow, BMM 2012

• ob 20.30 v Gradu Brežice: 
gledališka predstava Moped 
Show, BMM 2012

• ob 20.45 v klubu MC 
Brežice: ogled final-
ne tekme EP v nogome-
tu 2012 na velikem platnu 

Ponedeljek, 2. 7.

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

• od 17.00 do 20.00 v parku 
pri MC Brežice: likovne de-
lavnice „Od ideje do razsta-
ve z Vesno Davidovič“, vsak 
dan do petka, 6. 7.

Sreda, 4. 7.

• od 10.00 do 12.00 v Gale-
riji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: ustvarjalnica

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Bistrica ob Sotli so obja-
vljene na str. 3.www.turisticna-zveza.si www.slovenia.info

º sejem
º rokodelska tržnica
º razstava šarkljev
º likovna razstava
º prikaz sejmarjenja 
º zabava z ansamblom Slučaj

SEMANJI DAN 
NA BUČKI 

25. junij, 
od 9. ure dalje 

pri kulturnem domu na Bučki. 

IGRA VIOLETA TOMIČ

HOTEL BABILON
1 IGRALKA • 11 VLOG • 111 SMEHOV

29.6. ob 20h, SENOVO
KULTURNI DOM XIV. DIVIZIJE

NAPISAL MIRO GAVRAN REŽIJA TIJANA ZINAJIĆ
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Si� je� sevniški� župan�
Srečko�Ocvirk�pri�za-
saditvi� najstarejše�
potomke�vinske�trte�z�
Lenta,�ki�jo�bodo�ime-
li�od�letošnjega�maja�
tudi�v�Šentjanžu,�za-
pisal�telefonsko�šte-
vilko�prikupne�vinske�
kraljice�Martine�Ba-
škovič�iz�Krške�vasi,�
da�bo�morda�še�kdaj�
posebna� gostja� na�
kateri�izmed�priredi-
tev�v�sevniški�občini,�
saj�vinsko�trto�in�nje-
no�žlahtno�kapljico�v�
sevniški� občini� vse�
bolj�promovirajo�(in�
degustirajo)?�(S.�R.)

Na muhi ...

Kostanjeviški�župan�Mojmir�Pustoslemšek�in�član�Društva�
potapljačev�Vidra�Krško�Željko�Povh�sta�ob�letošnji�čistil-
ni�akciji�reke�Krke�ugotovila,�da�ju�druži�zanimanje�za�
numizmatiko�in�na�hitro�izmenjala�nekaj�izkušenj�s�tega�
področja.�Župan�je�pred�pričetkom�akcije�potapljačem�
sicer�hudomušno�namignil,�da�je�imela�Kostanjevica�na�
Krki�nekoč�kovnico�denarja�in�da�bi�se�kakšen�skriti�za-
klad�z�rečnega�dna�dobro�prilegel�občinskemu�proraču-
nu.�Žal�te�sreče�(tokrat)�ni�bilo�...�(P.�P.)

Občina�Brežice�je�prava�pravcata�kraljevina,�saj�se�pona-
ša�tako�z�vinsko�kraljico�Slovenije�Martino�Baškovič�iz�Kr-
ške�vasi,�ki�je�bila�okronana�januarja�na�Pomurskem�sejmu�
v�Radencih,�kot�z�novim�kraljem�cvička�Francem�Tomše-
tom�iz�Globočic�(na�fotografiji�levo),�okronanem�na�nedav-
nem�tednu�cvička�v�Novem�mestu.�Tam�je�bil�prisoten�tudi�
brežiški�župan�Ivan�Molan,�ki�se�mu�je�ob�tem,�razumlji-
vo,�smejalo�do�ušes�…�(P.�P.,�foto:�T.�Baškovč)

Sevniško�društvo�Univerza�za�tretje�življenjsko�obdobje�je�
v�mesecu�maju�pripravilo,�tako�kot�vsa�leta�doslej,�prije-
ten�zaključek�še�enega�uspešnega�študijskega�leta�na�Li-
sci.�Družabni�in�kulturni�program�na�prostoru�pri�Tončko-
vem�domu�so�oblikovali�mentorji�in�animatorji�s�slušatelji�
ter�s�slušateljicami�U3.�V�kulturnem�programu�je�sodelova-
la�tudi�pevska�skupina�Utrinek,�ki�se�pod�vodstvom�zboro-
vodje�Francija�Bastardija�vztrajno�veča.�(S.�R.,�foto:�L.�M.)

Medtem�ko�je�ljubiteljska�likovna�ustvarjalka�in�predse-
dnica�krških�likovnikov�OKO�Branka�Pirc�v�teh�dneh�polno�
zaposlena�z�aktivnostmi�za�vselitev�društva�v�nove�pro-
store�na�CKŽ�23�ob�koncu�tega�meseca,�akademski�slikar�
Rajko�Čuber�od�maja�do�srede�avgusta�razstavlja�svoja�
slikarska�in�fotografska�dela�na�gradu�Podsreda.�Nedavno�
pa�je�bil�Čuber�okupiran�tudi�z�dodatnim�delom,�saj�mu�je�
občina�Krško�zaupala�izdelavo�plakete�za�prvega�častne-
ga�občana�občine�Krško�po�osamosvojitveni�vojni.�(B.�M.)�

Slavnostna�akademija�ob�letošnjem�prazniku�občine�Krško�
je�minila�v�znamenju�30-letnice�prijateljstva�z�nemško�ob-
čino�Obrigheim,�zato�so�se�je�udeležili�tudi�nekdanji�krški�
župani,�ki�so�začeli�in�negovali�to�prijateljstvo.�Takole�so�
se�po�prireditvi�postavili�pred�fotografske�objektive:�le-
vo�Danilo�Siter�in�Zoran�Šoln,�desno�pa�Branko�Pirc,�Franc�
Bogovič�in�Silvo�Gorenc;�vmes�pa�aktualni�župan�mag.�Mi-
ran�Stanko,�dolgoletni�župan�Obrigheima�Roland�Lauer�in�
namestnik�župana�francoskega�mesta�Chantepie,�ki�prija-
teljuje�z�Obrigheimom,�Yvonnick�David.�(P.�P.)�

Iz založbe Neviodunum Krško vas 
z zadovoljstvom obveščamo, da bo po 
nekajletnih pripravah v mesecu septembru 
2012 izšla knjiga ZDOLE SKOZI STOLETJA, 
s katero bo ta razmeroma majhen, a vsem nam zelo 
ljub kraj dobil obsežen in precej natančen pregled svoje 
preteklosti. Veseli nas, da smo za uresničitev tega projekta 
pritegnili k sodelovanju avtorja – Polono Brenčič in Boštjana 
Špilerja, po stroki profesorja zgodovine in geografije, oba pa 
močno navezana na naše kraje.
Prepričani smo, da je v Sloveniji malo krajev, ki bi se lahko 
pohvalili s tako bogato monografijo. Trdo vezana knjiga bo 
namreč obsegala preko 400 strani velikega formata (230 x 
290 mm) in tudi več kot 200 izredno zanimivih fotografij, 
zato vas vabimo, da si jo zagotovite v prednaročilu po 
ceni 25 € (redna cena bo 35 €). Povabite k naročilu tudi 
sorodnike in rojake po Sloveniji in tujini. Lahko ste 
prepričani, da jim bo knjiga izredno dragoceno darilo.

