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

Pa vendar je večina občinskih 
svetnikov kasneje menila, da 
so se pri podpori umiku točk 
prenaglili, zato bodo uma-
knjene točke po vsej verje-
tnosti ponovno uvrščene in 
obravnavane na prvem popo-
čitniškem sklicu seje v me-
secu septembru. Na podlagi 
natančnejših obrazložitev je 
namreč nedvomno jasno, da 
so starši predšolskih otrok v 
občini Krško, v primerjavi s 
starši v ostalih slovenskih ob-
činah, deležni veliko večjih 
ugodnosti pri obračunavanju 
plačil vrtca, zaradi česar se 
ni čuditi, da ne le, da se je 
povečal vpis otrok v vrtce, 
temveč da tudi narašča šte-
vilo dvomljivih prijav prebi-
vališča. Zatečeno stanje, kot 
ga lahko imenujemo, je, da 
po sprejetem sklepu v letu 
2010 Občina 20 odstotkov 
sredstev iz naslova NORP na-
menja za izboljšanje kvali-
tete življenja prebivalcev 
na območju občine Krško, 
sredstva na postavki vrtec 
pa so že krepko presežena, 
saj je v ta namen porablje-

Premostitvena oblika varstva: 
varuh otrok na domu
KRŠKO - Na predlog krškega občinskega svetnika Mira Čelana (Lista za pra-
vičnost, rento in razvoj), pri čemer ga je podprl tudi Ivan Urbanč (Neodvi-
sna lista novih idej za razvoj občine Krško), so bile 12. julija s 17. zasedanja 
občinskega sveta umaknjene tri točke dnevnega reda, vezane na subvencio-
niranje predšolske vzgoje s strani Občine Krško iz naslova črpanja nadome-
stila zaradi omejene rabe prostora (NORP). 

nih že 484.000 evrov več, kar 
se bo posledično odražalo pri 
izvedbi drugih proračunskih 
projektov in postavk. Če po-
nazorimo s številkami: Obči-
na Krško je za kritje stroškov 
razlike v ceni vrtcev v letu 
2007 namenila 2,5 milijona 
evrov, v letošnjem letu pa bo 
morala v ta namen zagoto-
viti domala enkrat več sred-
stev, to je 4,7 milijona evrov. 
Od tega zneska predstavlja 
3,5 milijona evrov zakon-
sko obvezo Občine, medtem 

ko okoli 1,3 milijona evrov 
sredstev predstavlja olajša-
ve, ki jih Občina nudi star-
šem predšolskih otrok (v na-
vedenem znesku niso vštete 
investicije v predšolsko vzgo-
jo). Zato je v predlaganem 
dnevnem redu navedene seje 
umestila točko znižanja po-
stavke iz dodatnega plačila 
sofinanciranja plačil vrtcev 
staršem iz 50 na 27 odstot-
kov, kar pa je bilo že v uvodu 
seje, še preden je predlaga-

Pred svetniki so skoraj dvomesečne počitnice, v klopi bo-
do ponovno sedli sredi septembra.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet je 12. 
julija na hitro opravil s 14. redno sejo, zadnjo pred svetni-
škimi počitnicami, na kateri so svetniki med drugim spre-
jeli sklep, da se bo občina zadolžila za dobo petih let, in 
določili cene programov kostanjeviškega vrtca.

V imenu Odbora za finance in občinsko premoženje je njegov 
predsednik in svetnik Gorazd Šošter svetu predlagal, da zna-
ša doba odplačila posojila v višini 300.000 evrov pet let, kar so 
svetniki tudi sprejeli. Kot je dejala direktorica kostanjeviške 
občinske uprave Judita Lajkovič, naj bi skupen strošek odpla-
čila glavnic in obresti po preteku petih let znašal 338.265 evrov, 
kar na letni ravni pomeni največ 73.524 evrov, to pa je manj 
kot osem odstotkov realiziranih prihodkov Občine v letu 2011 
(3.134.830 evrov), zato se le-ta lahko zadolži. Zaenkrat so do-
bili dve neformalni ponudbi banke, Občina pa mora v postop-
ku zadolževanja pridobiti vsaj tri popolne ponudbe kreditoda-
jalcev. Prav tako so svetniki soglasno sprejeli Sklepa o določitvi 
cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki, in sicer za obdobje med 1. 6. 2012 in 31. 8. 2012 ter od 
1. 9. 2012 dalje. Starši bodo z novim šolskim letom v povprečju 
plačevali za dobrih pet odstotkov manj kot v tem šolskem letu. 
Osnove za plačila staršev po novem znašajo 448,33 evrov (sta-
rostna skupina 1–3 let), 357,92 evrov (3–4 let) in 335,63 evrov 
(3–6 let). Vrtec bo deloval s šestimi oddelki, predvideno šte-
vilo vključenih otrok v šolskem letu 2012/13 pa je 108, kar je 
tudi maksimalni normativ. 

Kredit bodo vzeli za pet let, 
od jeseni cenejši vrtec

KRŠKO, BREŽICE - Pretežna večina redno šolajočih se dijakov četrtih letnikov posa-
vskih srednjih šol, tehnične gimnazije Krško ter splošne in ekonomske smeri Gimnazi-
je Brežice, si je s 16. julijem lahko oddahnila, saj so prejeli rezultate opravljene splo-
šne mature. Skupno jo je v spomladanskem roku opravljalo 176 dijakov, 142 v Brežicah 
in 34 v Krškem. Na fotografiji brežiški zlati maturantje Primož Budič, Matic Drakulić, 
Miha Eleršič, Neža Jene, Lina Senica, Urban Senica, Kristina Udovičić in Tjaša Vrane-
tič. Več na strani 2. B. M./R. R.

nadaljevanje na str. 2 nadaljevanje na str. 2

BREŽICE, KRŠKO – 17. julija se je na obisku v Posavju mu-
dil kandidat SDS in NSi na jesenskih predsedniških volitvah 
in evropski poslanec dr. Milan Zver. Med drugim se je ude-
ležil tudi javne tribune civilne iniciative „Združujemo za 
prihodnost“, na kateri so razpravljali predvsem o kmetij-
stvu in nadaljnjem razvoju slovenskega podeželja.

Dr. Milan Zver v okviru svoje predvolilne kampanje v teh te-
dnih obiskuje posamezne slovenske regije, minuli torek se 
je tako ustavil tudi v Krškem in Brežicah, kjer se je sestal 
z županom občine Krško mag. Miranom Stankom in njego-
vim brežiškim kolegom Ivanom Molanom. Skupaj s slednjim 
je predsedniški kandidat obiskal brežiško podjetje Kovis in 
svoj posavski obisk končal z udeležbo na javni tribuni, ki jo 
je v Mladinskem centru Brežice organizirala civilna iniciativa 
„Združujemo za prihodnost“. Kot je slednja zapisala v svo-
jem programskem izhodišču, je namen združevanja v eno-
tnem upanju omogočiti vsem prebivalcem Republike Sloveni-
je najbolj optimalen razvoj tako posameznika kot domovine. 
Na javni tribuni sta poleg osrednjega govornika dr. Zvera so-
delovala še mag. Miran Naglič, vodja sektorja za kmetijsko 
svetovanje pri KGZS, in Rok Roblek, predsednik Zveze slo-
venske podeželske mladine, vodil pa jo je župan Molan. Go-
vorniki so se osredotočili na problematiko kmetijstva in mla-
dih kmetovalcev ter prihodnost slovenskega podeželja. Dr. 
Zver je navedel nekaj zanimivih dejstev, in sicer bomo po 
njegovem v prihodnosti v Evropi jedli bolj zdravo, a dražjo 
hrano, za današnje mlade kmetovalce pa je dejal, da niso 
več tisto, kar so bili včasih, saj „imajo uhančke in moderne 
frizure, tako da jih težko ločiš od mestne mladine“.
 R. Retelj

Posavje obiskal predsedniški 
kandidat dr. Milan Zver

Govorniki na javni tribuni
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telj podal obrazložitev, uma-
knjeno iz dnevnega reda. 

Če vendarle za širše razume-
vanje vzamemo pod drobno-
gled t. i. ugodnosti, ki jih za-
gotavlja Občina Krško, je ta 
na podlagi veljavne zakono-
daje dolžna kriti razliko med 
plačilom staršev, ki je dolo-
čeno z uvrstitvijo v dohod-
kovni razred, in ceno pro-
grama vrtca, v katerega je 
otrok vključen. Ob tem Ob-
čina Krško iz naslova NORP 
tudi vsem staršem priznava 
še dve dodatni olajšavi, in si-
cer, da je za osnovo za plači-
lo staršev, ne glede na to, v 
katerem kraju občine Krško 
otrok obiskuje vrtec, vze-
ta najnižja cena istovrstne-
ga programa vrtca v občini, 
poleg tega pa Občina od 1. 
septembra 2010 zagotavlja 
staršem še dodatno 50-od-
stotno sofinanciranje (sred-
stva za zadnji dve olajšavi se 
zagotavljajo iz sredstev za-
radi omejene rabe prosto-

ra). Če vzamemo za primer 
otroka, vključenega v odde-
lek 3-6 let v Vrtcu Krško, ka-
terega starši so uvrščeni v 
5. dohodkovni razred: cena 
programa vrtca znaša dobrih 
392 evrov, od tega starši pla-
čajo 62 evrov, Občina pa ob 
zakonsko določenem financi-
ranju in z omenjenima olaj-
šavama doplača razliko do 
polne cene vrtca v znesku 
330 evrov. Kljub temu, da gre 
pričakovati, da bodo na sep-
tembrski seji svetniki prižga-
li zeleno luč znižanju postav-
ke subvencioniranja vrtcev s 
strani Občine, pa bodo cene 
programov predšolske vzgoje 
v občini Krško še vedno zna-
tno nižje kot drugje. 

Na čakalni listi za 
vrtec 50 otrok
Medtem ko sta bila Sklep o 
spremembah Sklepa o nači-
nu porabe NORP in osnutek 
Pravilnika o organiziranju in 
plačevanju stroškov predšol-

ske vzgoje umaknjena, pa 
so svetniki vendarle podprli 
nove cene programov v vrt-
cih, ki bodo začele veljati s 
1. septembrom letos. Te se 
bodo za otroke, vključene 
v 1. starostno skupino (1-3 
let), znižale za štiri odstot-
ke, za 2. starostno kategori-
jo (3-6 let) se bodo povišale 
za slab odstotek, za otroke 
v oddelkih 3-4 let in kombi-
niranih oddelkih pa se prav 
tako zvišujejo cene za dva 
odstotka. Svetniki so spre-
jeli tudi novo sistemizacijo 
delovnih mest in oblikovanje 
oddelkov v sedmih vrtcih ob-
čine Krško. Kot je pojasnila 
višja svetovalka za predšol-
sko vzgojo in izobraževanje 
Marjana Komočar, se števi-
lo otrok v vrtcih iz leta v leto 
povečuje, zaradi česar je po-
trebno zagotavljati nove ka-
pacitete. V letošnjem letu bo 
vrtec Krško odprl še dva ja-
slična oddelka, v Podbočju in 
na Senovem bosta polovična 
oddelka preoblikovana v ce-
lega, v Brestanici in Kopriv-

nici pa bosta odprta dva do-
datna polovična oddelka. V 
jeseni bo tako na območju 
občine Krško v vrtcih delova-
lo 69 oddelkov, vanje pa bo 
predvidoma vključenih sku-
pno 1.180 otrok. Ker pa bo 
še vedno brez varstva na li-
sti čakajočih za sprejem v vr-
tec ostalo najmanj 50 otrok, 
je Občina pripravljena sofi-
nancirati v višini 20 odstot-
kov cene programa vrtca, na 
čakalni listi katerega je vpi-
san otrok, t. i. varuhu otrok 
na domu. Gre za novo obliko 
varstva, ki jo sicer že izva-
jajo v večjih mestih po Slo-
veniji. Varuh bo moral izpol-
njevati določene pogoje, in 
sicer bo moral imeti srednjo 
izobrazbo s kvalifikacijo, 
vpisan bo moral biti v regi-
ster pri ministrstvu, v var-
stvu pa bo imel lahko največ 
šest otrok. Seveda pa je po-
goj, kot že omenjeno, da bo 
otrok, ki bo v varstvu pri va-
ruhu, prijavljen na čakalni li-
sti za vrtec. 
 Bojana Mavsar

KRŠKO – Svet regije Posavje 
se je v ponedeljek, 16. ju-
lija, na svoji 42. seji sezna-
nil z mnenjem Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo glede usklajenosti iz-
vedbenega načrta Regional-
nega razvojnega programa 
2012-2014 s kriteriji, s tem 
mnenjem pa se lahko pro-
jekti iz izvedbenega načrta 
prijavijo za sofinanciranje v 
okviru Operativnega progra-
ma krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007-
2013 za obdobje 2012-2014. 
V Regionalni razvojni agen-
ciji Posavje so poudarili, da 
je tako Posavje med prvimi 
tremi regijami, ki so prido-
bile pozitivno mnenje glede 
usklajenosti izvedbenega na-
črta Regionalnega razvojnega 
programa. In na sofinancira-
nje katerih projektov upajo 
prijavitelji? 

Svet regije prejel dobro novico: posavski projekti 
lahko nadaljujejo postopek prijave

KRŠKO - Na tehnični gimna-
ziji Krško, kjer so uspešnim 
dijakom podelili potrdila o 
opravljeni maturi in spriče-
vala 16. julija dopoldne, je 
bilo po besedah tajnika ma-
turitetne komisije, Janeza 
Firbasa, pri splošni maturi 
uspešnih 32 od skupno 34 re-
dno šolajočih dijakov. To po-
meni, da so maturantje krške 
gimnaziji dosegli 94,12 od-
stoten uspeh, kar pa je viš-
je od slovenskega povprečja, 

Za maturante se pričenjajo počitnice
nadaljevanje s str. 1 ki znaša 93,05 odstotkov. Če-

prav nobenemu dijaku le-
tos ni uspel »met« do nazi-
va zlati maturant, pa so bili 
po zbranih točkah najuspe-
šnejši dijaki Andraž Starc, 
Anže Pungerčič, Aleš Sladić 
in Rok Zidarn, ki so prejeli 
knjižno nagrado. Maturo so 
uspešno opravili tudi vsi tri-
je dijaki, ki so opravljali t. i. 
dodatni izpit po že opravlje-
ni poklicni maturi. Vsem ma-
turantom sta zaželela uspe-
šno nadaljnje izobraževanje 

in zasebno srečo v.d. ravna-
telja Ernest Simončič in di-
rektorica ŠC Krško – Sevnica 
Alenka Žuraj Balog.

BREŽICE – 16. julija popoldne 
je v večnamenski dvorani Ho-
tela Toplice v Termah Čatež 
potekala svečana podelitev 
maturitetnih spričeval dija-
kom Gimnazije Brežice. Splo-
šno maturo je letos v spomla-
danskem roku opravljalo 142 
kandidatov, uspešnih pa je 
bilo več kot 91 odstotkov. Še 
posebej so ponosni na leto-
šnjih osem zlatih maturantov, 
ki so na maturi dosegli 30 ali 
več točk, za kar so prejeli ma-
turitetno spričevalo s pohva-
lo. To so: Primož Budič, Ma-
tic Drakulić, Miha Eleršič, 
Neža Jene, Lina Senica, Ur-
ban Senica, Kristina Udovičić 
in Tjaša Vranetič. Ravnatelj 
brežiške gimnazije Uroš Škof 
je v nagovoru vsem maturan-
tom dejal, da naj jih znanja, 
ki so jih pridobili v času gim-
nazijskega šolanja, bogatijo in 

krepijo njihovo zavest o lastni 
vrednosti. „Vračajte se v svo-
je kraje, občino in regijo kot 
strokovnjaki in ljudje, ki bo-
ste nosilci svoje in naše sku-
pne prihodnosti. V znanju je 
moč, in kdor ga ima, ima tudi 
prihodnost,“ je poudaril in iz-
postavil tudi rezultat Simone 
Tomše, ki je pri predmetu Psi-
hologija dosegla 99 odstotkov 
vseh možnih točk in skupaj še 
s šestimi dijaki dosegla naj-
boljši rezultat pri tem pred-
metu v Sloveniji. Maturantom 
je prišel čestitat tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan, 
ki je izpostavil, da se tako v 
Brežicah kot Posavju v priho-
dnosti ni treba bati za kvalite-
tne kadre, kajti znanje ti dija-
ki zagotovo imajo. Za kulturni 
program na podelitvi so poskr-
beli dijaki nižjih letnikov gim-
nazije in se spomnili letos pre-
minulega slovenskega pesnika 
Ivana Minattija. 