25€
     35 €
redna
cena:

prednaročniška cena*:

* Ponudba velja do 1. 8. 2012. Knjiga bo izšla v septembru 2012. 

preko 400 strani, velikega formata (230 x 290 mm), 
več kot 200 starih fotografij, trda vezava

Informacije: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, Krško
Tel.: 07 4905 780 - zalozba@posavje.info - www.neviodunum.si

  naročila:

040 634 783
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Tadea Vahčič, Trnje – 
dečka,

• Andrejka Sorbek, 
Gregovce – dečka,

• Sladjana Kopren Bizjak, 
Pleterje – dečka,

• Brigita Beden, Krško – 
deklico,

• Simona Gorišek, Drenovec 
pri Leskovcu – dečka,

• Jana Rožman, Brežice – 2 
dečka,

• Dijana Mehić, Brestanica – 
deklico,

• Petra Cizrl, Senovo – 
deklico,

• Edina Limani, Brežice – 
deklico,

• Maruša Blatnik, Veniše – 
deklico,

• Brankica Tršelič, Gorenje 
Skopice – dečka,

• Mojca Petan, Loke – 
deklico,

• Katarina Štefanič Rožanec, 
Podbočje – dečka,

• Nataša Bibič, Stari Grad – 
dečka,

• Suzana Mirt, Senovo – 
dečka,

rojstva

• Matjaž Volk, Krška vas, in 
Romana Gajski, Jesenice 
na Dolenjskem,

• Siniša Hotko in Tina 
Lipičar, oba Stara vas - 
Bizeljsko,

• Aleš Šimon, Piran, in Anja 
Zajc, Senovo,

• Simon Škoda, Vihre, in 
Urška Pečarič, Gmajna,

• Marko Zupančič, Meniška 
vas, in Mateja Kranjc, 
Budna vas,

• Leon Zimšek in Sanja 
Juvančič, oba iz Zidanega 
Mosta,

• Simon Blatnik, Drenovec 
pri Leskovcu, in Alojzija 
Arh, Gržeča vas,

• Uroš Urek, Vrhje, in Petra 
Planinc, Krško.  

ČESTITAMO!

poroke
Toliko dni bo 25. junija poteklo od istega dne leta 
1991, vključno s šestimi prestopnimi dnevi. 25. juni-
ja 1991 je slovenska skupščina razglasila Temeljno 
listino o samostojnosti in neodvisnosti ter istega dne 
svečano razglasila samostojnost. Uradna pot do sa-
mostojnosti Slovenije se je začela s plebiscitom 23. 
decembra 1990, na katerem je 88,2 odstotka volivcev 
glasovalo za samostojnost države.

Slike v glavi so žive. Rožnik je bil topel in vroč, raz-
gret, evforičen, na preži in napet. Napet kot rdeče 
zrele češnje. In še vedno po vonju odcvetelega bezga 
in jasmina. Spominski vonj se je nekako premešal z 
zrelimi travami, že pokošenimi travniki, kjer so pod 
kosami obležali rdeči maki, bele ivanjščice, vrsta 
modrih rož, zlatice. Tedaj, ob razglasitvi samostojno-
sti, so se zlate zdele tudi Kučanove besede »Nocoj so 
dovoljene sanje. Jutri je nov dan«.

Je bilo med vsesplošnim slovenskim proslavljanjem 
več vere in zanosa, oboje močno pogojeno in zači-
njeno z željami? Bilo je tudi dvomov o sanjah, ko je 
dvom pogojeval nov dvom, vedoč, da ima vsaka ce-
sta luknje in luknjice, saj ni poti brez razpok, kot ni 
življenja brez razpok. Bila so vprašanja, dvomi, kaj 
pravzaprav pomeni samostojnost, kaj sploh pome-
ni neodvisnost? In še vedno so, ti dvomi. Živi, da bolj 
ne bi mogli biti.

Danes, v tem svetu, ob vseh plasiranih dogodkih, je 
že jasno, da ni nihče samostojen, da ni nihče neod-
visen. Da je nemogoče biti samostojen in neodvisen, 
ker smo globalno vsi povezani. Tako posamezniki 
kot države. A si modre države, s pametnim državnim 
vodstvom, na nek način to vendarle lahko uresniči-
jo. Dokler ves svetovni sistem ne začne po dolgem in 
počez pokati po šivih.

Kaj to pomeni, kruto in brezkompromisno govorita 
obe svetovni vojni. Do zadnje povejo isto: dobičko-
nosnost posameznikom in izbranim skupinam. Ker 
za svojo srečo potrebujejo veliko stvari. Je v človeški 
naravi, da hoče več in še več? Toliko več, da gre pre-
ko teles? Teles, ki postajajo trupla, ko jim je odtuje-
na tista mogoča zmerna samostojnost in neodvisnost 
(pridobljena s poštenim delom), ki pomenita življe-
nje brez človekoljubnih organizacij.

Tedaj, junija 1991, je Jože Pučnik dejal, da moramo 
ostati ponosni in pogumni. Oskubljen človek je težko 
ponosen, zna biti, da z upanjem ne izgubi poguma.

Kajti nimamo tega, kar smo hoteli in o čemer smo 
sanjali. Nismo hoteli prodaje vse družbene lastni-
ne. Nismo hoteli, da bi kultura postala ne bodi je tre-
ba. Nismo hoteli, da bi predmeti, ki plemenitijo člo-
veka, postali manj vredni v šolskem predmetniku in 
da šolstvo perfidno postaja  dobičkarska dejavnost. 
Nismo hoteli zaslužkarstva v zdravstvu. Nismo hote-
li neenakosti pred zakonom. Nismo hoteli pokvarje-
ne strategije o pozabi sanj o skupnem dobrem.

V rožniku, 7650 dni potem, je vse drugače.

Piše: Natja Jenko Sunčič

7650 dni potem

kolumna

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

moja poroka

Bojana�Žibert�iz�Brezovega�in�Vlado�Hribšek�iz�Ženj,�
12.�maj�2012,�park�v�Krškem�(Foto:�Foto�Asja)

skozi vaš objektiv

„Sevnica želi privabiti čim več turistov, a pri tem poza-
blja na okolje, ki marsikje kaže zelo zanemarjen videz. 
Zanemarjena in s travo porasla ter uničena avtobusna po-
stajališča ob državnih cestah občini niso v ponos in s ta-
kšnim videzom zagotovo ne privabljamo, temveč delamo 
prej obratno,“ je zapisal ob priloženi fotografiji bralec, 
ki se vsakodnevno vozi mimo neurejenega postajališča 
na Radni.

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

BIZELJSKO - Zadnjo majsko soboto je Martin Šekoranja z Bi-
zeljskega praznoval svoj dolgo pričakovani 90. rojstni dan. 
Njegovi najbližji so mu pripravili praznovanje kar doma, ude-
ležilo pa se ga je okoli 50 povabljenih. Med drugimi so mu za-
peli in zaigrali Ljudski pevci Bizeljsko s harmonikarjem An-
tonom Zagmajstrom, nečakinjini hčerki Anamarija in Ema 
Agnič na citrah ter ansambel gostov s priročnimi instrumen-
ti. Največje presenečenje pa so mu  pripravili njegovi prija-
telji, ki so mu pripeljali skupino Mariachi iz Dobove, s kate-
ro je z veseljem tudi sam zapel. 

Martin se je rodil kot prvi otrok materi Neži in očetu Marti-
nu Šekoranji. Kasneje je dobil še pet sester in bratov. V ti-
stih časih življenje ni bilo lahko, še posebej pa mu ni priza-
neslo v času druge svetovne vojne, ko so ga skupaj s starši 
ter sestrami in brati preselili v Nemčijo, v izgnanstvo. Tudi 
po vojni, ob vrnitvi v domovino, mu življenje ni bilo ravno 
z rožicami postlano, zato se je znova za nekaj časa vrnil v 
Nemčijo, kjer se je dalo več zaslužiti. Tako je  z zaslužkom 
iz tujine doma laže odprl kovinostrugarsko delavnico in bil 
uspešen obrtnik. Kmalu pa ga je začelo izdajati zdravje in 
moral se je predčasno invalidsko upokojiti. Zdaj že kakšno 
desetletje mirno živi s svojo tretjo ženo v idilični hišici ob 
potoku. Njegov recept za dolgo življenje pa zajema pogoste 
obiske termalnih kopališč in različnih masaž, kamor se od-
pelje še kar sam.  M.�Š.�A.

90 let Martina Šekoranje

Martin�Šekoranja�z�ženo�Marico

Kar�obilna�količina�padavin,�ki�
jim�je�sledila�že�prava�poletna�
vročina,�je�botrovala�razcvetu�
gobarske� sezone,�o� čemer�pri-
ča�tudi�„plen“,�ki�sta�ga�minu-
li�konec�tedna�v�Gorjancih�„uje-
la“� Gregor� Zorko� in� njegova�
hčerkica�Žana�iz�Velikega�Pod-
loga.�Jurček-velikan,�s�katerim�
je� mala� gobarka� takole� pono-
sno�pozirala,�je�tehtal�kar�830�
gramov,� njegov� klobuk� pa� je�
imel�premer�23�cm.�Čestitamo!� 
(Foto:�osebni�arhiv)

Poskrbite za svoje zdravje 
s preventivnimi pregledi

Zdravje je naše največje bogastvo! Tega se pogosto zavemo šele 
tedaj, ko ga izgubimo. V Aristotel, zdravstvenem centru d.o.o. 
smo oblikovali sklop preventivnih preiskav, ki jih imenujemo 
"preventivni programi". Z njimi je moč preprečiti najhujše in 
povrniti zdravje, preden je prepozno.

Namen preventivnih pregledov je odkrivanje začetnih, očem 
skritih obolenj, ki jih posameznik sam ne opazi oziroma mu še 
ne povzročajo večjih težav. Prav v začetni fazi bolezni pa se da 
narediti največ za preprečitev obolenja.

Odkrivanje 
dejavnikov tveganja 

pri rekreativnih športnikih
Namen predhodnega zdravstvenega pregleda pri rekreativcih 
je odkrivanje dejavnikov tveganja, ki lahko povzročajo okvare 
zdravja. Opravi se pred začetkom ukvarjanja z izbranim špor-
tom ali pred začetkom ukvarjanja z drugo športno panogo, da 
se ugotovi športnikova zdravstvena sposobnost za prenašanje 
obremenitev in zahtev izbrane športne panoge. Pri obdobnih 
preventivnih zdravstvenih pregledih preverjamo, ali zdravstve-
no stanje še ustreza obremenitvam in zahtevam izbrane špor-
tne panoge. Obseg in vsebina pregleda se razlikujeta glede na 
vrsto in zahtevnost športne panoge in/ali kakovost (raven) špor-
tnika, vedno pa vključuje pregled medicinske dokumentacije, 
anamnezo (zdravstvena, socialna, športna), somatski status s 
poudarkom na lokomotornem sistemu, krvni pritisk, srčna fre-
kvenca, antropometrijo (telesna višina, telesna teža, maščoba 
(% in kg), izračun idealne telesne teže, somatotip), spirometri-
jo, EKG v mirovanju, laboratorijske preiskave, zdravstveno vzgo-
jo, po potrebi pa ga razširimo z naslednjimi preiskavami: ciklo-
ergometrija-obremenitveni test, psihološki pregled za rizične 
športe, ADG in vestibulogram, Flackov test, niktometrija  in pe-
rimetrija …

Informacije in naročila 
na telefonski številki 

07 49 03 000.
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• Mojca Gunčar, Čretež pri 
Krškem – dečka,

• Tadeja Novšak, Mrtovec – 
deklico,

• Anela Lukavica, Leskovec 
pri Krškem – deklico.

ČESTITAMO!
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Gospodinje pojejo, solo prvenec, pevska avdicija in vr-
nitev v 80-a. V tokratnih glasbenih novičkah:

medtem ko pričakujemo finale X Factorja, kamor se je 
uvrstila že večkrat omenjena skupina In&Out, pa je z 
malce manj medijskega pompa vzporedno potekal re-
sničnostni šov Gospodinje pojejo. V njem je zmagala 
Agnes Kumlanc iz Hrastnika, a vendar smo tudi Posav-
ci imeli v finalu svojo predstavnico. Med najboljše šti-
ri se je namreč uvrstila Brežičanka Ayla Lidija Kožar.

Skupina Panda, ki na slovenski glasbeni sceni deluje 
že častitljivih 25 let, išče novo pevko, ki bo prepeva-
la vsem znane uspešnice, kot so Sive ceste, Neprema-
gljivi, Daleč stran … Med dvanajstimi prijavljenimi kan-
didatkami smo zasledili tudi dvajsetletno Sevničanko 
Katjo Pavlič. Katja se je sicer že uvrstila med šest fi-
nalistk, ki pa jih že ta teden čaka zadnji preizkus, ki bo 
pokazal, katera bo nova pevka. Spomnimo, do sedaj so 
v skupini prepevale same izvrstne vokalistke: Suzana 
Jeklič je pela do leta 1991, Suzana Werbole od 1992 
do 2003, Katja Obleščak med letoma 2003 in 2009, 
zadnja pa je mesto vokalistke zasedala Saša Danilov.

Pevec, kitarist in večinski avtor v skupini Momento 
Boštjan Levičar (foto: Rok Carl) se predstavlja s svo-

jo prvo samostoj-
no skladbo, ki nosi 
naslov S tabo lep-
ši je svet. Pri sne-
manju prvenca mu 
je na pomoč pri-
skočila ekipa uve-
ljavljenih glasbeni-
kov, kot so Dušan 
Obradinovič - Obra 
(Dan D), Božo Ko-

vač (Shyam), Peter Urek in Milan Ameršek. „Moja ma-
tična skupina je seveda še vedno Momento, ampak v 
tem času se je nabralo ogromno idej, za katere je na-
stopil idealen trenutek, da jih lansiram v svet. Tudi 
stilsko se moja prva solo skladba razlikuje od Momen-
to glasbe, je bolj lahkotna in pop orientirana. Z ekipo 
odličnih glasbenikov in prijateljev smo naredili kvali-
teten izdelek, ki bo po radijskih frekvencah preganjal 
utrujenost ter prinašal svežino,“ pa je o svoji solo poti 
povedal Boštjan. Bodite pozorni, saj pesem že prihaja 
na radijske valove!

Ansambel Orion z Rake pri Krškem (na fotografiji) se 
je v petek, 8. junija, predstavil v Celovcu na festivalu 
slovenskih viž v narečju. Za vižo Katarinčice so osvoji-
li prestižni lovoriki, in sicer nagrado za najboljšo me-

lodijo in nagrado za najboljše besedilo. Ansambel tudi 
pridno nastopa širom po Sloveniji, hkrati pa snema še 
zadnje skladbe za izdajo njihove druge zgoščenke. Ori-
on je sicer že vajen festivalskih odrov, saj se redno po-
javlja na največjih slovenskih narodno-zabavnih festi-
valih, kot so Slovenska polka in valček 2008 in 2009, 
Vurberk 2007 in 2009, Viža leta 2009 itn. Člani skupi-
ne poslušalcem obljubljajo, da na festivalskih odrih še 
niso rekli zadnje besede.