 Bojana Mavsar, 
 Rok Retelj

Najuspešnejši krški dijaki (od leve): Rok Zidarn, Andraž 
Starc, Anže Pungerčič in Aleš Sladič

Svetnica Melita Skušek je v zvezi s tem opozorila, da so se po-
javile težave z likvidnostjo vrtca, kajti določeni starši že ne-
kaj časa ne plačujejo več programov predšolske vzgoje za svo-
je otroke (nekateri imajo tako že 1000 evrov dolgov), zato je 
Občino pozvala, naj glede tega ukrepa. 

Svetniki so prižgali zeleno luč še za razveljavitev Odloka o za-
zidalnem načrtu bencinskega servisa Kostanjevica, Sklep o po-
trditvi predinvesticijske zasnove »Hidravlična izboljšava vodo-
vodnega sistema na območju Posavja«, pri čemer se v okviru 
investicije na vodovodnem sistemu Krško – Kostanjevica na Krki 
v kostanjeviški občini (vrednost investicije znaša 1.344.636 
evrov) načrtuje izgradnja nove vrtine Orehovec s črpališčem 
ter novi povezovalni cevovodi na odsekih Karlče–Slinovce–Kosta-
njevica (OŠ), Dobe–Dobrava, Grajska cesta, VH Bajin vrh–Gor-
janska cesta in Malence, ter za rekonstrukcijo in izgradnjo pri-
zidka h kostanjeviškemu vrtcu. Na koncu se je župan Mojmir 
Pustoslemšek »zahvalil« svetnikoma Jožici Lešnjak in Andre-
ju Rajarju (ponovno je bil odsoten) za prijavo protikorupcij-
ski komisiji v zvezi z vračilom telekomunikacijskih sredstev Ob-
čini. »Ker se po terenu širijo govorice o izplačilu teh sredstev 
županu in nekaterim, ki so sodelovali pri tem, z vso odgovor-
nostjo izjavljam, da bom za vsako izjavo, ki me bo bremenila 
kakršnega koli koristenja tega denarja, zaradi osebnega žalje-
nja časti sprožil tožbo pri najdražjem odvetniku in za najvišjo 
vsoto. V vsej svoji karieri nisem ukradel enega dinarja, tolarja 
niti evra,« je dejal župan in se v nadaljevanju ironično izrazil: 
»Vse to bo zelo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju naše obči-
ne, v kateri je očitno ušel duh iz steklenice. Obema svetniko-
ma tudi predlagam, da napišeta poseben priročnik ‚Kako spre-
mo občane v občini‘.«  Rok Retelj

Kredit bodo vzeli za pet let, 
od jeseni cenejši vrtec

V prejšnji številki Posavskega obzornika je bilo v prispevku o 
junijski 13. redni seji kostanjeviškega občinskega sveta z na-
slovom Kostanjevičani prvič po kredit (PO 14, str. 2) napačno 
navedeno, da so svetniki na seji imenovali nov uredniški odbor 
Kostanjeviških novic. Točko o imenovanju uredniškega odbora 
so člani občinskega sveta umaknili z dnevnega reda in jo pre-
stavili na jesensko sejo. Za neljubo napako se opravičujemo.

Kostanjeviški svetniki so si bili pri glasovanju enotni.

Premostitvena oblika varstva: 
varuh otrok na domu

RRA Posavje bo na omenjen 
razpis prijavila projekt z na-
slovom „Podjetno v svet pod-
jetništva“, vrednost projek-
ta ocenjujejo na 364.639,04 
evrov. Center za razvoj po-
deželja Posavje, ki prav tako 
deluje pod okriljem RRA Po-
savje, bo prijavljal projekt 
„Posavska špajza“, katere-
ga skupna vrednost znaša 
1.226.051,54 evrov. Občina 
Brežice se bo prijavila s pro-
jektom „Vrtec Mavrica Bre-
žice“, katerega vrednost je 
ocenjena na 4.981.063,72 
evrov, Občina Krško pa bo 
del sredstev v okviru t. i. ra-
zvojne prioritete Razvoj re-
gij črpala za projekt „Celovi-
ta prenova Dalmatinove ulice, 
ulice CKŽ in ureditev Zato-
na“. Skupna vrednost projek-
ta krške občine je ocenjena 
na 3.124.324 evrov. Občina 
Sevnica je v izvedbeni načrt 

vključila dva projekta z nižjo 
skupno vrednostjo, prvi nosi 
ime „Sanacija okolice gradu 
Sevnica“ v skupni vrednosti 
700.000 evrov, pri drugem pa 
gre za projekt „Rehabilitaci-
ja in izgradnja vodovodnih sis-
temov“, katerega skupno vre-
dnost ocenjujejo na 1.588.248 
evrov. S kakšnim projektom se 
„velikim občinam“ pridružuje 
Kostanjevica na Krki? V izved-
beni načrt so prijavili projekt 
„Rekonstrukcija in prizidek k 
obstoječem vrtcu pri Osnov-
ni šoli Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki“, skupno vre-
dnost projekta ocenjujejo na 
1.205.678 evrov. Vsak projekt 
bo sofinanciran v določenem 
deležu skupne vrednosti pro-
jekta.

Predsednik Sveta regije Po-
savje Ivan Molan je izpo-
stavil, da je s pozitivnim 

mnenjem Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo Posavje pridobilo mo-
žnost koriščenja 7.451.119,15 
evrov nepovratnih sredstev iz 
naslova prednostne usmeri-
tve »Regionalni razvojni pro-
grami« v okviru Operativnega 
programa krepitve razvoj-
nih potencialov za obdobje 
2007-2013, razvojna priori-
teta »Razvoj regij« za obdo-
bje 2012-2014. Celotna kvota 
razpoložljivih sredstev za re-
gijo Posavje za obdobje med 
letoma 2007 in 2014 pa znaša 
31.378.860 evrov, pri čemer 
je pogodbena vrednost do 
sedaj prijavljenih projektov 
24.634.131,93 evrov. Kako bo 
potekalo črpanje sredstev in 
kaj bo s tem denarjem nare-
jenega za višjo kvaliteto ži-
vljenja v Posavju, pa bomo 
spremljali v naslednjih šte-
vilkah časopisa. M. M.
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Marinka Jankovič, Veliki Ka-
men: Ribičija je zanimiv hobi, 
ki po mojem zelo sprošča. Ri-
biči veliko pozitivnega naredi-
jo zase, ker so v naravi, čeprav 
sama ne izhajam iz družine ri-
bičev. Živimo pa ob potoku, 
kjer naj bi bile še ribe, vendar 
je onesnaženost naredila svoje. 
Imam pa lepe spomine na svoje 
otroštvo, ko je bilo v potoku res 
veliko ribjega življenja. Tudi na 
jedilniku mora biti ribji obrok.      

Marjan Zorko, Župeča vas: 
Prvenstva mladih ribičev se bom 
udeležil kot sodnik. Tudi druga-
če sem v preteklosti že večkrat 
sodeloval na ribiških tekmova-
njih kot tekmovalec in sodnik. 
Kot član Ribiške družine Brežice 
sem lani postal ekipni in posa-
mični veteranski državni prvak. 
Včasih sem lovil ribe skoraj vsak 
dan, zdaj pa nekaj ur tedensko. 
Največ lovim po Štajerskem, pa 
tudi v Krki je ulov dober.

Filip Jembrih, Brežice:
Ribe lovim za hobi. Hodim na 
Krko in Savo, poznam dobra 
mesta, vendar jih vračam v 
reko. Všeč mi je kontakt z na-
ravo, družimo se s prijatelji, to 
je poseben občutek, ker moraš 
nekaj časa čakati, da riba pri-
me. Tudi na morju lovim ribe. 
Rad jih tudi jem. Moj oče pa 
je v ribiški družini, tako bomo 
spremljali tekmovanje, ki bo 
na območju Posavja. 

Slavko Zakšek, Kompolje: 
Svetovno ribiško prvenstvo 
mladih ribičev si bom ogledal 
z velikim zanimanjem, čeprav 
nisem ribič. Včasih se pridru-
žim kolegom pri lovljenju rib 
kot opazovalec življenja v vodi. 
Organizacija takšnega dogodka 
je za obe ribiški družini - Ra-
deče in Sevnica, za obe obči-
ni, za našo regijo in za državo 
posebno priznanje, ki prinaša 
tudi ugled v svetu in večjo pre-
poznavnost.   

Na ribiških trasah v Radečah in pri Orehovem bo konec 
julija potekalo svetovno ribiško prvenstvo mladih ribi-
čev, zato smo naključno izbrane povprašali, ali si bodo 
morda ogledali tekmovanje, pa tudi, če v prostem času 
vržejo trnek v vodo.

Pred ribiškim prvenstvom 

anketa

Jerca Šantej je slikarka, ki 
ima rada žive barve in je 
znana po tem, da stvari oko-
li sebe sprejema strastno ter 
je v svoji slikarski drugačno-
sti nagajivo provokativna. 
»Plamen je visok in vroč, je 
sla njenih alkimističnih mo-
drosti. Je ljubezen do sveta, 
vendar po izrekih čarovni-
štva. Tako senzibilno barv-
no sočno in močno, v izde-
lavi tako čisto, do skrajnosti 
uživaško in tako izzivalno, s 
svojim klicem v življenje pol-
nosti, popolnosti in uživaško 
strastnega hedonizma - to so 
izzivi, ki te potegnejo z mo-
čjo kozmičnih vetrov in inti-
mnih turbulenc v vsak centi-
meter njenih slik,« je zapis v 
knjigi vtisov ene izmed raz-
stav Jerce Šantej.

Se v rdeči barvi, ki prevla-
duje na vaših slikah in delu-
je kot eksplozija pozitivne 
energije ter erotične pri-
vlačnosti, skriva kakšen po-
seben pomen? Skrivno spo-
ročilo?
Rdeča barva me spremlja 
že od vsega začetka moje-
ga ustvarjanja. Včasih je 
bila v mojih slikarskih delih 
bolj prisotna, zdaj pa je bolj 
»rdeča nit«, s katero pove-
zujem še ostale stvari v svo-
jem življenju. Potrebne so 
tudi druge barve, čeprav je 
v današnjem času vse bolj 
črno-belo. Če vam razkrijem 
skrivno sporočilo, potem to 
ne bo več skrivno. Naj samo 
rečem, da se skriva v življe-
nju samem, v vsakem dnevu, 
ki mi je oz. nam je podarjen. 

Kako nastajajo vaša dela? 
Dovolite, da zori ideja v vas 
ali se morda prepustite tre-
nutnemu navdihu?
Kreativnost me spremlja na 
vsakem koraku, vendar je 
premalo časa, da bi vse re-
alizirala. Samo še v filmih 
je mogoče videti slikarja, ki 
slika v romantičnem podstre-
šnem ateljeju, čeprav sem si 
ga tudi sama uredila v pod-
strešni sobi domače hiše. Že-
lim si videti in spoznati več, 
poiskati drugačnost, ki prine-
se zadovoljstvo in vero v ti-
sto, za kar smo poklicani. Zdi 
se mi, da se rada prepuščam 
trenutnemu navdihu in priča-
kovanju, kaj bo nastalo. 

Katera je vaša najljubša sli-
karska tehnika?
Trenutno je to akril, kolaž 
na platnu. To je posebna sli-
karska tehnika, v kateri se 
uporabljajo akrilne barve 
na lepljeno podlago, tako da 
lahko uporabim čim več ma-
teriala, ki že ima svojo vse-
bino in jo na nek način do-
gradim, tudi recikliram, če 
želite.

Kje ste pridobivali svoje sli-
karsko znanje? 
Obiskovala sem tečaje na 
Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Lju-

bljani pri akademskem 
slikarju Zmagu Modicu, di-
plomirala pa sem iz barv pri 
prof. dr. Dušanu Kirbišu na 
Fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo, na Oddelku za 
oblikovanje tekstilij in obla-
čil - in začela slikati. 

Kdo je bil, ali pa še vedno 
je, vaš največji vzornik?
Moj največji vzornik je so-
dobni ameriški slikar Jean 
Michel Basquiat in vsi ostali 
dobri slikarji.

Kakšen je odnos akadem-
sko izobraženih slikarjev 
do amaterskih, ljubiteljskih  
slikarjev? Slednjih je tudi v 
Posavju lepo število.
Nikoli se nisem uvrščala med 
ene in ne med druge. Z obo-
jimi imam korekten in pro-
fesionalen odnos. Po toliko 
letih slikanja pravzaprav to 
sploh ni več pomembno. Za 
menoj je več kot dvajset let 
aktivnega delovanja na po-
dročju slikarstva. Nikoli ni-
sem bila samo ljubiteljska, 
ampak sem slikarstvo jemala 
zelo resno in to je tudi »moj 
kruh«. Tako me tudi vidijo! 
Vsak si svojo podobo ustva-
ri sam! 

Življenjska pot vas je vodi-
la v mnoge tuje kraje, a vr-
nili ste se domov. Vas je na-
zaj pripeljala nostalgija ali 
želja, da bi vaš domači kraj 
z vašo pomočjo zažarel v 
mnogih svetlih in privlač-
nih barvnih tonih?
Za krajše obdobje sem obču-
tila življenje v Ameriki. Čast 
in spoštovanje sta tam v ro-
kah kapitala in to ni prav, 
kajti pozabili so na človeka. 
V domači kraj, v domačo ob-
čino sem se vrnila z velikim 
veseljem, ker vem, da ima-
mo pri nas še vrednote, ki jih 
želimo ohraniti. Kljub vsemu 
pa danes nismo več daleč od 
Amerike in zato vas prosim - 
ne predajte se lažnemu bli-

šču, poklonite sosedu pri-
jazen nasmeh, podajte mu 
roko, ker so najlepše stva-
ri zastonj. S svojo vrnitvijo 
bi želela mestni utrip ode-
ti v prijazna, topla in srečna 
oblačila. Naj zažari!

Kakšen je odziv lokalne sku-
pnosti na vaše pobude? 
Pri mojih prizadevanjih me 
podpira tako Občina Sevnica 
kot KŠTM, zelo lepo sodelu-
jem tudi s sevniško izposta-
vo Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti Republike 
Slovenije ter z ostalimi dru-
štvi v občini. Eden odmev-
nejših projektov je zagotovo 
Sevniška voščenka. Trenu-
tno se ukvarjamo z najdalj-
šo ulično razstavo in se pri-
pravljamo na razstavo rib, 
ki bodo usmerjale mimoido-
če na svetovno ribiško prven-
stvo na tekmovalni trasi ob 
HE Boštanj in ob HE Vrhovo.

Kako ocenjujete kulturno 
in ostalo ponudbo v sevni-
ški občini in v širšem v po-
savskem prostoru? Kaj naj-
bolj pogrešate?
Formalno je dogodkov do-
volj, vendar v času krize to 
samih »akterjev« ne zadovo-
ljuje. Vse je povezano z de-
narjem, ki pa ga ni in tako 
nekatere dobre ideje roma-
jo v koš za smeti. Kdo še ima 
energijo, da bi ustvarjal za 
»narodov blagor«, če nima za 
položnice? Sem pa vedno pri-
jetno presenečena, ko opa-
zim na ulici ali v mestu ka-
kšno zanimivo poslikavo, kot 
je na primer HE Krško. Super!

Ste posavski umetniki po-
vezani, se poznate med se-
boj? Imate morda željo po 
oblikovanju skupnega posa-
vskega kulturnega prostora?
Krasna povezava so sodobna 
spletna omrežja (smeh), ki 
pa človeškega stika ne more-
jo nadomestiti, zato so sre-
čanja na različnih likovnih 

kolonijah vedno dobrodošla. 
Seveda bi bilo krasno obliko-
vati skupen posavski kulturni 
prostor, a trenutno čas mor-
da temu ni ravno naklonjen. 
Saj veste, kulturi se iz leta v 
leto namenja manj denarja, 
v letošnjem letu so ukinili še 
Ministrstvo za kulturo oz. so 
ga pripojili Ministrstvu za iz-
obraževanje, znanost, kultu-
ro in šport. Moram priznati, 
da sem zaradi tega kar malo 
razočarana, kajti kultura je 
širok pojem in v njej je obli-
kovana tudi skrb za ohranja-
nje in negovanje slovenskega 
jezika, ljudskega izročila … 
Brez kulture ne bomo da-
leč prišli. Preko nje se narod 
najlepše identificira. Kultu-
ra je kot mati, ki skrbi za bo-
dočnost. 

Se sliši glas o umetniško 
nadarjenih posameznicah 
in posameznikih iz Posav-
ja izven meja občin, izven 
regije?
Mhm, mislim, da se ne sliši 
dovolj. 