Skupino LeeLooJamais pa je doletela posebna čast. 14. 
julija bodo namreč kot predskupina nastopili na koncer-
tu legendarnih Duran Duran v ljubljanskih Križankah. 
Nastop na istem odru s tako velikim imenom svetovne 
glasbe si LeeLooJamais štejejo v veliko čast in hkra-
ti obljubljajo, da bodo pripravili energičen pop uvod, 
sestavljen tako iz svežih skladb kot starejših uspešnic. 
Posavska glasbena skupina na glasbeni sceni navdušu-
je že vrsto let. Širši javnosti so se prvič predstavili leta 
2001, ko so debitirali z albumom Pod vplivom. Temu sta 
sledila albuma Nextasy in Country Club Music. Lansko 
leto so izdali še Excuse my Imagination, ki prinaša nov 
zvok skupine, plošča je usmerjena v moderne zvoke z 
elektronskimi izleti in pridihom osemdesetih, ki so se-
veda kot nalašč za oboževalce skupine Duran Duran, ki 
je v tem času doživela največji uspeh s hiti Girls On 
Film, Rio, Hungry Like The Wolf, Come Undone, Wild 
Boys in mnoge druge nepozabne uspešnice, ki jim bomo 
z veseljem prisluhnili tudi pri nas.

Vaše novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!

� Pripravlja:�Simon�Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: mehiška plošča za dve osebi 
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28.6.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

OŠTARIJA MARGARETA, 
ROBERT BLAZINŠEK S.P., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 12/2012 številke: 

TUDI POLETJE JE ČAS ZA JEZIKE

Nagrade, ki jih podarja Yurena Novo mesto d.o.o., prejmejo:

1. nagrada:  nahrbtnik, Klemen Janc, Krško
2. nagrada:  rokovnik, Anica Božič, Kostanjevica na Krki
3. nagrada:  torbica za okoli pasu, Anton Hrastenšek, Celje

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom 

domačnosti in izvirnosti
Delovni čas:  PON. - ČET.: 8. - 23. ure, 

PET.: 8. - 24. ure, SOB.: 12. - 24. ure, NED.: 12. - 22. ure

031 33 50 50

07 49 05 050

 

PRODAJA IN MONTAŽA 
KLIMA NAPRAV IN TOPLOTNIH ČRPALK

PRODAJA OD 3 DO 24 OBROKOV

Cooling and Heating Solutions

KLIMA NAPRAVE:

Delovanje
ZRAK - VODA

Subvencija na
toplotne črpalke

do 1500 €

odpiralni čas: 
pon. - pet.: 8.00 do 19.00,

sob.: 8.00 do 12.00, 
nedelje in prazniki zaprto

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško,

Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

Zagotovite si prijetno 
bivanje v vašem domu 

še pred vročim poletjem

Najcenejše ogrevanje 
vašega doma in sanitarne vode 

s toplotno črpalko
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 23. junij, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Nadi Kranjc, Prvomajska ul. 10, 
8290 Sevnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1.  (6.) VESELI BEGUNJČANI - Baba me sekira
 2.  (8.) MODRIJANI - Pomigaj malo 
 3.  (1.) POGUM - Nocoj boš spet sama
 4.  (2.) PAJDAŠI - Otroški nasmeh 
 5.  (3.)  ZAKA' PA NE - Hišni red
 6.  (4.)  NAVIHANKE -  Pokaži mi, da me imaš še rad
 7.  (5.)  ISKRICE - Kako pogrešam te 
 8.  (9.)  Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel 
 9.  (10.)  Ans. NEMIR - Na sipinah
 10.  (-)  Ans. ČRNA MAČKA – S teboj do konca in naprej 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Veseli Begunjčani – Abraham pršu je k nama

Kupon št. 107
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

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.

Cena vstopnice na dan prireditve je 17,00 EUR.

Naročnik: Kulturno umetniško društvo Kulturist, Čateška ulica 3, 8250 Brežice

1.7.2012 
ob 20.30
Grad Brežice 
– Grajsko dvorišče
V primeru dežja ali napovedi slabega vremena bo 
predstava izvedena v večnamenski dvorani hotela 
Toplice v Termah Čatež ob 20.45.

Prihaja legendarni 
MOPED SHOW v gledališki izvedbi

DRUŽINSKE POČITNICE
tudi z dedki in babicami, strici in tetami ...

KJE?

V OTROŠKEM NASELJU 
ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO

V NEREZINAH NA OTOKU LOŠINJU
proste kapacitete

od 16. junija do 8. julija 2012

Bivanje in prehranjevanje
 25 € na osebo na dan (5 obrokov dnevno)

otroci do 2. leta brezplačno

Informacije in prijave:
 pisarna ZPM: T: 0748 80 360, M: 051 382 095

ali M: 041 342 095 (Vida Ban)

DRUGI POLETNI VEČER -
OTVORITEV RAZSTAVE KATARINE ZAKŠEK 

IN BRANKE PIRC
• četrtek, 28. junij, ob 19.00 – Dvorana v parku

V okviru poletnih večerov, ki jih skupaj pripravljata Jav-
ni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško in Valvasorje-
va knjižnica Krško, bo v sodelovanju z Društvom likovni-
kov Oko, potekala otvoritev razstave Katarine�Zakšek 
in Branke�Pirc, s petjem pa bo večer obogatila vokalna 
skupina Vox�Posavci.

POČITNIŠKE 
USTVARJALNO-IGRALNE DELAVNICE

• 2., 4. in 6. julij ob 11. uri –  
mladinski oddelek v Krškem

V času poletnih počitnic vabimo otroke in starše, da pre-
živijo počitniške dni v naši knjižnici, kjer lahko prebi-
rate knjige, časopise, iščete po internetu ali se igrate 
v pravljični sobi. 

V mladinskem oddelku v Krškem smo vam pripravili tudi 
ustvarjalno-igralne delavnice, ki bodo potekale 2.7.,�
4.7.�in�6.7.�od�11.00 ure dalje. Pridite otroci in vsi, ki 
radi ustvarjate.

TRETJI POLETNI VEČER - 
Literarno-glasbeni večer 

POZDRAV SONCU
• sobota, 7. julij, ob 18.00 – Mestni park v Krškem

Na tretjem poletnem večeru, ki ga skupaj pripravljata 
Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Krško in Valva-
sorjeva knjižnica Krško, bomo prisluhnili pesmim članov 
Društva�Literarni�val, glasbi Adija�Smolarja, gongom 
Sergeje�Gregl in recitalom Ljobe�Jenče. Napovedujemo 
pester večer, obarvan z glasbo in poezijo.

RAZSTAVA »SAVA SKOZI KRŠKO«
• julij in avgust – Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, ki bo v avli knjižnice v Krškem na ogled v po-
letnih mesecih, predstavlja tok reke Save od Brestanice 
do Zatona. Avtor razstave je Živko Šebek. Tudi ostala dru-
štva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da nas 
pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
KNJIŽNIČAR V AKCIJI: 

PODOBA KNJIŽNIČARJA
Slovenske splošne knjižnice objavljamo fotografski nate-
čaj z naslovom Knjižničar�v�akciji:�podoba�knjižničar-
ja. Natečaj bo potekal do 15.�oktobra�2012, nanj pa se 
lahko prijavijo vsi ljubitelji dobrih fotografij. Fotogra-
fije bo pregledala strokovna komisija in izbrala 12 naj-
boljših, ki bodo nagrajene z izidom v knjižničnem ume-
tniškem koledarju za leto 2013. Najboljše fotografije 
bodo razstavljene na fotografski razstavi ob Dnevu slo-
venskih splošnih knjižnic, 20. novembra, v Mestni knji-
žnici Kranj. Več o natečaju si preberite na domači stra-
ni knjižnice ali povprašajte v knjižnici.

PRIREDITVE V JULIJU

V mesecu februarju smo se v Mladinskem centru Krško, skupaj s pod-
jetjem Ansat d.o.o., odločili organizirati Tečaj računalništva za upoko-
jence. Priznamo, da smo se tovrstnega projekta lotili prvič in tudi pr-
vič v soorganizaciji. Tečaj je bil organiziran z dobrim namenom in ni bil 
tržno usmerjen. Ker smo prvič izvajali tečaj v soorganizaciji nismo bili 
pozorni na nekatere pasti, predvsem na komunikacijo med obema par-
tnerjema in natančno opredelitvijo nalog obeh partnerjev. Zato se je 
tudi zgodil spodrsljaj, oz. konflikt med bralko Posavskega obzornika in 
zaposlenim v Mladinskem centru Krško. V omenjenem telefonskem kon-
fliktu pa priznavamo, da je zaposleni v Mladinskem centru Krško nepra-
vilno reagiral in užalil gospo. Gospe se ponovno opravičujemo. Ugota-
vljamo, da so interesi naših uporabnikov različni, vendar vseh žal vseh 
ne moremo zadovoljiti, zato pri delu z ljudmi večkrat prihaja do trenj.

Priznati pa moramo, da glede na ponudbo tovrstnih izobraževanj, ni-
smo pričakovali takšen odziv. Ob postavitvi giga plakata se je prijavi-
lo 16 oseb, kasneje, ko je bil v Posavskem obzorniku objavljen oglas 
pa še 22. Kot dokaz o resnosti in dobronamernosti izvedbe tečaja pa 
lahko navedemo, da smo v mesecu februarju izvedli tečaj za 12 ude-
ležencev. Kasneje smo v mesecu marcu in aprilu izvedli računalniški 
tečaj še za 12 udeležencev v vsaki skupini. V mesecu juniju pa bomo 
izvedli zadnji tečaj. V Mladinskem centru Krško imamo obnovljeno 
računalniško učilnico, ki ima 12 računalnikov, zato so velikosti sku-
pin omejene. V mesecu juniju, ko bo zaključila zadnja skupina pa 
bomo imeli skupno podelitev diplom in druženje udeležencev v klubu.

Tečaji so bili 10-urni, pri čemer smo v kratkem času udeležence nau-
čili uporabljati informacijsko tehnologijo in sodobne komunikacijske 
poti. Udeleženci so se učenja in spoznavanja tehnologije razveseli-
li, saj so pokazali veliko volje in samoiniciative, pozorno so prisluh-
nili vsem nasvetom ter si medsebojno kolegialno pomagali. Vsi so po 
končanem izobraževanju pritrjevali, da je tečaj prekratek in bi se 
želeli udeležiti novih, dodatnih usposabljanj, saj se zavedajo da da-
našnja komunikacijska tehnologija narekuje življenjski tempo, ki je 
neodvisen od starosti in spola. Zelo smo zadovoljni, da smo ob lanski 
Simbiozi, tudi letos našli simbiozo sobivanja in učenja med mladimi 
in starejšimi ter upamo do bo podobnih dogodkov še več, kjer bomo 
mlajši uspešno prenesli znanja na starejše in starejši »življenjske mo-
drosti« mladim. Skupaj s podjetjem Ansat d.o.o. ocenjujemo, da so 
bili tečaji uspešni in da so bili uporabniki zadovoljni.

Udeleženci so nam poslali odzive preko elektronske pošte, kar je 
bilo del učnega procesa. Kot dokaz resnega in kvalitetnega dela ob-
javljamo nekaj izjav.

»Danes smo končali tečaj računalništva. Mislim, da je tečaj uspel, 
da smo se naučili veliko poučnega in zanimivega. Potrebujemo samo 
veliko vaje.« (J.T.)

»Glede na to,da občasno uporabljam računalnik, sem se na tem te-
čaju naučila mnogo zanimivosti in novih stvari. Naš predavatelj je 
zelo prijazen in potrpežljiv ,kljub temu, da so med nami posame-
zniki, ki še niso uporabljali računalnika, ne izgublja živcev.« (M.B.)

»Zelo strokovno in prijazno podajanje snovi oz. razlage posameznih 
načinov uporabe računalnika!« (K.M.)

 Direktor�Mladinskega�centra�Krško�Mitja�Valentinc,�prof.�RP

Računalniški tečaj za upokojence 
v Mladinskem centru Krško

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 ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

S Posavskim obzornikom 
na predstavo Moped Show!

V tokratni nagradni igri se lahko s pravilnim odgovorom in malo 
sreče zabavate ob ogledu predstave Moped Show v živo, pred-
stavi polni humorja in satire, ki bo v nedeljo, 1. julija ob 20:30 
uri na grajskem dvorišču Gradu Brežice. Moped Show v živo je 
gledališka ponazoritev tega, kako je ta ikonska radijska oddaja 
v resnici nastajala pred 20, 25 in več leti. Torej takrat, ko je vsako 
oddajo Moped Showa na Valu 202 spremljala več kot polovica 
Slovencev. Tokratno nagradno vprašanje se glasi:

Zapišite, kdaj izide naslednja številka Posavskega obzornika?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obve-
ščanje lahko tudi telefonsko številko) nam do petka, 28. junija, 
pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor s kontaktnimi podatki pa nam lahko pošljete tudi pre-
ko elektronske pošte na naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Pet nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredo-
vane kontakte.

Sodelujte in si polepšajte prvi julijski večer s smehom!

prejeli smo

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

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,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - so-
rodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z obja-
vo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 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, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, 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.

se zahvaljujemo gospodu Ludviku Žagarju za tople besede in 
lepo opravljen obred, dr. Planinčevi in patronažnima sestrama 
za lajšanje bolečin, dobri sosedi Bebi za vsestransko pomoč in 
obiske v času bolezni. Hvala družini Mojce Zakšek iz Reštanja, 
Kadivnikovim, sosedovim: Packovim, Kerinovim, Staničevim, 
Pečnikovim, pevcem MPZ Senovo za žalostinke, trobentaču, po-
grebni službi Žičkar, prijateljicama Mimi in Mariji. Iskrena hvala 
vsem prijateljem in vaščanom, ki ste počastili spomin nam dra-
ge osebe z darovanimi svečami, cvetjem in izrečenim sožaljem 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

LJUBICE 
MARTINIĆ 

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice in prababice 

iz Leskovca pri Krškem

Vestnega delavca in dobrega prijatelja 
bomo ohranili v lepem spominu.

Sodelavci iz podjetja ELMONT ter ostali prijatelji

V SPOMIN

DARKA HAVRLIŠANA 

V petek, 15. junija 2012, smo se še zadnjič poslovili 
od našega sodelavca

iz Vrpolja.

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico

velika izbira sončnih očal
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obzornikova oglasna mreža

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in 
prijateljem za darovano cvetje, sveče, svete maše, pisna 
in ustna sožalja in oporo v najtežjih trenutkih. Prav lepa 
hvala delavcem podjetja PREIS Sevnica, pogrebni službi 
Novak, župniku župnije Tržišče, gospodoma za nošenje 
praporja ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Žalujoči: 
mož Boris, sin Boris in hčerka Maja z družino

Solze�po�licu�nam�polzijo,
ko�spomini�nate�oživijo.