Na sevniškem gradu, 24. in 
25. avgusta, boste že četrto 
leto zapovrstjo vodili likovno 
kolonijo »Aspekta X3«. Ka-
kšen bo njen letošnji moto? 
Kdo so vabljeni ustvarjalci?
Na Aspekti ali kreativnem ta-
boru AX3 se trudimo, da po-
vežemo čim več različnih 
ustvarjalcev (slikarje, ki-
parje, fotografe …). Leto-
šnja tema so »Podobe seda-
njosti«. Vabljeni so vsi, ki jih 
veže strast po ustvarjanju in 
druženju.

V kakšnem stanju je raz-
stavni prostor, ki ste ga od-
prli leta 2009 v neposredni 
bližini vaše domače hiše in 
ga poimenovali Štala?
O, Štala, prej so bile v njej 
moje najljubše živali, zdaj 
so moje slike. Seno je še ve-
dno v jaslih in slike se poču-
tijo dobro, kakor tudi vsak, 
ki vstopi v to malo, nenava-
dno galerijo. V njej so slike 
z otvoritve, ki so še vedno na 
nek poseben način zanimive 
in aktualne. 

Spregovoriva še nekaj o na-
črtih za prihodnost. Njihov 
del je zagotovo v letošnjem 
letu ustanovljeni Zavod za 
mednarodno ustvarjalnost 
in kulturo, skrajšano QRA 
(beri: kura).
Že nekaj let se ukvarjam z 
mednarodnim projektom 
»The soul of the future«, ki 
je končno letos dosegel rea-
lizacijo v Tajvanu in obenem 
odprl nove poti, za kar pa po-
trebujemo ustanovo, ki nam 
omogoča enakovredno sode-
lovanje na mednarodnem po-
dročju in to naj bi bil Zavod 
za mednarodno ustvarjalnost 
in kulturo oz. QRA. V njego-
vem imenu se skrivajo zače-
tnice angleških besed (Quick 
response art). Načrtujemo 
tudi razširitev Aspekte oz. 

Jerca Šantej, slikarka:

Jerca Šantej

kreativni tabor AX z ustvar-
jalci po svetu. Pripravljamo 
še zanimivo popotovanje oz. 
»ArTTur«, ki bo popeljal na 
ogled umetniških del na iz-
virnih etnografskih lokacijah. 

Kakšno podobo Sevnice in 
Posavja vidite v prihodno-
sti? Bodo v njej živele gene-
racije umetniško ustvarjal-
nih in odločnih ljudi?
Prepričana sem, da se bodo 
mlajše generacije rade vra-
čale v domači kraj, v do-
mačo pokrajino, ker bodo v 
njej videle mnogo možnosti 
za uresničitev svojih ustvar-
jalnih idej. Pokrajina ob reki 
Savi, čudovita narava, zani-
miva zgodovina, ljudsko iz-
ročilo … vse to bo zaživelo v 
novih barvah, ki bodo znova 

Skupen posavski kulturni prostor? 
Čas morda temu ni ravno naklonjen.
Njen dom je hiša njene babice in njene matere. V njej je našla varno zavetje in trden pristan. Rojena 
leta 1964 je Jerca Šantej preživljala najlepše otroške dni v igri s sovrstnicami in s sovrstniki na obmo-
čju svojega doma v bližini cerkve svete Ane v Šmarju, v Sevnici. Pot jo je nato odpeljala iz rodnega kra-
ja v Ljubljano, kjer je leta 1989 diplomirala na Višji upravni šoli in nato pet let kasneje še na Fakulte-
ti za naravoslovje in tehnologijo, na Oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil. S slikanjem se je začela 
intenzivneje ukvarjati po zaključenem študiju in imela je mnoge odmevne razstave v Sloveniji in v tu-
jini. Za svoja slikarska dela je prejela več priznanj in nagrad, zadnja leta pa je zelo dejavna v umetni-
škem in v kulturnem dogajanju v sevniški občini. 

in znova privabljale.

Če bi imeli še enkrat mo-
žnost izbirati, katero pot bi 
izbrali? 
Videla in okusila sem mno-
go stvari, za mano je mno-
go nepozabnih doživetij. Med 
drugim so me sprejeli v Mai-
son Royale de Tanna, Acade-
mie des Arts; spoznala sem 
lažni blišč Hollywooda in do-
živela srečanje z monaškim 
princem Albertom, čeprav či-
sto po naključju ... Spozna-
la sem veliko ljudi in ugota-
vljam, da mi je bilo in mi je 
še vedno - lepo. Rada sem to, 
kar sem. Če bi mi bila dana 
možnost, bi to pot prehodila 
še enkrat. 
 Smilja Radi, 
 foto: Ljubo Motore

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!
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Na osrednji slovesnosti ob 
prazniku KS Blanca, ki jo je 
z zaigranimi skladbami po-
pestrila Godba Blanški vi-
nogradniki, zbranim pa sta 
namenila nekaj besed pred-
sednik KS Blanca Franc Pa-
vlin in sevniški župan Srečko 
Ocvirk, so podelili tudi javne 
pohvale in plakete. 
Plaketo je prejel domačin 
Jože Koštomaj za aktivno 
delo v društvih, za nesebič-
no pomoč sovaščanom pri iz-
vedbi raznih opravil in del 
ter za družbeno aktivnost v 
kraju. Za razvoj in za ohra-
njanje sadjarstva, za ohra-
njanje zaposlenosti ter za 
pomoč društvom in organi-
zacijam pri izvedbi raznih 
prireditev je plaketo preje-
lo Sadjarstvo Blanca, Kmetij-
ska proizvodnja d.o.o. Plake-
to je prejela še Ana Mešiček 
za delovanje na področju 

Praznik KS Blanca

BLANCA - Prvo soboto v juliju je na prostem pred gasilskim in kulturnim domom na Blanci potekala slo-
vesnost ob prazniku Krajevne skupnosti Blanca, ki bo odslej svoj krajevni praznik praznovala 10. junija 
- v spomin na dan, ko je leta 1945 ponovno stekel pouk na OŠ Blanca v slovenskem jeziku (takšno odlo-
čitev so sprejeli 21. oktobra lani na svetu blanške krajevne skupnosti).

vzgoje in izobraževanja ter 
za aktivno delovanje v dru-
štvih in družbenem življe-
nju. Pohvale Krajevne sku-
pnosti Blanca je prejel Jože 
Sinkovič z Dolnjega Brezo-
vega za razvoj in ohranjanje 
zelenjadarstva ter za izvaja-
nje brezplačne zimske službe 

na Dolnjem Brezovem v za-
dnji zimi. Za aktivno sodelo-
vanje in ustanovitev Godbe 
Blanški vinogradniki, za nje-
no dolgoletno vodenje ter za 
sodelovanje pri izvedbi kul-
turnih prireditev je javno po-
hvalo prejel tudi Martin Mar-
ko s Kladja nad Blanco. KUD 

Poklek nad Blanco je preje-
lo pohvalo za uspešno izved-
bo gledališke predstave Bog 
masakra, ki je prepričala gle-
dalce in vnesla med njih do-
bro voljo. 
V okviru praznovanja blan-
škega krajevnega prazni-
ka se je odvijalo tudi gasil-
sko tekmovanje  za Memorial 
Vlada Mešička. Ob tem se je 
Ana Mešiček, ki je skupaj s 
hčerama podelila priznanja 
in pokale sodelujočim, za-
hvalila vsem ekipam gasilk 
in gasilcev, ki so se udeleži-
le memoriala, saj je bil njen 
mož predan gasilec. Prazno-
vanje se je zaključilo s po-
delitvijo pokalov ekipam, ki 
so sodelovale na tekmova-
nju v malem nogometu za 
pokal KS Blanca ter s ple-
som do zgodnjih jutranjih 
ur z ansamblom Zdravica.                                         
 Smilja Radi

Prejemniki plaket in javnih pohval z županom Srečkom 
Ocvirkom in predsednikom KS Blanca Francem Pavlinom

POLJE PRI BISTRICI -  25. junija so v Polju pri Bistrici name-
nu predali novo urejen cestni odsek, v dolžini okoli dva ki-
lometra. Asfaltne ceste, ki vodi do mejnega prehoda v Po-
lju pri Bistrici, so se najbolj razveselili prebivalci zaselka ter 
uporabniki kmetijskih zemljišč. Teja Tavčer je spregovorila o 

pomembnosti ceste in se v imenu vseh zahvalila za pridobi-
tev. Župan Franjo Debelak pa je dodal, da gre za pomemb-
no pridobitev, ki omogoča lažjo mobilnost različnim uporab-
nikom, v zaselku pa načrtujejo več naložb. Nov cestni odsek 
je blagoslovil župnik Damjan Kejžar, sicer pa obnova ceste 
sodi v sklop operativnega programa za krepitev regionalnih 
razvojnih potencialov, ki so ga izvajali že v lanskem letu, ko 
so uredili cestni odsek Babič – Basarić.  S. V.

Namenu predali obnovljeno 
cesto Kunšperk-Polje 

Z otvoritve ceste (Foto: Mirela Kunst)

BREZOVSKA GORA - V sklopu prireditev v počastitev praznika 
KS Senuše so v Zavodu Svibna 22. junija organizirali dogodek 
z namenom obeležja 20-letnice razglasitve Ajdovske jame za 
kulturni in zgodovinski spomenik. Gre za pomembno arheolo-
ško najdišče iz mlajše kamene dobe (neolitika), ki je bilo s šir-
šim območjem na podlagi naravoslovnih raziskav razglašeno za 
ekološko, naravovarstveno in zaščiteno območje Natura 2000. 
Ob jubileju sta prisotnim krajanom in udeležencem iz drugih 
krajev Slovenije zanimiva predavanja, tematsko vezana na ak-
tivnosti v zvezi z Ajdovsko jamo, pripravili Bernardka Zorko iz 
Zavoda Svibna in mag. Romana Ercegović, raziskovalka obre-
dnega gledališča, s prikazom neolitskega tkanja na ploščice pa 
ga je popestrila mojstrica obrti Zlatka Kalamar. Zbrane sta ob 
tej priložnosti pozdravila tudi predsednik KS Senuše Damjan 
Mežič, v imenu Občine Krško pa vodja Oddelka za družbene 
dejavnosti Andrej Sluga.  B. M. (Vir: Zavod Svibna)

Ajdovska jama je praznovala

BOŠTANJ - V Dolenjem Boštanju so 12. julija svečano od-
prli nov betonski most čez reko Mirno, ki je nadomestil 
nekdanji leseni most. Po njem bo potekal dvosmerni pro-
met, pešci pa bodo za varen prehod uporabljali pločnik. 

Na otvoritvi je predsednik KS Boštanj Jože Udovč dejal, da bi se 
morali staremu lesenemu mostu pokloniti, saj je kljuboval času 
kar nekaj desetletij. Sevniški župan Srečko Ocvirk je v svojem 
govoru poudaril, da je z novim mostom zagotovljena za daljše 
obdobje sodobna prometna povezava kraja s širšim okoljem. 
Celotna investicija, ki sodi v sklop dokončanja ureditev ob iz-
gradnji HE Blanca, je vredna 270.000 evrov. Občina Sevnica je 
prispevala 120.000 evrov. Blagoslov nove pomembne pridobitve 
v Dolenjem Boštanju je opravil boštanjski župnik Fonzi Žibert.
V krajšem otvoritvenem programu, ki ga je povezovala Tanja 
Žibert, so sodelovali člani in članice Godbe Sevnica in Ljudski 
pevci Boštanj. Za zdravico in pokušino domačih dobrot je poskr-
belo Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj in Aktiv žena Bo-
štanj.   S. Radi

Most v Dolenjem Boštanju odprt

Slavnostni prerez traku na novem mostu v Dolenjem Bo-
štanju so opravili direktor podjetja Infra mag. Vojko So-
tošek, sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik KS Bo-
štanj Jože Udovč.

naročila knjige
040 634 783

jo že
imate? 

Zadnjič praznovali po starem

KRŠKA VAS - V Krški vasi so v 
nedeljo, 15. julija, s tradicio-
nalno pastoralno, kulturno in 
družabno prireditvijo obeleži-
li svoj sicer še neuradni kra-
jevni praznik - Mohorjevo. Pod 
cerkvico sv. Mohorja in Fortu-
nata je že od nekdaj poteka-
lo družabno življenje krajanov 
Krške vasi, bližnjih Skopic in 
sosednjih Vel. Malenc, Mohor-
jeva nedelja pa je bila vedno 
rezervirana za tradicionalne 
družabne prireditve: gasilsko, 
ribiško ali pevsko veselico. 
Cerkljanski župnik mag. Janez 
Žakelj je na vrtu pred cerkvi-
jo daroval mašo za vse pokoj-
ne in živeče krajane Krške vasi 
in Skopic. V nagovoru je pou-
daril pomen medsebojne po-
vezanosti in sodelovanja vseh 
krajanov in faranov na vseh 
področjih življenja. Pri izvedbi 
liturgije in pestrega programa 
so sodelovali združeni doma-
či cerkveni pevski zbor, Kole-
dniki iz Bušeče vasi in nekateri 
člani MoPZ iz KD »Ivan Kobal« 
Krška vas, ki jih je vodil Mar-
tin Kerin.

Mohorjevo 2012 v Krški vasi

Druženje je popestrila harmonikarska skupina.

Že dan pred tekmovanjem v 
skokih je v omenjeno vasico 
ob reki Krki prišlo rekordno 
število obiskovalcev, ki jih je 
pod velik šotor privabil glasbe-
ni nastop skupine Mambo Kin-
gs, kot predskupina pa je na-
stopila tudi domača zasedba 
Black Out. Predvsem prvi so s 
svojim raznovrstnim reperto-
arjem na plesišče pod odrom 
privabili tako mlado kot malo 
manj mlado, oder pa so glas-
beniki zapustili šele v zgodnjih 
jutranjih urah ter na poslušal-
cih (in plesalcih) pustili nepo-
zaben vtis. Naslednji dan so 
najprej potekale kmečke igre, 
ki jih je vodil zmagovalec re-
sničnostnega šova Kmetija 
išče lastnika Matej Drečnik in 
na katerih se je najbolje od-
rezala ekipa iz Velikega Mraše-
vega. Igre pa so bile le uvod v 
to, kar Boršt dela prepoznav-
nega daleč naokoli – odvili so 
se jubilejni 10. skoki v vodo z 
mostu. Na približno osemme-
trsko prirejeno skakalnico se 
je letos podalo 11 skakalcev 
in skakalka, večina od njih že 
stalnih gostov borških skokov v 
vodo, za nekatere pa je bila to 
prva preizkušnja. Po 36 opra-
vljenih skokih (vsak skakalec 
je imel na voljo tri poskuse) 
so sodniki odločili, da je leto-
šnji zmagovalec sicer že več-
kratni udeleženec skokov na 
Borštu Sergej Manfreda iz Mo-
dreja pri Mostu na Soči, dru-
go mesto je pripadlo domači-
nu Domnu Krkoviču, tretji pa 
je bil Tomaž Strel iz Mirne na 
Dolenjskem. Dogajanje na in 
pod borškim mostom se je ka-
sneje preselilo pod šotor, kjer 
so lahko obiskovalci prisluhni-
li predizboru za harmonikar-
sko tekmovanje na Ljubeč-
ni, si ogledali in kupili izdelke 
na unikatni tržnici, za konec 
dvodnevnega dogajanja pa je 
sledila še Veseljakova Petkova 
pumpa z DJ Boštjanom.