Veliko�smeha�in�veselja�si�nam�dala,
vedno�potolažiti�si�nas�znala.
Bili�smo�kot�ena�velika�družina

in�vse�nas�je�obdajala�
tvoja�neizmerna�toplina.

A�srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,
nate�pa�spomin�bo�večno�ostal.

ZAHVALA

MIHAELE GIOVANETTI
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala gospodu župniku za opravljeni obred, pevcem iz Kapel, Miranu 
Petelincu za zaigrano Tišino, nosilcem križa in zastave, sodelavcem 
Term Čatež, ki so se poklonili njegovemu spominu, Borisovim 
sošolcem in ge. Jožici Bratanič za ganljive besede slovesa. Hvala 
pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve in cerkvenim pevcem 
KD Zvezda iz Dobove. Posebna zahvala osebju pljučnega oddelka 
bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin in družini Bukovinski 
za izkazano nesebično pomoč. Iskrena hvala vsem, ki ste darovali 
cvetje in sveče ter nam kakorkoli pomagali in ga pospremili k 
preranemu zadnjemu počitku.

Žalujoči: mama in vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

BORISA BOSINE

Ob boleči izgubi našega dragega sina, 
nečaka, bratranca, prijatelja in soseda

iz Gabrja

iz Krmelja 33

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste se poklonili njenemu spominu z lepimi mi-
slimi, cvetjem, svečami, mašami in jo v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.

Posebno zahvalo izrekamo: dr. Janji Zorko Kurinčič, za dolgo-
letno zdravljenje na domu, sestri Barbari in patronažni sestri 
Alenki, gospodu župniku in cerkvenim pevkam, patru Ambrožu, 
oktetu iz Brestanice, govornikoma ge. Ireni Gmajnar in g. Da-
netu Mižigoju, kvartetu trobil, Cvetličarni Irena, KS Senovo, KS 
Krško, Gaslilskemu društvu Senovo, Planinskemu društvu Seno-
vo, Društvu upokojencev Senovo, Območni obrtno-podjetniški 
zbornici Krško, pogrebni službi Kostak, praporščakom in vsem, 
ki ste s sočutjem poskušali olajšati bridkost slovesa.

Vsem skupaj in vsakemu posebej topla hvala.

Žalujoči: 
mož Jože, sinova Jože in Matjaž s svojimi

Vsa�toplina�tvojega�srca
in�vsa�tvoja�ljubezen

ostajata�za�vedno�v�naših�srcih.

ZAHVALA

BERTE POŽUN
Ob slovesu od naše drage

s Senovega

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in vaščanom za iz-
rečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna 
zahvala patronažni sestri Poloni Radej za obiske na domu, kolek-
tivom Kmečke zadruge Krško, Mercatorja supermarketa Boštanj, 
Mercatorja samopostrežbe NC Krško in NLB d.d., Poslovalnici 
Grič Krško. Hvala Društvu izgnancev Leskovec, pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem in gospodu župniku Lud-
viku Žagarju za lep cerkveni obred.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti 
in nam kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,
beseda�tvoja�v�nas�živi,
povsod�te�čutimo�mi�vsi,
med�nami�še�vedno�si.

ZAHVALA

MARIJE ŽAREN

V sredo, 13. junija, smo se na pokopališču v Leskovcu poslovili 
od naše drage mame, stare mame, tašče in botre

s Senuš.
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Prodam mešana drva in ja-
gneta za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 517 201

Prodam bukove pelete in bri-
kete. Tel.: 070 665 823

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dosta-
va,ter suh les javorja. 
Tel.: 031 537 145

VinogradništVo, 
žiVila

Prodam vino modro franki-
njo, cena 1 €/l. 
Tel.: 041 983 525

Prodam marelice in breskve. 
Tel.: 031 484 058 

Prodam rdeče vino Sremičan, 
laški rizling in modro franki-
njo (bronasta, bronasta in 
srebrna medalja), okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785 

Prodam kvalitetno belo in 
rdeče vino ali menjam za ko-
ruzo v zrnju, okolica Globo-
kega. Tel.: 031 545 202

Prodam 200 l cvička, 100 l 
frankinje, 1 t zružene koru-
ze, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 527 100

Prodam 600 l frankinje in 600 
l cvička. Tel.: 051 870 909

Prodam belo mešano vino, 
letnik 2010, vinsko žganje in 
slivovko. Tel.: 07 49 51 577 
– zvečer

Prodam vino cviček, 900 l in 
modro frankinjo, 550 l, cena 
1 €/l. Tel.: 041 219 562, 07 
49 25 276

Kupim posekano vinsko trto. 
Tel.: 041 948 191

žiVali

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev. 
Tel.: 031 283 913

Prodam prašiča, težkega 
okoli 130 kg, hranjen z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 77 259

Prodam srnaste koze, nava-
jene molže, 3 l mleka in plug 
Slavonec. Tel.: 041 396 119

Prodam brejo svinjo in ele-
ktrični stroj za prebiranje 
krompirja, kupim ročno mo-
torno frezo. Tel.: 07 49 56 
009, 031 770 868

Prodam več odojkov, krmlje-
nih z domačo krmo, za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 57 505 

Prodam odojke. 
Tel.: 040 336 468

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 030 235 023

Prodam 6 odojkov, bele me-
snate sorte in brejo telico 
simentalko, vredno ogleda. 
Tel.: 040 796 830

Prodam odojke in koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635

Prodam kamerunske ovce, se 
ne strižejo, celoleten izpust, 
nezahtevne, 150 € za eno, Tr-
žišče. Tel.: 051 779 135

Prodam 2 ovci za zakol. 
Tel.: 031 277 147

Prodam kozličke, slovenske 
sanjske pasme (mlečna pa-
sma), rodovniških staršev za 
nadaljnjo rejo in mladiče vi-
etnamskih prašičev. 
Tel.: 031 701 741

Prodam meso domačih zaj-
cev ali žive za nadaljnjo rejo 
in cviček, možna dostava. 
Tel.: 031 827 482

Prodam odrasle letošnje go-
ske, 2 meseca stare domače 
purice in plemenske kunce ter 
samice z mladiči pasme orjak. 
Tel.: 051 358 306

Zelo ugodno prodam zelo 
lepe psičke nemške bokser-
je. Tel.: 031 333 048

Oddam mlade muce, stare 10 
tednov, navajene bližine otrok 
in odraslih. 
Tel.: 031 336 536

PoHištVo, 
otrošKa oPrema

Prodam novo kuhinjo Go-
renje Gala, masiva, svetli 
hrast, z aparati, 6 m dolga. 
Tel.: 041 542 910

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka 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 mo-

rajo 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 obja-
vo (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-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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 napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

mali oglasi

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

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).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

nePremičnine

Prodamo posestvo, 56.700 
m2 zemljišča z gospodar-
skim poslopjem in starejšo 
hišo. Tel.: 041 530 380, 031 
301 026

Prodam več kmetijskih ze-
mljišč, k. o. Bušeča vas. 
Tel.: 040 177 478

Sevnica – Lukovec; hiša 
atraktivna, letnik 2000, 
parcela 1200 m2, večkrat 
nagrajen cvetlični vrt, v 
celoti ograjena, ureje-
na zelena soseska; pri-
merna za dejavnost, ve-
čjo družino, invalide, 
samo 132.000 €. V račun 
vzamem stanovanje ali 
manjšo nepremičnino v 
Posavju. Tel.: 041 621 285

Prodam ali oddam hišo, 180 
m2, sadni vrt 3800 m2, kli-
ma, centralna, gospodarsko 
poslopje, 70.000 €. 
Tel.: 081 607 941 

Prodam hišo na Senovem, 
Cankarjeva cesta 11. 
Tel.: 041 939 860

Najamemo kmetijo s sta-
novanjsko hišo, prevzame-
mo skrb za ostarele lastni-
ke. Tel.: 051 234 478

Oddam v najem hišo z dvori-
ščem in vrtom v Cerkljah ob 
Krki. Tel.: 051 399 743

V najem oddam opremlje-
no stanovanje v starejši hiši 
v bližini Brežic, primerno za 
skupino delavcev. 
Tel.: 031 779 234

Enosobno opremljeno stano-
vanje v Krškem, Cesta 4. ju-
lija, oddam v najem samski 
ženski od 1. septembra da-
lje. Tel.: 031 648 056

Senovo, Titova cesta; od-
damo enosobno stanovanje 
s kletjo za 200 € mesečno. 
Tel.: 041 667 234

V Krškem oddam dvosobno 
stanovanje in garsonjero v 
stanovanjski hiši. 
Tel.: 051 756 281

Oddam dvosobni apartma 
na otoku Pašmanu, klima, 
SAT TV, terasa, gril, 200 m 
od morja. Tel.: 041 983 525

aVtomobilizem 

Prodam Renault Clio, 1.4 RT, 
letnik 1994, neregistriran, 
cena 250 €. Tel.: 040 281 638

Prodam VW Polo 1.2, letnik 
2006, v račun vzamem sku-
ter. Tel.: 041 625 178

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

KmetiJstVo

Prodam puhalnik za tran-
sportiranje žit, kapaciteta 4 
t/h. Tel.: 031 621 522 

Prodam traktor Torpedo 
Reka, 48 KM. Tel.: 041 739 588

Prodam traktor Ferguson, 39 
KW, letnik 87, prvi lastnik, 
2.800 del. ur, nove gume, 
odlično ohranjen. 
Tel.: 041 615 713 

Prodam traktor Zetor 6011, 
letnik 1983. Tel.: 041 381 286

Prodam kabino za traktor 
Univerzal 445, plug Slavonec 
12c in prikolico 4 t, ni kiper. 
Tel.: 030 694 956

Prodam rotacijsko kosilnico 
Fahr KM 22 na 2 bobna, s kar-
danom, izpravno, širina reza 
165 cm. Tel.: 040 309 402 

Kupim traktor do 70 KM od 
lastnika. Tel.: 040 309 402

Prodam obračalnik nem-
škega proizvajalca, ugodno. 
Tel.: 031 627 765

Prodam pluge, brano in vitlo 
3.500 kg, vse v odličnem sta-
nju. Tel.: 041 615 713

Prodam nahrbtno motorno 
kosilnico na laks, Kawasaki 
48, zelo malo rabljeno. 
Tel.: 041 389 410

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo in ječmen, 
cena 0,25 €. Tel.: 030 258 740

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 49 67 135

Ob žetvi prodam večjo koli-
čino slame. Tel.: 041 695 452

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo, možna menjava za 
drva; prodam odlično ohra-
njen Golf karavan, 2004; ku-
pim železni koruznjak. 
Tel.: 031 730 830

Prodam bukova in mešana 
drva, cena po dogovoru, ter 
stara kmečka orodja. 
Tel.: 041 827 776

Prodam 12 m suhih hrasto-
vih drv. Cena metra je 45 €. 
Tel.: 031 255 968

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha mešana drva, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 838 267

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

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

s Senovega sporoča,
da bodo v prodaji

BELE TEŽKE KOKOŠI 
IN PETELINI, 

v torek, 26. junija 2012. 

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji

rjave in grahaste jarkice 
ter večji rjavi petelini
vsak dan ob delavnikih 

po 18. uri.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

Izredno ugodna prodaja 
odlično ohranjenih rablje-
nih otroških oblačil, obutve, 
igrač, otroških vozičkov, le-
žalnikov, avtosedežev, pre-
nosnih posteljic, igralnih 
blazin in druge opreme. 
Otroška komisijska proda-
jalna Kristi, Krista Les s.p., 
Rigonce 38, Dobova, pon-
pet: 8-12, 14-17, sob: 9-12. 
Tel.: 031 686 321

Prodam masivno hrastovo 
mizo in klopi z naslonom, dol-
žine 2,5 m. Tel.: 041 250 744

Prodam otroško kolo 20' in 
24', dobro ohranjeno, in za-
ščitno mrežo za trampolin. 
Tel.: 041 620 219

razno

Prodam štiri nova okna in 
panoramsko steno, dimen-
zije 2.390 x 2.190 mm. 
Tel.: 07 49 57 068 – zvečer

Prodam puško Husqvarna, 
cal. 6.5x55 z optiko Zeiss 
2.5-10x52 in puško SUHL, 
cal. 16/16. Tel.: 041 731 295

Po polovični ceni prodam 
pas AB Tronic z vsemi pri-
pomočki, je malo rabljen in 
dela. Tel.: 051 257 401

Prodam mediteranske pal-
me, višina nad 60 cm, cena 
25 €. Tel.: 040 206 966 

Ljubiteljem starin prodam 
plug, vejnik, brane, jarme, 
sanke ... Možna tudi zame-
njava. Tel.: 041 871 016

Prosim dobre ljudi za hladil-
nik s skrinjo, sem upokojen-
ka s 172 € prihodka. Hvala. 
Tel.: 07 49 62 906

stiKi

35-letni iščem punco ali raz-
očarano mamico za resno 
zvezo, okolica Brežice. 
Tel.: 051 702 513

29-letni fant iz okolice Krške-
ga bi rad spoznal dekle za re-
sno zvezo, staro od 25 do 29 
let. Imam službo in stanova-
nje. Tel.: 040 894 746

                                                                                              

Na Akademiji za gledališče, radio, �lm in televizijo 
Univerze v Ljubljani je 7. junija 2012 

z odliko diplomirala ANITA VOLČANJŠEK, 
sedaj univerzitetna diplomirana dramaturginja 

iz Sotelskega 32.
Iskreno čestitamo! Radi te imamo!

Mami Bojana, babi Mili in dedi Slavko Sinkovič.

ČESTITKA

Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbliž-
jih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v bese-
di in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih 
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke, 
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delov-
nih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo naj-
več ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako na-
ročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

voščila in pozdravi

                                                                                              

Gregorju Borošaku iz Brežic
ob uspešnem zaključku 
znanstvenega magistrskega študija
na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
iskreno čestitajo

prijatelji iz Krškega in Brežic.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Točka ‚Živi karate most‘, ki 
sta jo izvedla Stane in nje-
gov učenec, a že dolgo tudi 
sam mojster Andrej Kerin, je 
dokazovala žilavost, moč in 
vzdržljivost starega mojstra, 
ki je celo življenje posvetil 
športni vadbi, a tudi treningu 
borilne veščine in zdravega ži-
vljenja, spletu dejavnosti, ki 
jo v Stanetovemu delu in pou-
čevanju že desetletja simboli-
zira dren. Medtem ko Andrej, 
stoječ na Stanetovem trebu-
hu, izvaja kato Tensho - ja-
ponsko vajo dihanja, pa nato 
na vrhuncu za nameček doda 
še nekaj težkih udarcev z 
nogo, Stane razpet med dve-
ma pručkama lovi ravnotež-
je, vzdržuje moč in daje opo-
ro vrvohodcu Andreju. 
 
Težka stvar tudi za trenirane-
ga mladega atleta, kaj šele za 
zdavnaj upokojenega športni-
ka, a nikoli upokojenega tre-
nerja, ki je vse svoje življenje 
posvetil proučevanju skrivno-
sti gibanja, telovadbe, bo-
rilnih veščin in dihanja in je 
prav letos vstopil v svoje 75. 
leto življenja! 