Predsednik ŠD Boršt Franci 
Stopar je za naš časopis pove-
dal, da so letos v društvu skle-
nili, da v okviru skokov prire-

Ob jubileju rekorden obisk
BORŠT – Športno društvo Boršt je 14. julija organiziralo tradicionalne skoke v vodo, letos že 10. po vr-
sti. Društvo v tem letu praznuje 20-letnico delovanja, zato so se tokrat še posebej potrudili in poskrbeli 
za bogat spremljevalni program.

dijo pravo »fešto«, in to jim je 
po njegovem tudi uspelo. »Od-
ziv je res neverjeten. V dveh 
dneh je Boršt obiskalo več kot 
dva tisoč ljudi, na kar smo lah-
ko vaščani tako majhne vasi 

resnično ponosni,« je zadovo-
ljen dejal in dodal, da so bili 
v društvu vseh 20 let zelo ak-
tivni, saj so se poleg organiza-
cije skokov v vodo tudi sami 
udeleževali tekmovanj v sko-

kih tako v Sloveniji kot v tuji-
ni in z doseganjem odmevnih 
rezultatov poskrbeli, da so se 
jih domačini zapomnili. Prav 
tako že vrsto let tekmujejo v 
medobčinski malonogometni 
ligi, se udeležujejo številnih 
nogometnih in teniških tur-
nirjev, v svoji sredi pa imajo 
tudi dva maratonca. Trenutno 
ima njihovo društvo 34 članov, 
prav tako sodelujejo z nedav-
no ustanovljenim Kulturno-tu-
rističnim društvom Boršt. Sto-
par je še zaključil: »Ob koncu 
bi se rad še enkrat zahvalil 
vsem, ki so kakor koli poma-
gali pri pripravi letošnjega do-
gajanja. V društvu obljublja-
mo, da se bomo tudi naslednje 
leto potrudili in organizirali že 
11. skoke v vodo na Borštu.«
 Rok Retelj

Seveda tako praznovanje 
ne mine brez jedače in pi-
jače. Vsi obiskovalci so bili 
po sv. maši postreženi z oku-
snim prigrizkom, kruhom in 
pecivom, ki so ga pripravi-
le domače gospodinje, dru-
žini Kerin in Jurečič pa sta s 
cvičkom poskrbeli za vse, ki 
so bili žejni v tem lepem do-
poldnevu. Pripravo priredi-
tvenega prostora in postrež-
bo obiskovalcev so opravile 

članice in člani domačega 
kulturnega in gasilskega dru-
štva ter nekateri vedno ak-
tivni krajani. Prijetno druže-
nje se je nadaljevalo v senci 
starih dreves, ob petju slo-
venskih narodnih ob spre-
mljavi »frajtoneric«, ki so 
jih raztegovali člani harmo-
nikarske skupine KD »Ivan 
Kobal« pod vodstvom Roka 
Topliška.
 Marjan Piltaver/P. P.

Gledalci so videli veliko atraktivnih skokov.



Posavski obzornik - leto XVI, številka 15, četrtek, 19. 7. 2012 5IZ NAŠIH KRAJEV

Strategija razvoja SB Breži-
ce do leta 2020 med drugim 
določa tudi sodelovanje s so-
rodnimi institucijami v tujini 
ter izmenjavo dobrih praks. 
Februarja letos je delegaci-
ja SB Brežice obiskala regijo 
Lombardija in se z omenje-
no italijansko bolnišnico do-
govorila za povratni obisk in 
sklenitev dogovora o sodelo-
vanju. Levojević je po pod-
pisu povedal, da gre pri tem 
tudi za simbolični pomen, 
kajti brežiška bolnišnica le-
tos praznuje 140 let svojega 
obstoja. Po februarskem obi-
sku so zaznali, da so pri delu 
brežiških zdravnikov možne 
izboljšave, predvsem na po-
dročju vodenja vizit in zdra-
vstvene dokumentacije ter 

Znanje bodo nabirali v Lombardiji
BREŽICE – Direktor Splošne bolnišnice Brežice Dražen Levojević in direktor bolnišnice A.O. Treviglio-Ca-
ravaggio Cesare Ercole sta 29. junija podpisala dogovor o sodelovanju med obema bolnišnicama.

predaje službe. Prav tako 
vidijo možnost sodelova-
nja pri modelu projekta jav-
no-zasebnega partnerstva za 
postavitev nove centralne 
sterilizacije v italijanski bol-

nišnici ter pri izvajanju sku-
pnih ukrepov na področju 
promocije zdravja in učin-
kovite rabe energije. Nje-
gov italijanski kolega Ercole 
je poudaril, da bodo zdaj ho-
dili po skupni poti izboljše-
vanja kakovosti zdravstvenih 
storitev v obeh bolnišnicah. 
Sodelovanje po njegovih be-
sedah zajema izobraževanje 
in izmenjave zdravstvenega 
osebja, tudi medicinskih se-
ster, z direktorjem Levoje-
vićem bosta sodelovala v 
okviru projektov za evropsko 
zdravstveno varstvo, skupaj 
pa bodo preučili tudi evrop-
ski projekt Cregg, v okviru 
katerega zdravstveno osebje 
pri starejših na domu izvaja 
zdravstveno varstvo.

Podpis dogovora v uprav-
ni stavbi brežiške bolnišni-
ce sta glasbeno pospremila 
Elizabeta in Dragutin Kri-
žanić, udeležili pa so se ga 
tudi župan občine Brežice 
Ivan Molan, župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, 
župan občine Kostanjevica 
na Krki Mojmir Pustoslem-
šek, državna sekretarka na 
ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve Patricia 
Čular, Vlasta Kovačič Me-
žek z ministrstva za zdravje, 
generalni direktor Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije dr. Samo Fakin ter 
direktorica novomeške in kr-
ške enote ZZZS doc. dr. Ta-
tjana Mlakar.
 R. Retelj

Dražen Levojević (levo) in 
Cesare Ercole

Kot je povedal predsednik 
poklicne maturitetne komi-
sije na ŠC Krško – Sevnica Mi-
ran Pungerčič, se je nanjo 
v izobraževalnih programih 
elektrotehnik, strojni tehnik, 
tehnik računalništva, elek-
trotehnik računalništva in 
lesarski tehnik prijavilo sku-
pno 112 kandidatov, od tega 
jih je 89 izpolnjevalo pogoje. 
Maturo srednjega strokovne-
ga in poklicno tehniškega iz-
obraževanja je opravljajo 
skupaj 70 srednješolcev, od 
tega jo je v spomladanskem 
roku uspešno opravilo 65 ali 
92,8 odstotkov dijakov, in si-
cer 52 od 56 v programu sre-
dnjega strokovnega izobra-
ževanja in 13 od 14 dijakov 
poklicno tehniške usmeritve. 
Pri opravljanju mature v spo-
mladanskem roku so bili ne-
koliko manj uspešni tisti, ki 
so med letom študirali ob 
delu, opravilo jo je devet 
od 13 prijavljenih, od šestih 
kandidatov iz prejšnjih gene-
racij, ki so maturo ponovno 
opravljali, pa jo je uspešno 
opravil le en kandidat.

Od redno šolajočih dijakov 
letošnje generacije se je Ju-
rij Colarič zapisal med zla-
te maturante, poleg njega pa 
so maturo z odliko opravili še 
Klemen Turšič, Timotej Bah 
Mlakar in Simon Berkovič. 
Navedenim sta priznanja in 
darila podelila ravnatelj Sre-
dnje poklicne in strokovne 
šole Jože Pavlovič in Alen 

V Krškem en zlat, trije odlični, 
v Brežicah šest odličnjakov
KRŠKO, BREŽICE - V avli Šolskega centra Krško – Sevnica je 9. julija potekala svečana podelitev spriče-
val za opravljeno poklicno maturo, dan kasneje pa so slednja podelili tudi na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice. Na posavskih srednjih šolah so z doseženimi rezultati zadovoljni.

Šinko, direktor uspešnega 
brežiškega podjetja Kovis. 
Šinko je izrazil zadovoljstvo, 
da se vse več dijakov odloča 
za tehnične poklice, Pavlo-
vič pa jim je položil na srce, 
da naj tudi v bodoče ostane-
jo iskreni in pošteni, v srcu 
pa mladi: »Osrečujte sebe in 
druge, saj boste tako ta svet 
naredili lepši in boljši.«  

Na ETrŠ Brežice je spomla-
danski rok poklicne mature 
opravljalo 90 kandidatov, od 
tega 70 rednih dijakov in 20 
odraslih (rednih udeležencev 
izobraževanja in samoizobra-
ževalcev). Najuspešnejši so 
bili odrasli udeleženci izo-
braževanja, saj so vsi opra-
vili maturo. Od rednih dija-
kov so bili izjemno uspešni 
tudi dijaki srednjega 4-le-
tnega strokovnega izobraže-
vanja ekonomski tehnik. Do-
segli so 97,6-odstotni uspeh. 
V prvi generaciji maturantov 

programa logistični tehnik jo 
je opravilo 85,7 % dijakov, 
če upoštevamo še dijake po-
klicno-tehniškega programa 
ekonomski tehnik, pa je bil 
skupni uspeh rednih dijakov 
87,7 %. Poklicno maturo je 
uspešno opravilo tudi devet 
samoizobraževalcev. Odlič-
ni uspeh so dosegli štirje di-
jaki, in sicer Katja Klobasa, 
Peter Kuhar, Doloris Miko-
lavčič in Rebeka Metelko, ki 
so za svoje dosežke prejeli 
še posebna priznanja in knji-
žne nagrade. Zaključni izpit 
v programu trgovec je tokrat 
opravljalo 15 dijakov, od ka-
terih je bilo uspešnih 80 %. 
Izstopala sta Primož Levi-
čar in Karmen Lipej, ki sta 
vse enote opravila z odlič-
nim uspehom. Predstavnica 
Trgovinske zbornice Slove-
nije Klavdija Ferkulj, ki je 

strokovno spremljala potek 
izpitov, je bila navdušena in 
je zelo pohvalila znanje dija-
kov, ki so s tem pridobili po-
klic prodajalec.

Uspešnim maturantom sta 
ob podelitvi spričeval česti-
tala tudi župan Ivan Molan 
in ravnatelj Martin Šoško. 
Ob zaključku leta je učitelj-
ski zbor podelil tudi najvišje 
priznanje šole - kristalno pi-
ramido, ki jo je tokrat pre-
jel dijak Tilen Abram za vse 
izjemne dosežke na kultur-
nem področju v času šola-
nja na ETrŠ. Tilen se je iz-
kazal kot voditelj in režiser 
ter pobudnik številnih prire-
ditev, pevec, recitator, men-
tor ostalim dijakom in mladi 
literarni ustvarjalec.
 Bojana Mavsar, 
 Metka Galič 

Zlati maturant Jurij Cola-
rič iz SŠ Krško 

Šest brežiških odličnjakov z ravnateljem Šoškom in žu-
panom Molanom

IMPOLJCA - Prava prijateljstva so trajna in čas jih plemeni-
ti. Eno takšnih je med Lions klubom iz Krškega in DUO Im-
poljca. Znak poglobitve prijateljstva je nova donacija Lion-
sov - LCD televizor, ki je bil uradno predan 11. julija. Kot je 
povedala Nuška Kukovičič, predsednica kluba, jih dobrodel-
na dejanja bogatijo in osrečujejo. Direktorica DUO Andreja 
Flajs pa je v nagovoru ob zahvali predstavila tekoče dogaja-
nje v domu, prav tako dejstvo, da so želje in potrebe vedno 
večje od možnosti: »A kljub vsemu smo predani optimizmu 
in svojemu poslanstvu – skrbi za stanovalce doma, ki so se 
v znak hvaležnosti predstavili s kulturno zabavnim progra-
mom. Nesebična in plemenita podpora pri osmišljanju vre-
dnot in kvalitete življenja nas še dodatno spodbuja in tola-
ži, da solidarnost ne bo zamrla.«
 Matija Dobovšek, DUO Impoljca

Lionsi donirali LCD TV

Z leve: direktorica Andreja Flajs, Nuška Kukovičič, Silva 
in Boris Rostohar ter Božo Resnik iz Lions kluba

strokovna izvedba mansard 
z izolacijami za vpihovanje 
ali mineralnimi volnami

prodaja in montaža                                                
strešnih oken

fasadni sistemi                                               
mešalnica

Brezplačni strokovni nasveti 
ob nakupu ali montaži

www.segrad.si - GSM: 041 405 561
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

KRŠKO - Član Društva potapljačev Vidra Krško Darko Anžiček 
je na slavnostni akademiji ob 40. obletnici podvodnega reše-
vanja v Sloveniji v Murski Soboti iz rok predsednika RS dr. Da-
nila Türka prejel zlati znak Podvodne reševalne službe Slo-
venije. Darko Anžiček je bil pobudnik ustanovitve Reševalne 
postaje Krško Podvodne reševalne službe Slovenije leta 1998, 
ki je opravičila svoj obstoj pri reševalnih akcijah ob nesrečah 
v Posavju, z izgradnjo hidroelektrarn na Savi pa bo njeno de-
lovanje še pomembnejše. V članstvu Podvodne reševalne služ-
be Slovenije se je kot organizator akcij in kot reševalec ude-
ležil številnih reševalnih akcij na območju celotne Slovenije.  

Darku Anžičku zlati znak 
Podvodne reševalne službe

KRŠKO - Uspešni učenci osnovnih šol so v organizaciji Zve-
ze prijateljev mladine Krško odšli na počitnice. Udeležen-
ce počitnic so predlagale osnovne šole, za izvedbo progra-
ma pa je ZPM na podlagi prijave na javni razpis pridobila 
tudi sofinancerje, Občino Krško in Občino Kostanjevica 
na Krki. 

Na aktivne počitnice na slovenski obali s spoznavanjem no-
tranjosti slovenske Istre so se mladi popeljali z vlakom iz Kr-
škega. V Kopru jih je čakal avtobus, ki jih je najprej popeljal 
v Koper na ogled Luke in nato starega mestnega jedra. Pozno 
popoldne so prispeli v Piran, kjer so bili nameščeni v Počitni-
škem domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok. Za osnov-
nošolce so skrbeli mladi spremljevalci pod vodstvom Uroša 
Brezovška. Seveda so se že v prvem popoldnevu osvežili in 
ohladili v morju, zvečer pa ob organiziranem sprehodu spo-
znavali Piran. V naslednjih dneh počitnikovanja so peš obšli 
velik del slovenske obale ter jo spoznavali še z avtobusa in z 
barke. Ogledali so si Bernardin, Portorož, Sečoveljske soline 
in muzej, muzej kaktusov in sukolentov družine Grašič, For-
mo Vivo v Portorožu, Pomorski muzej in akvarij ter galerije 
v Piranu ... Odšli so v notranjost slovenske Istre, se srečali z 
Istrani, zadnjega dne pa so se vračali čez Šmarje do Kopra in 
obiskali Škocjanske jame ter muzej Škocjanska vas. Iz Diva-
če so se z vlakom vrnili v Krško.  V. Ban

Nagradne počitnice v organizaciji 
ZPM Krško 

Udeleženci počitnikovanja pred odhodom z železniške 
postaje Krško
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KRŠKO – 3. julija so člani in članice Društva likovnikov Kr-
ško OKO v Galeriji Krško ob dnevu društva, ki nosi naslov 
Štovičkov dan, na ogled postavili pregledno razstavo, po-
svečeno spominu na kiparskega umetnika Vladimirja Što-
vička, ki je bil rojen 26. junija in bi letos dopolnil 116 let. 

Razstavo, ki bo na ogled do 10. avgusta, so oblikovali Rafko 
Andlovic, Smiljana Anžiček, Andrej Čebular, Zdravko Červ, 
Andrej Gerjevič, Anton Klakočar, Janez Klavžar, Meta Ku-
plenik, Antonija Petrič, Jožica Petrišič, Isabella Piluscio, 
Branka Pirc, Magda Praznik, Andrea Prevejšek, Mihaela 
Prevejšek, Milena Roštohar, Rudi Stopar, Jože Šterk, Sta-
ne Udvanc in Katarina Zakšek. Otvoritev sta z glasbeno 
spremljavo popestrila Miha Koretič na kitari, z vokalom pa 
Petra Vrčko. Zbrani so prisluhnili tudi podanemu poročilu 
o izvedenih aktivnostih, ki so jih pripravili v društvu, med 
katere spadajo kiparska, slikarska, pa tudi rokodelska de-
lavnica ter likovne razstave posameznih članov. Kot je bilo 
še rečeno, je društvo, ki trenutno šteje skoraj 60 članov, 
za likovno delovanje prejelo nagrado v okviru praznovanja 
KS mesta Krško, dobili pa so tudi nove društvene prostore.
  M. Kalčič

16. Štovičkov dan zaznamovali 
z razstavo

Prisotni likovniki in likovnice ob odprtju razstave

KAPELE – 7. julija je v organizaciji Pihalnega orkestra Kapele 
potekal že 10. tradicionalni mednarodni maraton godb. To-
krat je organizator za zveste obiskovalce še posebej poskr-
bel, saj je v goste povabil skupine, ki igrajo ljudem bolj vše-
čen repertoar. Tako je poleg domače godbe igrala še godba 

iz Vodic, večer se je nadaljeval v ritmih večno zelenih melo-
dij, ki so jih izvajali fantje krške D‘Palinke. Nato so po šotoru 
z igranjem prikorakali gostje iz Avstrije - Rudolfs Gastrobo-
ys, ki so prvič gostovali v Sloveniji, in do slovesa še ansam-
bel Igor in Zlati zvoki, ki letos praznuje že 20-letnico delo-
vanja. Prireditveni prostor je bil kot običajno poln, hladna 
pijača, žar južnih sosedov, obiskovalci, ki so prišli od nezna-
no kje, pa so dokaz več, da so že v pričakovanju 11. mara-
tona godb prihodnje leto.  I. U.