Vse to je tudi poučeval, naj-
prej kot pionir karateja v 
Sloveniji, vmes tudi kot tre-
ner rokometa, a je svoj vr-
hunec in zrelost dosegel kot 
učitelj šole zdravega življe-
nja ‚Dren‘, ki je njegovo av-
torsko, če ne celo življenjsko 
delo. ‚Dren‘ je splet sloven-
ske športne pameti in peda-
gogike, prepojeno z modro-
stjo japonskih borilnih veščin 
ter dolgoletnega Stanetovega 
raziskovanja.
 
Podžupanja Ana Somrak je 
med pozdravnim govorom 
poudarila: "Staneta se ved-
no spominjamo v povezavi s 
športom, s karatejem, s šolo 
zdravega življenja. Tudi sama 
sem se zelo veliko naučila od 
njega in to me spremlja celo 
življenje. Stane je bil vedno 
zelo skromen! Prav je, da mu 
izkažemo spoštovanje in pri-
znanje." Predsednik Karate 
zveze Slovenije dr. Igor Ze-
linka se je Stanetu zahvalil 
za dolgoletno delo rekoč: 

Stanetu Iskri priznanji iz Okinawe in od KZ Slovenije 

Človek, ki je združil dva svetova
KRŠKO - Nedavni nastop Staneta Iskre na karate gala showu v krškem kulturnem domu v čast občinskega 
praznika, a tudi proslave 45. obletnice ustanovitve prvega karate kluba v Sloveniji prav v Krškem 1967,  
je predstavljal vrhunec večera. KZS - Karate zveza Slovenije je Senseiju Iskri podelila zlato plaketo za 
"izredne zasluge pri razvoju in popularizaciji karateja", katero mu je izločil predsednik zveze dr. Igor 
Zelinka. Častni gost iz Japonske Akihito Yagi, 7.DAN, Kyoshi, je Staneta Iskro proglasil za častnega čla-
na Karate zveze Okinawe, kot posebno priznanje  za življenske dosežke pa mu je izročil z zlatimi črka-
mi vezeno ime na črnem pasu slovite okinawske karate šole Goju-Ryu. 

"Staneta smo že nekoč vsi po-
znali kot starega mojstra, ki 
je svojo dušo in srce posve-
til proučevanju, vadbi in po-
učevanju karateja. Pri svo-
jem delu je šel še dlje, saj je 
stopil iz japonskih okvirov in 
mu dodal zvrhano mero svo-
jih izkušenj, slovenske pame-
ti in športne pedagogike ter 
tako na najboljši možni način 

združil dva svetova! Povezal 
je tudi borilno veščino in re-
kreacijo in tako približal svojo 
modrost in spretnost vsem, ki 
so vanj verjeli: pred desetlet-
ji na področju karateja ali da-
nes na področju rekreacije."
 
Na karate gala showu smo vi-
deli izbrano skupino nasto-
pajočih: z otvoritveno točko 

se je izkazal filmski igralec 
in karate mojster iz Okina-
we Akihito Yagi, sledila mu 
je skupina iz športnega kluba 
Dren na čelu z Andrejem Ke-
rinom. Nato so se z zelo pes-
trim prikazom spretnosti iz-
kazali mladi tekmovalci Judo 
kluba Krško, ki jih trenira 
mojster Ivan Širola. Sledil je 
nastop Kamila Frasa iz KK Sel-
nica, ki je kot uradni inštruk-
tor pokazal tehniko obrambe 
z okinawskim orožjem ‚ton-
fa‘, katerega v prilagojeni 
in sodobni obliki (in namenu) 
sedaj uporabljajo za sodob-
ni policijski ‚pendrek‘. Prikaz 
veščine IAIDO - vadbe in boja 
s samurajsko sabljo katana 
sta prikazala Dani Vombek in 
Gregor Haring iz akademije 
borilnih veščin Ptuj, v zadn-
ji točki programa pa je Velj-
ko Jukič (tokrat je nastopal v 
trojni vlogi: kot nastopajoči, 
kot napovedovalec in kot or-
ganizator) prikazal ‚kato‘ Shi-
Sochin s tradicionalnim okina-
wskim orožjem ‚Sai‘, ki so ga 
uporabljali za obrambo pred 
‚ronini‘ - (roparskimi) samu-
raji brez gospodarja. 
 
Veljko Jukič sicer sodi med 
prve učence mojstra Iskre iz 
srednješolskih let, v čast jubi-
leja krškega karateja (in občin-
skega praznika) pa sta skupaj 
s Stanetom pripravila seminar 
okinawskega Karateja brez 
meja Krško-Samobor-Zagreb z 
mojstrom Yagijem, prav tako 
pa tudi karate ekshibicijo pred 
Kulturnim domom Krško ‚avto 
povozi karateista‘ ter predava-
nje o formuli 1. Izobraževanju 
o skrivnostih okinawskega Go-
ju-Ryu karateja so se priključili 
tudi v Selnici ob Dravi, v Mari-
boru, na Lošinju in Novigradu, 
ter iz tega vsi skupaj naredi-
li pravo slovensko-hrvaško tur-
nejo filmskega igralca in kara-
te učitelja Yagija, kateremu je 
bil prav nastop na gala proslavi 
v Krškem vrhunec obiska.
 
V sklepnem govoru na karate 
gala proslavi v čast Senseiju 
Iskri pa je Veljko Jukič pov-
zel: "Si predstavljate človeka, 
ki je pri svojih letih še vedno 
polno športno aktiven: pred 
tednom dni je na Lošinju or-
ganiziral prijateljski nogome-
tni turnir, nato pri organizaciji 
karate seminarja in proslave, 
takoj zatem potuje na Cres v 
šolo zdravega življenja Dren, 
po povratku pa bo dva mese-
ca na Lošinju vsako jutro vo-
dil rekreacijo. To pa še ni vse: 
na jesen bo znova na dveh - 
treh koncih vodil rekreacijo in 
po posebnem urniku poučeval 
karate ali spotoma skrbel tudi 
za kondicijske priprave spee-
dwayistov! Verjamemo, da 
smo se iz Stanetovega dela 
vsi aktivni trenerji veliko na-
učili. Pred sabo bomo imeli 
lep vzor, a tudi izziv, da lepe-
ga dne doživimo njegovo ak-
tivno starost in ob tem tudi 
sami dosežemo vsaj del nje-
govih uspehov."

� Željko�Jeličič
� Foto:�Matevž�Pavlin�
� in�Goran�Krošelj

Stane�Iskra�in�predsednik�Karate�zveze�Slovenije�dr.�Igor�
Zelinka�

Iskra�med�izvedbo�svoje�legendarne�točke�'živi�karate�
most',�Andrej�Kerin�(zgoraj)��je�nekajkrat�zatrepetal,�a�
vseeno�izvedel�svoj�nastop.

Andrej�Kerin�in�mladi�člani�DBV�Dren

Kamil�Fras�iz�KK�Selnica�z�okinawskim�orožjem�‚tonfa‘,

Dani�Vombek�in�Gregor�Haring�iz�Akademije�borilnih�ve-
ščin�Ptuj

Veljko�Jukić�med�kato�Shi-Sochin

Mladi�tekmovalci�Judo�kluba�Krško�s�tremi�mojstri�-�Is-
kro,�Yagijem�in�Širolo

Akihito�Yagi�izroča�častni�črni�pas�Stanetu�Iskri