10. maraton godb v Kapelah

Kapelski maraton godb iz leta v leto pritegne več obisko-
valcev. (Foto: Davor Lipej)

Po pozdravnih besedah di-
rektorice Valvasorjeve knji-
žnice Krško Urške Lobnikar 
Paunović in predsednice KS 
mesta Krško Jožice Miku-
lanc, ki je izpostavila po-
men poletnega druženja v 
parku za oživljanje stare-
ga mestnega jedra, je sledil 
zanimiv program. Kot prva 
se je številnemu občinstvu 
ob spremljavi Anžeta Pod-
gornika na kitari predsta-
vila Katja Glas, ki nas je s 
prijetno pesmijo popelja-
la v poletni večer. Kmalu je 
občinstvo zaploskalo nasle-
dnjemu gostu, kantavtorju 
Adiju Smolarju, od nedav-
nega priseljenemu Posavcu. 
S svojimi znanimi skladbami 
je navdušil občinstvo.  Sledi-
la so pesniška branja literar-
nih ustvarjalcev Nuške Golo-
bič, Mira Tičarja, Ele Dolšak 

Pozdrav soncu v mestnem parku
KRŠKO - Pod zelenimi krošnjami krškega mestnega parka je 7. julija v organizaciji Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Krško, KS mesta Krško in ustvarjalci Literarnega vala 
potekal že tretji letošnji Poletni večer v parku. Pobudnik tokratnega večera je bil literarni ustvarjalec 
Miro Tičar, ki je skupaj z ostalimi organizatorji pripravil pester literarno in glasbeno obarvan večer.

in Frenka Tominca, ki delu-
jejo v okviru literarnega por-
tala Literarni val. Morda je 
smisel portala najbolje zadel 
kar Miro Tičar, ki je na por-
talu zapisal: »Nimam ambi-

cij postati popularen in znan 
pesnik, samo želim izraziti 
sebe skozi poezijo in če to 
naleti na ustrezna ušesa, se 
dotakne druge duše, je to 
zame dovolj.«  

Za razgibanost večera so po-
skrbeli glasbeni vložki Ro-
berta Ovna na didgeridooju 
in vokalista Andreja Ikice. V 
svet gonga nas je popeljala 
Sergeja Gregl. Posebno ča-
robnost večeru je s svojimi 
zgodbami in glasom dala Ljo-
ba Jenče, s katero se je ve-
čer tudi zaključil. Niti veče-
ra je prepletala Carmen L. 
Oven. Sledilo je še prijetno 
druženje obiskovalcev, kle-
pet in srečevanje prijateljev. 

V začetku meseca avgusta 
ste ponovno vabljeni v krški 
mestni park, ko organizator-
ji pripravljamo gledališki ve-
čer, v katerem bomo gostili 
gledališčnike iz Ljubiteljske-
ga gledališča Teharje-Celje z 
igro Alme Karlin Pod košatim 
očesom.
 Polona Brenčič

BISTRICA OB SOTLI - Občinsko praznovanje so v Bistrici ob 
Sotli zaključili s premierno izvedbo spevoigre Gorenjski slav-
ček. V tej prvi slovenski nacionalni operi skladatelja Antona 
Foersterja zgodba govori o dekletu, ki poje kakor slavček. 
Predsednica tamkajšnjega kulturnega društva Špela Drašler, 
ki je tudi vodja Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli in 
Moškega pevskega zbora Terme Olimia, je predelala opero v 

enourno spevoigro. V njej se prepletajo petje, igra in ples, 
na odru pa je bilo združenih več kot 70 nastopajočih. Nasto-
pili so člani obeh omenjenih zborov in Dekliškega cerkvene-
ga zbora z Metodo, gledališčniki domačega ŠeBi teatra (Ire-
na Horvat, Adrijan Černelč, Suzana Moškon, David Černelč, 
Sara Štadler, Matej Kajba, Tonči Babič, Matej Terner in Du-
šan Berkovič), solisti Matej Strašek, Bogdan Stopar in Lu-
cija Krašovec ob klavirski spremljavi Urške Roškar, solisti v 
zborih Darija Hohnjec, Andreja Imperl, Martin Hrastnik in 
Janez Drašler, na harmoniki pa še Franci Černelč. Predstavo 
je režirala Darja Babič Drašler. Z dogodkom, kot ga na Koz-
janskem še ni bilo, so na najžlahtnejši način zaključili pra-
znovanje, je dejal bistriški župan Franjo Debelak. S. V. 

Navdušili z Gorenjskim slavčkom 

Literarni ustvarjalci med nastopom

Iz predstave Gorenjski slavček

Program opremljanja območja občine Radeče z ekološkimi 
otoki za zbiranje ločeno zbranih frakcij se nadaljuje tudi v 
letošnjem letu. Po postavitvi ekološkega otoka pri Lovskem 
domu na Močilnem so bili v začetku poletja postavljeni še 
trije novi ekološki otoki v severnem in zahodnem delu naše 
občine. Nove ekološke pridobitve in s tem lažjega ločene-

ga oddajanja odpadne embalažale so se tokrat po dogovoru 
med krajevnimi skupnostmi in JP Komunalo Radeče razvese-
lili prebivalci naselij Zavrate, Zagrad in Počakovo. Na vseh 
treh omenjenih lokacij so bili postavljeni zabojniki različnih 
barv za ločeno oddajanje steklene embalaže, plastične in ko-
vinske embalaže ter papirja in kartonske embalaže. JP Ko-
munala Radeče zabojnike izpraznjuje dvakrat tedensko. Od-
padno embalažo in kosovne odpadke pa lahko občani, ki so 
vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi gospodinjskimi od-
padki, brezplačno oddajajo tudi v zbirnem centru Hotemež.
Vključno z zadnjimi tremi postavljenimi ekološkimi otoki je 
število ekoloških otokov v občini Radeče naraslo na okroglih 
40, kar naj bi po predpisani zakonodaji zadoščalo za cca. 
20.000 prebivalcev. Še posebej pa razveseljuje dejstvo, da je 
ločeno oddajanje odpadne embalaže čedalje pogosteje omo-
gočano tudi prebivalcem bolj odmaknjenih naselij.

Zaključena sanacija dela plazu 
in ceste na Žebnik
Med najbolj plazovitimi območji občine Radeče izstopa t.i. 
plaz nad halo izčeskov podjetja Radeče papir, ki že več dese-
tletij ogroža več stanovanjskih objektov na Žebniku ter dovo-
zno cesto do teh objektov. Prevoznost slednje se je v zadnjih 
letih poslabšala v tolikšni meri, da je bila na najbolj kritič-
nem odseku pod žebniškim igriščem le še pogojno prevozna. 
Na podlagi geološko-geotehničnega poročila, v katerem je 
bilo ugotovljeno, da gre za velik, aktiven plaz s kompleksno 

drsino, ki bi sicer potreboval zelo obsežno celovito sanacijo 
in na obravnavanem območju poleg stanovanjskih objektov 
ogroža tudi lokalno cestno infrastukturo, je bil v lanskem letu 
izdelan predlog sanacije najbolj kritičnega odseka lokalne 
ceste, na podlagi katerega je Občina Radeče za izvedbo del 
izbrala podjetje Rafael iz Sevnice. Predlog sanacije je zaje-
mal umirjanje brežine z izvedbo zagatne stene za prepreči-
tev usada v skupni dolžini dvajset metrov, izdelavo vzdolžne 
in prečne drenaže na podložnem betonu ter nasutje in utr-
ditev cestišča s zaključnim asfaltiranjem. 

Zagatna stena, sestavljena iz v plaz vtisnjenih in spojenih že-
lezniških tirnic dolžine osem metrov na medsebojni oddalje-
nosti pol metra, je bila izvedena v lanski jeseni, medtem ko 
se je z zaključnimi deli na cestišču počakalo še do letošnjega 
poletja. Z asfaltacijo, ki je bila nato opravljena julija letos, 
je obravnavani odsek saniran in znova normalno prevozen.

Postavitev novih ekoloških otokov

Ekološka otoka v Zagradu in na Počakovem
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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

GABERJE, GABRJE – 16. junija so se vaščani Gabrja pri Do-
bovi (na fotografiji) udeležili že sedmega tradicionalnega 
srečanja vasi Gabrje in Gaberje, ki je potekalo v Gaberju 
na Vipavskem. Letošnjega srečanja osmih slovenskih vasi 
s tema imenoma se je udeležilo okoli 550 Gab(e)rcev, ki 
sta jih pozdravila organizator srečanja Miloš Čehovin in 
župan občine Ajdovščina Marjan Poljšak. Sledila sta kul-
turni program, v katerem so se predstavile vse sodelu-
joče vasi, in zabavni program z Damjano Golavšek. Kot 
vsako leto so si tudi letos vaščani Gabrja ogledali zna-
menitosti vasi gostiteljice, med drugim so obiskali tudi 
grad Štanjel, potekale so vaške igre, za zabavni večer in 
nepozabno vzdušje pa je poskrbel narodnozabavni an-
sambel. J. K./R. R.

LISCA – Prvi petek v letošnjem juliju so se zbrali kosci in grabljice 
pri Tončkovem domu na Lisci, da bi prikazali ročno košnjo in nato 
še grabljenje sveže pokošene trave na način, kot se je to delalo 

nekoč - brez strojne mehani-
zacije, ki v novejšem času laj-
ša in krajša delo, vendar pa se 
s sodobno tehnologijo izgublja 
stik z ljudmi in skorajda ni več 
veselega druženja po opravlje-
nem delu, nič več ni slišati za-
pete pesmi …  Nekdanji običaj 
ročne košnje trave v organiza-
ciji KŠTD Blaž Jurko z Razbor-
ja pod Lisco je obudil spomine 
na vonj sveže pokošene trave 
in na zven klepanja kose, kajti 
kosa je morala biti vedno do-
bro nabrušena, da se je dalo z 
njo odrezati travo. Na obron-
kih Lisce se je zaslišala tudi 
vesela pesem, ki so jo včasih 
pele grabljice pri delu, in pe-
sem koscev po končanem delu. 
Manjkala ni niti malica, ki jo je 
sredi pokošenega travnika pri-
pravila skrbna gospodinja.
 S. R., foto: L. M.

Postaja košnja trave s koso star 
ljudski običaj?

Travo na Lisci so letos kosili ročno.

T: 07/ 38 43 400 
www.terme-smarjeske.si

Na kopanje  
v Šmarješke Toplice

notranji (32 °C) in zunanji bazeni (26-28 °C) • znameniti leseni bazen (32°C)  
• romantične kopeli v intimnem zavetju parka s sončno teraso

CELODNEVNO KOPANJE pon.-pet.  8,00 EUR vikend  8,50 EUR
Zunanji bazeni so odprti vsak dan od 8. do 19. ure.  

Uživajte v sproščenem plavanju v mirnem okolju zdraviliškega parka.

KRŠKO - Mladinski center Krško je med 7. in 14. julijem go-
stil 25 mladih iz Armenije, Francije, Azerbajdžana in Slo-
venije, starih od 13 do 18 let. Letošnja izmenjava, poime-
novana Bringing old city back to life, je že tretja po vrsti.

„V letu 2010 so se mladi udejstvovali na področju glasbe – Jaz-
zin Krško, v minulem letu so preurejali zapuščeni krški park 
– ParkArt, tokratna izmenjava pa temelji na različnih delav-
nicah, kot so lončarstvo, kuhanje, slikanje, risanje na pa-
nele in ostalo,“ je povedala Katarina Ceglar, vodja projek-
ta mednarodne izmenjave, in dodala, da sta cilja srečanja 
druženje in tudi predramiti staro mestno krško jedro z nekaj 
več dogodki. Tako so udeleženci izmenjave v krški Dvorani v 
parku prikazali improvizirano igro z igralske delavnice, kate-
re mentorica je bila študentka filmske režije na AGRFT Ka-
tarina Rešek, ki je ob tem dejala, da so izbrali cirkuško te-
matiko, ker so si mladi želeli nekaj duhovitega: „Delavnica 
je potekala tri dni, sodelujoči so se potrudili in naredili za-
nimivo predstavo, bili so res zelo kreativni, zelo sem zado-
voljna.“ Poleg tega so mladi izdelovali barvite panele, posli-
kavali stekla in pekli piškote, ustvarjene izdelke pa v starem 
mestnem jedru predstavili v sklopu evropskega sejma. Kot 
je še povedala vodja mednarodnih programov, so poleg ome-
njenih predstavitev za javnost mladi za svoje kolege iz dru-
gih držav v mladinskem hotelu, kjer so nastanjeni, pripravili 
tudi kulinarične večere, na katerih so predstavili posebnosti 
oziroma tipične jedi svoje dežele. Izvedba projekta je finan-
cirana s strani Evropske komisije, nekaj sredstev pa je pri-
spevala krška Občina ter lokalni sponzorji.  M. K./B. M.

Cirkuška tematika na mladinski 
izmenjavi

VELIKI TRN – 14. julija pod večer se je na Velikem Trnu pred 
številnimi ljubitelji harmonike končalo 15. državno prvenstvo 
hamonikark. Štirinajst harmonikark iz vseh koncev Sloveni-
je je prikazalo veliko znanja, virtuoznosti, posrečene izvir-

ne skladbe in igranje, ki je navdušilo občinstvo. Strokovna 
žirija v sestavi Alojz Rauch iz Novega mesta, Albert Zaver-
šnik iz Šmarja pri Jelšah in Vesna Žagar iz Ljubljane je ime-
la zelo težko delo, da je razdelila dve pohvali, pet srebrnih 
in sedem zlatih medalj. Letos namreč strokovna žirija ni po-
delila bronaste medalje, kar se ni zgodilo v vseh petnajstih 
letih tekmovanja, kar res priča o kakovostnem igranju vseh 
tekmovalk. Po mnenju strokovne žirije je bila letos najbolj-
ša harmonikarka Ana Jesenovec iz Škofje Loke, druga Anja 
Koračin iz Gorenje vasi, tretja pa Iris Saksida iz Dornberga. 
Po mnenju občinstva je bila letos najprikupnejša harmoni-
karka Sandra Murgelj z Otočca.  M. B.

ČATEŽ OB SAVI – Junij je mesec, ko Ljudske pevke Žejno in KD 
Anton Kreč s Čateža pripravita srečanje ljudskih pevcev v čate-
škem domu krajanov. Letos je bilo sedmo, zapelo pa je deset 
skupin, in sicer gostiteljice, PS Zarja, LP Ajda, LP Sromlje, Vaški 

fantje z Doln, Harmonikarji KD Dobje, LP Vrtnica Puconci (spre-
mljal jih je župan), LP Predice iz Kamnika, KD Dediščina – Go-
dec in gostje iz Artič MePZ KUD Oton Župančič. Za zaključek so 
skupine strnile glasove v pesmi Pojdem na Štajersko, saj je nji-
hov slogan Pesem nas druži, kar pomeni, da si zaslužijo pohvalo 
in zahvalo, ker ohranjajo slovensko ljudsko dediščino. N. J. S.

BIZELJSKO - Župnija Bizeljsko je pripravila prvo srečanje 
ljudskih pevcev, ki so ga poimenovali ‚Veseli hribček‘, ka-
kor je Anton Martin Slomšek v svojih letih kaplanovanja 
na Bizeljskem poimenoval znano En hribček bom kupil. 

Srečanja se je udeležilo 11 skupin, ob Ljudskih pevcih Bi-
zeljsko še Ljudski pevci Sromlje, Globoko in Fantje iz Vrhov 
iz Bistrice ob Sotli, Ljudske pevke Cerklje ob Krki, Koledniki 
iz Bušeče vasi, pevke iz Žejnega, Ljudski pevci Prijatelji iz 
Šmartnega ob Paki, Trebeški drotarji, Kapelski pubje ter Fan-
tje iz Šentruperta. Domači župnik Vlado Leskovar se je za-
hvalil nastopajočim, še zlasti pa vodji domačih ljudskih pev-
cev Jožetu Veršcu, ki je prevzel organizacijo in nosil večji 
del njenega bremena. Zbrane je pozdravil Alojz Kačičnik, 
župnik s Slomškove Ponikve, ki je pobudnik srečanja pevcev 
na Bizeljskem. Povedal je, da v Slomškovem letu, v kate-
rem obeležujemo 150 letnico njegove smrti, skušajo pove-
zati kraje, ki jih je obiskal in jih skozi prireditve vključiti v 
praznovanje. Jože Veršec pa se je zahvalil tudi Vesni Sever, 
etnologinji, ki je koncert snemala in bo odlomke 14. julija 
predvajala na Radiu Ognjišče, Lučki Černelč iz območnega 
Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter Katarini Za-
gmajster, ki je prireditev moderirala. Ob koncu pa so bizelj-
ski pevci s Trebeškimi drotarji in vodji gostujočih skupin ter 
seveda publiko v cerkvi sv. Lovrenca zapeli skupaj En hrib-
ček bom kupil.  S. Vahtarić 

Najboljša Gorenjka, 
najprikupnejša Dolenjka

Od leve: Sandra Murgelj, Iris Saksida, Ana Jesenovec in 
Anja Koračin (Foto: Milan Brecl)

Srečanje ljudskih pevcev 
v Slomškovem letu 

Bizeljski ljudski pevci z Jožetom Veršcem (skrajno levo). 

Pa se sliš‘

Za zaključek so nastopajoči družno zapeli

RADEČE - V razstavnem prostoru Caffe galerije v Radečah so 
na ogled zanimivi slikarski motivi Društva ljubiteljev likovne 
umetnosti Radeče, ki svoja dela predstavljajo pod skupnim 
naslovom »Ali poznamo Radeče?« Podobo Radeč obiskoval-
kam in obiskovalcem razstave skozi izostreno umetnikovo oko 
predstavljajo Zala Brus, Ludvik Kos, Boris Koteski, Mojca 
Musar, Marija Oven in Irena Zgonc. S. R.

naročila oglasov
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

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

»Ali poznamo Radeče?«

Udeleženci izmenjave
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PARIZ, DOLNJE BREZOVO - Podjetje Inplet pletiva praznu-
je letos 30-letnico svojega delovanja. V družbi že skoraj 
90 odstotkov svoje prodaje ustvarijo na zahtevnem evrop-
skem trgu, od tega kar 30 odstotkov v Franciji. 

Na pobudo slovenske ambasade je 7. julija potekal sprejem 
za tuje poslovne partnerje iz vse Evrope v rezidenci velepo-
slanice Veronike Stabej v Parizu. Kot je v svojem nagovoru 
dejala veleposlanica, je Inplet dokaz, da je mogoče uspeti 
tudi na tako zahtevnem trgu, kot je Francija, ter v tako te-
žavni panogi, kot je tekstil, direktorica Inpleta Helena Zida-
rič Kožar pa je poudarila, da razvoj tako v tržnem kot tudi 
v tehnološkem smislu ne bi bil mogoč brez izmenjave drago-
cenega znanja in izkušenj, ki jih je Inplet pospešeno imple-
mentiral v svoje procese.  
Sprejem na tako visokem nivoju je veliko priznanje za vse 
zaposlene v Inpletu – za njihov trud in prizadevnost v tako 
težavni panogi, kot je tekstil. Dan po sprejemu se je v Pari-
zu pričel najpomembnejši sejem perila, kopalk in materia-
lov, na katerem je Inplet razstavljal kot edini predstavnik iz 
Slovenije.  B. M. (Vir: Inplet)

Inplet na sprejemu in sejmu 
v Parizu

Delegacija podjetja Inplet s slovensko veleposlanico v 
Parizu

RADEČE - Občina Radeče je 
preko domačega javnega pod-
jetje Komunala konec juni-
ja ustanovila podjetje Papir-
nica Radeče, za direktorja pa 
imenovala 41-letnega doma-
čina Tomaža Režuna. V no-
voustanovljenem podjetju, v 
katerem nameravajo ponov-
no zagnati papirni stroj 4 za 
proizvodnjo belih papirjev, naj 
bi dobilo zaposlitev okoli 100 
nekdanjih delavcev. Medtem 
je stečajni upravitelj družbe 
Radeče papir Borut Soklič na 
celjskem sodišču 6. julija od-
prl dve prispeli ponudbi za odkup poslovne celote družbe Ra-
deče Papir v stečaju, in sicer družbe Tehnični sistemi Bizelj-
sko, ki pa ni zadostila vsem zahtevanim pogojem, ter družbe 
Saray iz Ankare, v kateri so za papirnico kot celoto sicer pri-
pravljeni plačati 15,4 mio evrov, a želijo predhodno teme-
ljito pregledati poslovanje radeške papirnice. Do sedaj kot 
potencialni kupec najpogosteje omenjana francoska družba 
Oberthur Technologies ni izkazala interesa za nakup. B. M.  

Turki zainteresirani za nakup 
papirnice 

Tomaž Režun

Napredek, ki ga v podjetju Kostak beležimo na področju zbiranja ločenih 
frakcij, je iz leta v leto vidnejši. Iz gospodinjstev ločeno zberemo že 50 % 
odpadkov. V prihodnje si želimo na področju ločenega zbiranja še vidnej-
ših rezultatov, zato bomo povečali odvoz ločenih frakcij ter zmanjšali od-
voz mešanih komunalnih odpadkov, katere bomo od avgusta dalje odvažali 
na 14 dni. V spodnjih tabelah smo zapisali urnike odvoza odpadkov za me-
sec avgust in september 2012, sledilo bo ponavljanje v 14-dnevnih ciklih. 

Sprememba Odloka o ravnanju z odpadki 
Skladno s spremembo Odloka o ravnanju z odpadki je merilo za določitev 
višine smetarine prostornina posod, ki jih za ločeno zbrane odpadke upo-
rablja povzročitelj, torej posod za odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
in posod namenjenih odlaganju ločenih frakcij. Višina stroška bo za upo-
rabnika ostala nespremenjena. 

URNIK 14-DNEVNEGA ODVOZA 
MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

DAN PODROČJE ODVOZA TERMIN 
ODVOZA

PONEDELJEK

KS Brestanica  
(razen Dolenjega Leskovca)

 KS Koprivnica 
KS Senovo  

(razen področja Bohorja)
Gubčeva in Bohoričeva ulica  

v KS Krško

6. in 20. 8.
3. in 17. 9.
sledi odvoz 

vsakih 14 dni

TOREK

KS Dolenja vas
KS Krško-levi breg 

KS Zdole 
Sremič

14. in 28. 8. 
11. in 25. 9.
sledi odvoz 

vsakih 14 dni

SREDA

Občina Kostanjevica na Krki
KS Podbočje 

KS Veliki Podlog 
Področje Bohorja

8. in 22. 8.
5. in 19. 9.
sledi odvoz 

vsakih 14 dni

ČETRTEK

KS Krško polje
KS Gora
KS Raka

KS Senuše
KS Veliki Trn

Gorenja vas, Velika vas, Selce 

9. in 23. 8.
6. in 20. 9.
sledi odvoz 

vsakih 14 dni

PETEK

KS Krško-desni breg 
Dolenji Leskovec 

KS Leskovec pri Krškem 
KS Rožno Presladol 

KS Sp. St. Grad- Sp. Libna

17. in 31. 8.
14. in 28. 9.
sledi odvoz 

vsakih 14 dni

V mesecu juliju bomo na območju obeh občin dodatno namestili 20 zbi-
ralnic. V prihodnje bomo dodatne zbiralnice postavljali na področjih, kjer 
se le-te polnijo hitreje, zato uporabnike prosimo, da na krajevne skupno-
sti posredujejo predloge lokacij za postavitev. 

Več informacij o ločenem zbiranju odpadkov vam je na voljo na naši sple-
tni strani www.kostak.si. V primeru dodatnih vprašanj nas pokličite na tel. 
številko 07 48 17 283 ali 07 48 17 278.

V avgustu spremenjen urnik 
odvoza odpadkov 

VRSTA ODPADKA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

BIOLOŠKI  
(odvoz 1 x tedensko)

KS Brestanica,  
KS Senovo KS Krško (levi breg)

KS Krško  
(desni breg),  
KS Leskovec

občina Kostanjevica, 
zbiralnice (desni breg),  

Veniše, Velika vas

Dolenja vas, Narpel, 
zbiralnice (levi breg),  

KS Sp. St. Grad - 
Sp. Libna

PLASTIKA  
(odvoz 2 x tedensko) / vse zbiralnice v obeh 

občinah / / vse zbiralnice v obeh 
občinah

PAPIR IN KARTON 
(odvoz 1 x tedensko) / desni breg reke Save / / levi breg reke Save

PLOČEVINKE IN SEST. 
EMBALAŽA  

(odvoz 1 x tedensko)
desni breg reke Save / / levi breg reke Save /

STEKLO / / / / /

URNIK ODVOZA LOČENIH FRAKCIJ IZ ZBIRALNIC

Termini v avgustu in septembru 2012: 6. – 10. in 20. – 24. 8. ter 3. – 7. in 17. – 21. 9.; sledi ponavljanje cikla na obdobje 14 dni. 

Termini v avgustu in septembru 2012: 13. – 17. in 27. – 31. 8. ter 10. – 14. in 24. – 28. 9.; sledi ponavljanje cikla na obdobje 14 dni.

VRSTA ODPADKA/DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

BIOLOŠKI  
(odvoz 1 x tedensko)

KS Brestanica,  
KS Senovo KS Krško (levi breg)

KS Krško  
(desni breg),  
KS Leskovec

občina Kostanjevica, 
zbiralnice (desni breg),  

Veniše, Velika vas

Dolenja vas, Narpel, 
zbiralnice (levi breg),  

KS Sp. St. Grad - 
Sp. Libna

PLASTIKA  
(odvoz 2 x tedensko)

vse zbiralnice v obeh 
občinah / / vse zbiralnice v obeh 

občinah /

PAPIR IN KARTON 
(odvoz 1 x tedensko) desni breg reke Save / / levi breg reke Save /

PLOČEVINKE IN SEST. 
EMBALAŽA 

(odvoz 1 x tedensko)
/ / vse zbiralnice v obeh 

občinah / /

STEKLO / desni breg reke Save / / levi breg reke Save

SEVNICA - Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktorica Centra 
za socialno delo Sevnica Danica Božič sta 6. julija podpisa-
la pogodbo o prevzemu dveh novih vozil v upravljanje za iz-
vajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. 

Center za socialno delo Sevnica je v okviru storitve Pomoč druži-
ni na domu doslej razpolagal z dvema voziloma, v letošnjem juli-
ju pa je Občina Sevnica zagotovila še dodatni dve novi, primerno 
opremljeni vozili s pogonom na štiri kolesa, ki bosta omogoča-
li lažji dostop do uporabnikov, ki živijo na zahtevnejšem terenu 
in kamor je dostop predvsem v zimskem času težji. »V lanskem 
letu je bila nudena socialna oskrba na domu sto osemindvajse-
tim družinam oz. povprečno štiriinsedemdesetim uporabnicam 
in uporabnikom na mesec,« je pojasnila direktorica CSD Sevni-
ca Danica Božič in dodala, da se neposredna socialna oskrba, 
ki jo izvaja devet socialnih oskrbovalk, izvaja v dopoldanskem 
in v popoldanskem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih – 
v vseh vremenskih pogojih. Predsednik Odbora za zdravstveno 
varstvo in socialo Občine Sevnica Jožef Žnidarič je poudaril hu-
mano delo socialnih oskrbovalk na domu. »Ljudje potrebujejo 
pomoč in lepo besedo,« je povedal po opisu dne, ki ga je pre-
živel pri ogledu izvajanja storitve. »Občina Sevnica v skladu z 
zakonom redno sledi potrebam centra za socialno delo kot iz-
vajalca te storitve. Zaradi naraščanja potreb po storitvi je tako 
zagotovila še dve dodatni novi vozili. Vsa štiri vozila omogoča-
jo lažje delo oskrbovalk in s tem dodatno izboljšavo življenja 
pomoči potrebnim na domu,« je ob predaji novih vozil povedal 
župan Srečko Ocvirk. »Bili smo med prvimi v Sloveniji, ki smo 
začeli to pomoč izvajati,« je dejal nekdanji direktor CSD Sevni-
ca Franc Kos.  S. Radi

CSD Sevnica bogatejši za dve vozili

Sevniški župan Srečko Ocvirk je predal ključe novega vo-
zila direktorici centra za socialno delo Danici Božič.

ČATEŽ- V sredo, 11. julija, je v Ter-
mah Čatež potekal košarkarski zaj-
trk z Matjažem Smodišem (na foto-
grafiji) in novinarska konferenca na 
temo njegovega četrtega košarkar-
skega tabora. Smodiš je poudaril, da 
so v Termah Čatež idealni pogoji za 
izvajanje športa. Športnim taborom 
v takšni okolici pripisuje velik po-
men, saj opaža, da so ob današnjem 
načinu življenja motorične sposob-
nosti otrok slabo razvite. Smodiš se je dotaknil tudi svoje na-
daljnje kariere. Košarkar, ki je ob doseganju uspehov doži-
vel hujšo poškodbo hrbtenice in razmišljal o koncu športne 
kariere, o tem še ni podal dokončne odločitve. Na klub no-
vomeške Krke ga veže veliko pozitivnih čustev, zaenkrat pa 
se bo posvetil delu z mladimi. J. S.

Četrti košarkarski tabor Smodiša
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„Tridelna razglednica prikazuje Artiče, ovite v rodovitna polja 
in sadovnjake; trgovino Josipa Cerjaka, ki jo je odprl leta 1929; 
in šolo, ki je bila zaradi svoje vloge v kraju in okolici upodo-
bljena na več razglednicah. Pošiljateljica se je konec septem-
bra oglasila svojim bližnjim iz trgatve: Sedaj par dni v trgatvi, 
kjer se prav dobro počutim.“ 
(odlomek iz knjige Brežice – stoletje na razglednicah, 
avtorja: Polona Brenčič in Silvo Mavsar, str. 139)

Zbirka Stoletje na razglednicah: Krško - Sevnica - Brežice
Potujte skozi čas z branjem teh izredno zanimivih, slikovno in tekstovno bogatih knjig!

Knjige, ki vam prikličejo otroške spomine.
Knjige, ki zvesto ohranjajo podobo naših mest in vasi za zanamce. 

Knjige, ki so najlepše darilo za vse domačine in tiste, ki jih je življenje poneslo iz naših krajev ...

„Ker so po glavni ulici vozili še redki avtomobili, so se lah-
ko na najširšem delu trga brezskrbno igrali otroci. V 30. 
letih so si od Cvenkljevega vrta levo sledile gostilna Žičkar, 
hiša notarja Jožefa Vimpolška, tej pa velika, iz nekdanjih 
dveh hiš združena, hiša tedaj najmočnejšega trgovca Petra 
Šetine.“ 
(odlomek iz knjige Sevnica - stoletje na razglednicah, 
avtor Oskar Zoran Zelič, str. 97)

„V strugo Save vgrajen stari most. Močni leseni oporniki v tri-
kotni obliki so v celoti nosili leseno konstrukcijo. Skozi stoletje 
je most stal kot povezovalec dveh različnih, a sorodnih pokra-
jin, enako socialno čutečih ljudi, ki so svoje domove zgradili na 
enem ali drugem bregu Save. Včasih deroča, včasih umirjena 
reka je pustila svoje sledi. Ob povodnji je most nevarno ogrozi-
la. Tudi leta 1933 so bile poplave zelo hude, voda je v Krškem 
segala do hiš, čeprav je obrežje visoko. Poplava je v Celju po-
drla tri mostove, krški pa je zdržal velikansko vodovje. Ljudje 
so se po mostu sprehajali, hodili na delo, ob prazničnih dneh 
pa na videmski strani ob njem tudi trgovali.“
(odlomek iz knjige Krško – stoletje na razglednicah, avtorji: 
Polona Brenčič, Silvo Mavsar in Ljudmila Šribar, str. 111)

naročila:  
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si

Stroške dostave krije Založba Neviodunum

38€

35€

35€

Zakaj ne bi tudi pri vas zadišalo po sveže pečenem kruhu?
„Všeč mi je, ker slediš slikam in navodilom in se 

postopoma učiš. Zdaj jo naročam še za prijateljico, 
da si ne bo ves čas sposojala moje knjige.“

    Maruša iz Leskovca

„S to vašo knjigo lahko pa res vsak postane pek. 
Še moja hčerka, ki je sicer ne dobiš v kuhinjo, zdaj 

ves čas nekaj ustvarja! Jaz kot priden oče pa seveda 
preizkušam spečene stvari, hehe.“

 Darko z Jesenic na Dolenjskem

•	 knjiga,	ki	je	že	mnogim	
začetnikom	pomagala	do	
okusnega	domačega	kruha,

•	 knjiga,	ki	se	je	razveselijo	tudi	
izkušeni	peki,

•	 knjiga,	ki	vsebuje	pregledne	
slike	postopkov	in	vas	vodi	od	
osnov	do	zahtevnejših	receptur,

•	 knjiga,	ki	je	lepo	in	koristno	
darilo!	

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte 
na zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

„Celo življenje že pečem kruh in pecivo, pa šele sedaj 
vem, koliko stvari pri tem počnem narobe! 

Povsem enostavne skrivnosti iz te knjige 
so mi pomagale, da je naš kruh sedaj 

rahel in neverjetno okusen.“
 Marija iz Brežic

„Pokličeš, naročiš, pa jo poštar v 
nekaj dneh prinese? Super, torej 
bomo za vikend že pekli!“
  bralka iz Tržišča

„Naročila bi to knjigo, ker je za 
peko navdušila mojega soseda. 
Gotovo bo tudi mojemu možu 
všeč. Se že veselimo!“

Jana iz Kostanjevice

Kruh in pecivo po domače, za veliko veselja ob peki!
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Info: (07)488 01 94 - blagajna
www.kd-krsko.si, info@kd-krsko.si 

DUO ARITMIJA
koncert iz cikla Akustika

Zasedba: Šemsudin Džopa - Dino - kitara, 
Tilen Stepišnik - kitara.

v soboto, 21.7., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja (v primeru dežja klub KDK)

Pobudo za ta projekt je dala 
skupina „Kopiraj, prilepi, 
zboldaj“ v sestavi Suzana Ju-
rečič (vodja skupine), Žiga 
Bašek, Karin Češnovar, Sen-
ta Jeler, Klemen Kavčič, Ga-
šper Ljubi, Petra Puc in nji-
hov mentor Iztok Molan, v 
veliko pomoč pa jim je bila 
tudi koordinatorka Katarina 
Ceglar. V sodelovanju z MC 
Krško in Mestnim muzejem 
Krško so se lanskega julija od-
ločili, da bodo raziskali zgo-
dovino Krškega skozi štiri zgo-
dovinsko pomembne objekte: 
Mencingerjevo hišo na CKŽ 2, 
Engelsbergerjevo hišo na CKŽ 
40, Bonovo oz. Hočevarjevo 
hišo na CKŽ 54 ter Mladinski 
center Krško, ki je bil včasih 
stara krška bolnišnica, na CKŽ 
105. Kot sta v imenu pobudne 
skupine dejali Senta Jeler in 
Petra Puc, so mladi razisko-
valci izbrskali mnogo zanimi-

Končan projekt „Gurkfeld 2 54 40 105“ 
KRŠKO – 20. junija je v Mladinskem centru Krško potekal zaključek projekta „Gurkfeld 2 54 40 105“, v 
katerem je sodelovalo sedem mladih in katerega namen je bil raziskati zgodovino Krškega.

vih zgodovinskih podrobno-
sti mesta Krško, med katerimi 
najbolj izstopa odkritje več 
predmetov Josipine in Marti-
na Hočevar (med drugim tudi 
starinske peči), ki so zdaj na 
ogled v Mestnem muzeju. Prav 
tako so se naučili sodelovanja, 

odzivanja v kriznih situacijah, 
upravljanja s financami, pravil 
uporabe formalnega jezika ter 
obdelovanja videa in fotogra-
fij. Iztok Molan je za naš ča-
sopis povedal, da so mladi z 
željo po raziskovanju prišli v 
MC Krško, ki jim je pomagal 

pri prijavi na projekt, ki ga je 
finančno podprl zavod Movit v 
okviru programa Mladi v akci-
ji. Mladi so šli objekte osebno 
pogledat in na Zemljiški knji-
gi Krško pregledali zgodovino 
lastnikov.

Na zaključku projekta, kate-
rega rezultat je tudi multi-
medijska zloženka, sta nekaj 
besed spregovorila tudi direk-
tor MC Krško Mitja Valentinc 
ter Alenka Černelič Krošelj, 
kustosinja Mestnega muzeja 
Krško, ki je poudarila, da so 
taki projekti vedno dobrodošli 
in prinesejo odlične rezultate. 
V Krškem so se namreč začeli 
zavedati, da je zgodovina iz-
jemno pomembna. Prav tako 
se pobudna skupina zahvalju-
je tudi podjetju Savaprojekt, 
s pomočjo katerega so ustva-
rili vizijo prihodnosti Krškega.
 Rok Retelj

Članici pobudne skupine Petra Puc (levo) in Senta Jeler

ŠENTJANŽ – Prvo letošnjo julijsko nedeljo se je v prijetnem 
okolju Musarjevega gozda v Šentjanžu pod vodstvom likovne 
pedagoginje Elene Sigmund odvijala prva likovna delavni-
ca v naravi, ki jo je organiziralo Kulturno umetniško društvo 
Budna vas. Otrokom različnih starosti so pri ustvarjanju po-

magali tudi starši, dedki in babice ter članice in član likovne 
sekcije KUD Budna vas pri Šentjanžu. Ob zaključku delavni-
ce so vsi skupaj oblikovali še drevo prijateljstva ter pripravi-
li razstavo in se fotografirali za spomin. »Vsem, ki smo sode-
lovali pri pripravah in pri samih delavnicah, je bilo prijetno 
toplo pri srcu, ko so otroci ob odhodu spraševali, kdaj bodo 
spet delavnice. Veseli smo, da smo polepšali nedeljsko po-
poldne otrokom od blizu in malo manj blizu - prišli so tudi 
iz Sevnice in Radeč, in upamo, da so bili vsi zadovoljni,« je 
opisala dogodek predsednica Kulturno umetniškega društva 
Budna vas Magda Sigmund. S. R./M. S.

SEVNICA - Prvo sredo v mesecu juliju je sevniški umetnik 
Rudi Stopar ponovno pripravil zanimiv kulturni dogodek, 
ki ga je duhovito in sproščeno v grajski kapeli sevniškega 
gradu povezoval 78-letni Stoparjev prijatelj Črt Škodlar. 

Le-ta je z izbranimi besedami predstavil tudi svoja prijatelja 
– hrvaškega kantavtorja Mira in Ano Betlehem iz Peteraneca 
v bližini Koprivnice, ki sta v čudovitem poletnem večeru za-
pela dve avtorski skladbi v kajkavskem narečju. V iskrivem 
pogovoru je Škodlar predstavil še svojega drugega prijate-
lja – slovenskega baletnega plesalca, koreografa, zdravnika, 
režiserja in pedagoga, 83-letnega Henrika Neubauerja, ki 
se bo v mesecu novembru predstavil tudi v sevniški knjižni-
ci. Kot pesnico je Rudi Stopar predstavil Mirjano Bobanac 
iz Zagreba, ki je odrecitirala dve svoji pesmi, ki ju je nato v 
slovenskem prevodu prebral še Stopar. 
Skoraj uro trajajočemu umetniškemu večeru, ki je grajsko 
kapelo napolnil s prijetnimi besedami in z glasbo, je sledila 
predstavitev osrednjega gosta - hrvaškega slikarja in grafika 
Jože Boltižarja iz Vrbovca. Boltižarjeve grafike, ki bodo me-
sec dni na ogled v oknu Radogost na sevniškem gradu, pre-
vzamejo vse naše čute. V njegovih grafikah (pri njihovi izde-
lavi kot matrico uporablja baker) se zrcali izjemna umetniška 
ustvarjalnost, v kateri mu je uspelo povezati pretekli, seda-
nji in prihodnji čas. »Za temo, ki vsa temelji na metafizič-
nem razsvetljenstvu, onstran odsevov iracionalne svetlobe in 
radirajočih nadčutnih izhodišč, je Boltižar izbral najprimer-
nejšo tehniko – akvatinto,« je zapisal o Boltižarjevem delu 
hrvaški pesnik in esejist Luka Paljtak. 
Za oživljanje, širjenje in ohranjanje kulturnega poslanstva 
sta se Rudiju Stoparju v zbirki Ogledi zahvalila direktorica 
zavoda KŠTM Mojca Pernovšek in sevniški podžupan Jožef 
Žnidarič. S. Radi

Hrvaški grafik Joža Boltižar 
v oknu Radogost

Hrvaški grafik Joža Boltižar v oknu Radogost

Likovna delavnica v naravi

Otroške likovne delavnice so privabile lepo število ude-
leženk in udeležencev.

Prvi Anin glasbeni večer sta 
ob povabljenih gostujočih 
glasbenikih izvedli izvrstni 
mladi violinistki, 17-letna 
domačinka Manca Marinčič 
in leto dni starejša Ingrid Ko-
zole iz Krškega. Obe glasbe-
nici, ki sta se začeli glasbi po-
svečati sočasno z vstopom v 
osnovno šolo, sta učenki uči-
teljice violine Ivane Krhin 
Podlesnik, le da Kozoleto-
vo že vsa leta poučuje Krhin 
Podlesnikova, Marinčičeva 
pa je nižjo glasbeno šolo za-
ključila pri profesorici Suzani 
Dobrila. Prav tako sta obe vi-
olinistki članici Simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Krško, 
ob tem Ingrid igra še v sku-
pinah AFB in Mariachi Fiesta 

Violinski Anin glasbeni večer 
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Z otvoritvenim koncertom violinistk Mance Marinčič in Ingrid Kozole v cerkvi 
sv. Ane v Leskovcu pri Krškem so se 6. julija začeli letošnji Anini glasbeni večeri. Tudi v desetem letu 
jih za glasbene sladokusce organizirata domače Kulturno društvo Leskovec pri Krškem in tamkajšnja 
Župnija, navedenemu uvodnemu koncertu pa bodo tradicionalno sledili še trije.

en Jalisco, Manca pa v Godal-
nem orkestru GŠ. Kljub mla-
dosti imata za seboj že šte-
vilne solistične in skupinske 
nastope oziroma nastope v 

orkestralnih in drugih zased-
bah, kar sta udejanjili tudi 
na Aninem glasbenem veče-
ru. Ob spremljavi profesorice 
klavirja Milice Krhin so poleg 

njiju in njune profesorice za-
igrali še Domen Gošek na ki-
tari, violinistke Anja Kramar, 
Klara Masnik in Nina Vodeb 
ter na violi Saša Gorenc.

Tako mladi glasbenici kot nju-
ne instrumentalne prijatelje 
je zbranim poslušalcem pred-
stavila moderatorka Klavdija 
Mirt, sicer pa je vodja pro-
jekta Aninih glasbenih veče-
rov Darja Hrastelj, umetniški 
vodja pa sopranistka Mihaela 
Komočar. Drugi Anin glasbe-
ni večer se bo zvrstil 26. juli-
ja, na njem pa bo koncertiral 
na harmoniki Uroš Polanec, 
študent Akademije za glasbo 
v Ljubljani.
 Bojana Mavsar

Violinistki Ingrid Kozole in Manca Marinčič

Kot je razstavljene risbe av-
toric, upodobljene s tušem, 
predstavila Alenka Černelič 
Krošelj, so risbe Branke Pirc 
ustvarjene v brezbarvju, to je 
črno-bele, pri čemer ustvarjal-
ka z drobnimi in malimi detajli 
pove veliko, razkriva notranjo 
poduhovljenost, intimnost in 
čustvenost. Kontrast temu so 
podobe Zakškove, ki jih razpr-
šijo rdeči poudarki, v risbo in 
motiv izpisane besede ter pa-
spartuji močnih barv. V pri-
merjavi s Pirčevo, iz risb Za-
kškove, tudi spričo mladosti 
avtorice, ni mogoče prebra-
ti veliko osebnih zgodb, so pa 
zato, je še dejala Černelič Kro-
šljeva, likovno dekorativno iz-
delane. Ali kot je risbe opisala 
tudi njuna mentorica, akadem-
ska slikarka Nives Palmič, tako 
Pirčeva kot Zakškova obvladu-
jeta tehniko: »Brankine so pre-
finjene, Katarinine predsta-
vljajo drzno estetiko.«

Drzne in intimne risbe 
Katarine Zakšek in Branke Pirc
KRŠKO - V soorganizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško, krškega Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti,  Društva likovnikov OKO ter KS mesta Krško je bila 28. junija v Dvorani v parku odprta razstava risb 
Branke Pirc in Katarine Zakšek. Otvoritev je s pevskimi točkami popestrila moška pevska zasedba Vox 
Posavci, ob zaključku tudi Matjaž Pintar iz Ljubljane. 

Obe razstavljavki sta članici 
Društva likovnikov OKO, ki ga 
Pirčeva tudi vodi kot predse-
dnica. Ko je prevzela vode-
nje društva, kakor je dejala, 
je člane spodbudila k ustvar-
janju grafičnih risb, do tedaj 
nekoliko zapostavljene tehni-
ke, kar je bilo razvidno tudi iz 

tega, da se je v tistem obdo-
bju, pred slabimi tremi leti, 
v društvo včlanilo več mla-
dih, med drugimi tudi Katari-
na Zakšek. S tem se je hkra-
ti vzpostavilo med starejšimi 
in mlajšimi člani tudi medge-
neracijsko sodelovanje, a ne 
formalno, je poudarila Pirče-

va, pač pa spontano, toplo, 
prijateljsko. Sicer pa gre za 
drugo v nizu prireditev Pole-
tni večeri v parku, ki jih že 
vrsto let v poletnih mesecih 
pripravljata krška knjižni-
ca in JSKD. Tokrat so k pri-
reditvi pritegnili tudi domače 
društvo likovnikov, saj, kot je 
dejala vodja izpostave JSKD 
Sonja Levičar, imajo iz leta v 
leto na razpolago manj sred-
stev za izvedbo prireditev 
(samo s strani Občine Krško 
so v zadnjih dveh letih pre-
jeli kar za 40 odstotkov manj 
sredstev). Kljub temu, je po-
udarila Levičarjeva, čeprav v 
nekoliko skromnejši izvedbi 
oziroma paleti kulturnih iz-
vajalcev, ne odstopajo od že 
več let trajajočega projekta, 
s katerim želijo občanom in 
ostalim obiskovalcem ponudi-
ti kulturne dogodke, hkrati pa 
v poletnih večerih oživeti me-
sto.  Bojana Mavsar 

Katarina Zakšek in Branka Pirc
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KORITNO – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s 
člani Jamarskega kluba Brežice obiskal podzemno jamo na 
Koritnem in se spustil v 200 m globoko brezno. Pred tem 
se je v prostorih kluba seznanil z aktivnostmi in načrti ja-
marskega kluba. Obisk župana je prvi v nizu predstavitve-
nih obiskov tistih društev in klubov, ki sodelujejo v siste-
mu Civilne zaščite in reševanja Občine Brežice.

Jamarski klub Brežice deluje od l. 2008 in združuje 15 čla-
nov in članic. Kljub relativno maloštevilnemu članstvu je 
klub zelo aktiven, njihov cilj je spoznavanje in označevanje 
jam in brezen v brežiški občini, aktivni so tudi pri mednaro-
dnih odpravah. V l. 2010 so se v lastni organizaciji in v sode-
lovanju z Jamarskim klubom Železničar iz Ljubljane in člani 
Speleološkega kluba Samobor iz Hrvaške odpravili na razisko-
vanje globokih brezen na območju Nacionalnega parka Lo-
vćen v Črni gori, je povedal Aleš Orešar, predsednik kluba.

Zbranim krajanom so ob tej 
priložnosti spregovorili žu-
pan občine Brežice Ivan Mo-
lan, predsednik sveta KS Pi-
šece in svetnik Občinskega 
sveta Občine Brežice Peter 
Skrivalnik ter minister za 
delo, družino in socialne za-
deve mag. Andrej Vizjak. 
Po simboličnem rezanju tra-

ku so se udeleženci dogodka 
odpravili na ogled nove pri-
dobitve - celoten odsek so si 
namreč ogledali peš. 

Večji del 25.330 evrov vre-
dne investicije je sofinan-
cirala Občina Brežice, del 
sredstev je zagotovila KS Pi-
šece, del sredstev za moder-

nizacijo ceste pa so zbrali 
uporabniki ceste sami. Inve-
sticija je potekala od mese-
ca maja, ko so se pričela ze-
meljska dela, do julija, ko so 
izvajalci položili še zaključ-
no asfaltno plast. 

Kljub nižanju sredstev iz na-
slova države Občina Breži-

ce nadaljuje s potrebnimi 
investicijami po KS. Na po-
dročju KS Pišece se tako v 
prihodnje obeta še večja in 
zahtevnejša investicija - sa-
nacija ceste Globoko - Piše-
ce z ureditvijo pločnika, ki 
bo izboljšala prometno var-
nost v občini. 

Sofinanciranje nakupa mrež 
proti toči – odgovor Občine 
na lanskoletno škodo

Ko je julija 2011 kraje KS Bi-
zeljsko in KS Pišece priza-
delo hudo neurje s točo, je 
bilo opustošenih 1000 ha ob-
delovalnih površin, od tega 
kar 400 ha vinogradov. Zara-
di določil zakonodaje Občina 
ni mogla s finančnimi sredstvi 
pomagati tistim, ki so zara-
di toče ostali brez pridelka. 
Zato je bil ob srečanju z vino-
gradniki in kmeti iz s točo pri-
zadetega območja predstavl-
jen predlog za sofinanciranje 
nakupa protitočnih mrež, ki 
preprečujejo uničenje pri-
delka. Občina Brežice je v 
letošnjem letu predlog že 
uresničila, saj je pričela s 
sofinanciranjem nakupa pro-
titočnih mrež v kmetijstvu, 
z ukrepom bo nadaljevala 
tudi v naslednjem letu, saj 
so prvi rezultati namestitve 
protitočnih mrež pri zaščiti 
pridelkov obetavni. Na jav-
nem razpisu za dodeljevanje 
sredstev za ohranjanje razvo-
ja kmetijstva in podeželja v 
občini Brežice za leto 2012 
je Občina sofinancirala na-

Na obisku krajev, prizadetih 
v lanskem neurju s točo
BIZELJSKO, PIŠECE – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s strokovnim sodelavcem za kmetijstvo 
Romanom Matjašičem obiskal vinorodno področje, ki ga je lani prizadelo katastrofalno neurje s točo. 
Župan si je ogledal primere zavarovanih površin s protitočnimi mrežami, nakup katerih je sofinancirala 
Občina Brežice preko razpisa za ohranjanje in razvoj podeželja. Župan je obiskal sadjarsko kmetijo Kri-
žančič, kmetijo Balon iz Drenovca in kmetijo Kržan, kjer se je srečal s pridelovalci in se z njimi pogo-
voril o njihovih izkušnjah z mrežami proti toči.

kup protitočnih mrež v vino-
gradništvu v višini 40 %.

Uresničeni ukrepi – omogo-
čen nakup grozdja za fizič-
ne osebe 

Občina Brežice je z občina-
mi, ki jih je v l. 2011 priza-
dela toča, ter v sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetij-
stvo dosegla med drugimi 
ukrepi tudi spremembo Za-
kona o vinu. Sprememba za-
kona omogoča vinogradni-
kom, tudi fizičnim osebam, 
ne samo samostojnim pod-
jetnikom, nakup grozdja v 
istem vinorodnem okolišu, 
kadar sami ob uničenju leti-
ne zaradi toče, neurja, ipd.
ostanejo brez grozdja. 
Rezultat uspešnih lansko-
letnih ukrepov je tudi spre-
memba velikosti površine pri 
obnovi vinogradov za prijave 
na javni razpis ministrstva. 
Za obnovo vinogradov je bil 
upoštevan predlog za zman-
jšanje zahtevane površine z 
najmanj 0,85 ha vinograda 
na najmanj 0,6 ha vinograda 
z obnovljeno površino. V le-
tošnjem letu je bilo na pod-
ročju, ki ga je lani prizadela 

toča, obnovljenih 50 ha vino-
gradov, kar je desetkrat več 
kot je letno povprečje. 

V 2011 za pomoč pri sa-
naciji škode na stanovanj-
skih objektih in KS nameni-
li 232.000 evrov

Toča je lani poškodovala tudi 
številne stanovanjske objek-
te, predvsem strehe. Obči-
na Brežice je želela hitro in 
učinkovito pomagati prizade-
tim občankam in občanom v 
okviru svojih finančnih in z za-

konom dovoljenih možnostih. 
Na podlagi Odloka o zagoto-
vitvi sredstev za najnujnej-
šo odpravo posledic neurja s 
točo z dne 11. 7. 2011 v Ob-
čini Brežice (Ur. list RS, št. 
71/2011), in prejetih vlog za 
izplačilo ter dokazil o sanaci-
ji, je Občina Brežice nakazala 
skupno 142.144,30 evrov po-
moči občankam in občanom, 
krajevnima skupnostima pa je 
namenila skupno 90.000 ev-
rov za sanacijo cest ter ob-
jektov.
 Vir: Občina Brežice

Župan Ivan Molan z Jamarskim 
klubom Brežice obiskal 
podzemno jamo na Koritnem

Ob prazniku KS Pišece svečano predali 
v namen modernizirano cesto
PODGORJE PRI PIŠECAH – Krajani KS Pišece so svečano predali v namen asfaltirani odsek ceste Bosina - 
Iljaž v Podgorju pri Pišecah. Modernizirani odsek ceste v dolžini 350 m bo krajanom olajšal pot in pove-
čal dostopnost kraja. Svečane predaje se je z veseljem udeležil župan občine Brežice Ivan Molan.  
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Na spletni strani www.krsko.si, v rubriki aktualno, si lahko 
ogledate Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških 
vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oziro-
ma skupin občanov v občini Krško. Zavod za zdravstveno 
varstvo Novo mesto opozarja, da pitna voda na pregledanih 
vaških vodovodih oz. vodnih virih ni zdravstveno ustrezna in 
vodooskrba ni varna. Stalno je namreč prisotna možnost hi-
dričnih epidemij oziroma črevesnih bolezni. Vodo na vodnih 
virih, ki jih uporablja približno 3150 oz. 12 % prebivalcev ob-
čine Krško (seznam je objavljen na www.krsko.si), je pred 
uporabo potrebno obvezno prekuhati. 

Da bi zagotovila urejeno 
parkiranje, večje število 
parkirnih mest in dolgotraj-
no parkiranje v mestnem 
središču spremenila v krat-
kotrajno parkiranje, Obči-
na Krško nadaljuje z ure-
janjem modre cone. Potem 
ko jo je vzpostavila na ob-
močju parkirnih prostorov 
pred upravno stavbo, je se-
daj brezplačna modra cona 
urejena tudi na območju od 
občinske zgradbe do Hoče-
varjevega trga. 

Izkušnje z uvedbo modre 
cone pred občinsko zgradbo 
so se izkazale kot zelo po-
zitivne. Tako urejen promet 
namreč zagotavlja večji obrat 
vozil na posamezno parkirno 
mesto, saj je parkiranje ome-
jeno na največ dve uri, kar 
načeloma zadostuje za nakup 
v trgovini ali ostale oprav-
ke strank na Občini, Uprav-
ni enoti, Sodišču in ostalih in-
stitucijah, ki se tu nahajajo. 

Na predelu do Hočevarjeve-
ga trga tako odslej velja enak 
režim kot pred občinsko stav-
bo. Parkiranje je dovoljeno za 
največ dve uri. Glede na to, 
da je parkomat v tem trenut-
ku postavljen pred občinsko 
zgradbo, je dovolj, da obisko-
valci napišejo listek z uro pri-
hoda in ga pustijo na vidnem 
mestu v avtomobilu ali pa sto-
pijo do parkomata. 

Ker Občina Krško v naslednjih 
treh letih načrtuje ureditev 

Dalmatinove ulice in ulice CKŽ, 
gre za začasno ureditev. Konč-
na izvedba sledi po izvedbi 
omenjene investicije, ki pred-
videva, da bo večji del starega 
mestnega jedra urejen kot mo-
dra cona, s čimer bo staro je-
dro postalo še prijaznejše obi-
skovalcem. 

Nadzor nad upoštevanjem par-
kirnega režima trenutno izvaja 
redar Medobčinskega inšpek-
torata skupnega prekrškovne-
ga organa. 

V naših vrtcih bo s 1. sep-
tembrom 2012 oblikovanih 
67 oddelkov in vključenih 
1134 otrok. Glede na raz-
položljive kapacitete se bo-
sta med šolskim letom obli-
kovala dodatna dva oddelka 
v Vrtcu Krško, dva polovič-
na oddelka (na Senovem in v 
Podbočju) pa se bosta popol-
nila z otroci do polnega od-
delka. Na ta način bo v vrtce 
v krški občini tekom šolske-
ga leta sprejetih še 46 otrok. 
Skupaj torej 1180 otrok v 
69 oddelkih.

Cene programov s 1. sep-
tembrom za otroke 1-3 let 
nižje za 4 %
Svetniki so na julijski seji po-
trdili tudi predlog sklepa o 
določitvi cene programov v 

V procesu sprejemanja odločitve o novem bazenu v Kr-
škem je projektna skupina, zadolžena za preučitev različ-
nih vidikov njegove umestitve, obiskala Salzburg, kjer delu-
je kombinirani bazen. Na terenu so si tako ogledali eno od 
možnosti, ki bi bila zanimiva tudi za tukajšnje razmere. V 
zahtevnih gospodarskih časih še vedno ostaja odprto vpra-
šanje smotrnosti delovanja novega bazena, saj ob načrto-
vanem namreč trenutno v občini Krško delujejo že trije. 

Občina Krško je že pred leti začela z iskanjem rešitev za 
umestitev novega bazena v prostor. Problematiko je več-
krat obravnaval tudi Občinski svet, ki se je odločal o različ-
nih potencialnih lokacijah. Pred leti je bila sprejeta lokacija 
na območju Stadiona Matije Gubca, ker pa so se tam postop-
ki umeščanja pogojevali z ureditvijo Državnega prostorskega 
načrta za Hidroelektrarno Brežice, ki je bil sprejet šele pred 
kratkim, je Občina pristopila k iskanju nadomestne lokacije. 
Da so bile namere Občine Krško zelo resne in konkretne, pri-

ča tudi odkup zemljišča, na katerem je nekdaj stal bazen pri 
tovarni Vipap za potrebe gradnje novega bazena. Ekonom-
sko stanje v državi je ta razmerja oz. možnosti za uresniči-
tev tega projekta žal postavilo v drugačne okoliščine od pr-
votnih. Kot posledico slednjih je projektna skupina na enih 
izmed sej obravnavala rešitve izgradnje novega bazena ob 
upoštevanju, da že imamo dva šolska bazena (Krško, Lesko-
vec) in bazen v Brestanici. V tem času se je prvič pojavila 
tudi ideja o gradnji 25-metrskega bazena kakor tudi kombi-
niranega bazena. 

Tovrstna praksa obstaja tudi v Salzburgu, kjer si je projek-
tna skupina, vodila jo je podžupanja Ana Somrak, primer ta-
kšnega bazena ogledala v začetku preteklega tedna. Bazen 
v Salzburgu deluje v okviru univerzitetnega športnega cen-
tra, ki poleg bazena vsebuje številne druge športne objekte 
(dvorano za tenis, športno dvorano, atletski stadion, nogo-
metni stadion, plezalno steno …). Bazenski kompleks vsebu-
je velik kombinirani bazen – štiri proge v dolžini 25 metrov, 
dve po 50 metrov, otroški bazen in bazen za skoke z od-
skočne deske. Vrednost investicije oz. rekonstrukcije stare-
ga obstoječega bazena je znašala približno 4 mio evrov, letni 
stroški obratovanja pa znašajo okoli 800.000 evrov. V najve-
čjem delu delovanje sofinancira Republika Avstrija, v manj-
šem delu pa lokalna skupnost. 

V kratkem se bo projektna skupina ponovno sestala in v teh 
spremenjenih razmerah in na osnovi do sedaj zbranih infor-
macij podala dodatna izhodišča in usmeritve glede velikosti, 
lokacije načrtovanega bazena in časovne dinamike.  

Občina Krško si bo za gradnjo bazena zavzemala tudi v pri-
hodnje, a pod pogojem, da bo investicija ekonomsko upra-
vičena. Vodstvo občine nov bazen vidi kot plod javno zaseb-
nega partnerstva, torej kot del odnosa, ki bi zagotovil delno 
sofinanciranje tekočih stroškov delovanja. 

Pred Občino Krško je odgovorna naloga, ki zahteva odločitev, 
kako zagotoviti času primerne pogoje za delovanje zelo uspe-
šnih plavalcev. Ne gre zanemariti, da slednjim Občina ves 
čas zagotavlja tudi sofinancerska sredstva za izvedbo trenin-
gov v objektih, ki se nahajajo izven naše lokalne skupnosti.

KAKO PRIDOBITI STATUS VARUHA PREDŠOLSKIH OTROK NA 
DOMU?
Novela Zakona o vrtcih je prinesla možnost vpisa vseh oseb, 
ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na 
domu, v register, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost kulturo in šport. Namen vpisa v ta razvid je, da se s 
strani ministrstva predhodno ugotovi izpolnjevanje pogojev 
za opravljanje varstva otrok na domu. 

VPIS V REGISTER PRI MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST KULTURO  IN ŠPORT
Oseba, ki se želi vpisati v register pri ministrstvu, mora vlo-
žiti vlogo na obrazcu, ki se nahaja na spletni strani ministr-
stva (Predlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok), 
kjer so na voljo tudi vse podrobne informacije za registra-
cijo varuha predšolskih otrok na domu. K vlogi je potrebno 
priložiti dokazila o pridobljeni izobrazbi, izpisek iz kazenske 
evidence Ministrstva za pravosodje ter uporabno dovoljenje 
za objekt, v katerem se bo izvajalo varstvo otrok. Ministr-
stvo o vpisu v register fizični osebi izda odločbo. Na podlagi 
odločbe se oseba registrira kot samostojni podjetnik in vpi-
še v poslovni register. 

Posebej opozarjamo, da zakon omejuje število otrok, ki jih 
lahko varuh varuje na svojem domu, in sicer to število ne 
sme presegati šest otrok. 

SOFINANCIRANJE VARUHA PREDŠOLSKIH OTROK
Zakon o vrtcih opredeljuje tudi sofinanciranje varuha predšol-
skih otrok, ki določa: »Varuhu predšolskih otrok se iz proraču-
na Občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil 
staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvr-
ščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % 
cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil spre-
jet v vrtec. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otroko-
vi starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok 
stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je 
otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za varstvo 
otrok pri varuhu se določi v pogodbi, ki jo skleneta občina in va-
ruh. Glede na navedeno to pomeni, da bi za čas od 1.9.2012 re-
gistriranemu varuhu predšolskih otrok na območju občine Krško 
mesečno pripadalo pribl 87 evrov na otroka prvega starostnega 
obdobja oz. približno 62 evrov mesečno na otroka drugega sta-
rostnega obdobja.

Sofinanciranje varuha predšolskih 
otrok na domu
V občini Krško bo po novem sofinanciran varuh predšolskih otrok. Občina Krško bo z letošnjim letom 
varuhu zagotovila 20 % sofinanciranje cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet 
v vrtec. Pogoj pa je, da je tisti, ki omogoča tovrstno obliko varstva, tudi uradno registriran. 

Projekt: bazen Krško – 
na poti iskanja optimalne rešitve 

Oblikovanje oddelkov in nove cene v vrtcih 
v občini Krško za novo šolsko leto 
V mesecu marcu 2012 so bili objavljeni razpisi za vpis otrok v vrtce občine Krško v šolskem letu 2012/13. Gle-
de na prejete vloge so v vrtcih oblikovali oddelke za novo šolsko leto ter pripravili predloge sistemizacij de-
lovnih mest. Predloge je prejšnji teden obravnaval Občinski svet Občine Krško in sprejel predlagane sklepe. 

vrtcih Občine Krško, na pod-
lagi katerega so se cene pro-
gramov v glavnem znižale, 
ponekod pa tudi zvišale. 

Na podlagi Pravilnika orga-
niziranju in plačevanju stro-
škov predšolske vzgoje v Ob-
čini Krško (Uradni list RS, št. 
22/09 in 57/10) je osnova 
za plačilo staršev s stalnim 
prebivališčem na območju 
občine Krško najnižja cena 
istovrstnega programa, v 
katerega je otrok vključen 
v javnem vrtcu v občini Kr-
ško. Občina Krško krije raz-
liko med plačilom staršev, 
ki je določeno z uvrstitvi-
jo v dohodkovni razred, in 
ceno programa vrtca, v ka-
terega je otrok vključen. Od 
1.9.2010 dalje pa v občini 

Krško velja še ena ugodnost, 
in sicer dodatno sofinanci-
ranje stroškov predšolske 
vzgoje. Plačilo staršev za 
vse predšolske otroke ob-
čine Krško je namreč doda-
tno znižano za 50 % (sofi-
nanciranje je dodatno in ne 
izniči že obstoječega občin-
skega sofinanciranja vrtcev 
na plačilne razrede). Doda-

tno znižanje v višini 50 % se 
sofinancira iz sredstev, ki jih 
Občina Krško prejme zaradi 
omejene rabe prostora. 

Za razliko v ceni (razliko med 
plačilom staršev za vrtce in 
občino) bo Občina Krško v 
letu 2012 iz občinskega pro-
računa namenila približno 
4,7 mio eur, od česar bo za 

dodatne olajšave plačil star-
šev, ki se zagotavljajo iz 
sredstev, katera Občina Kr-
ško pridobiva z nadomesti-
lom zaradi omejene rabe 
prostora, potrebno zagoto-
viti 1,3 mio evrov. Takšen 
način sofinanciranja plačil 
staršev je tako ena izmed 
ugodnosti, ki je v preteklih 
dveh letih staršem predšol-
skih otrok omogočila veliko 
nižje plačilo vzgojnega var-
stva v primerjavi z ostalimi 
slovenskimi občinami.
 
S prvim septembrom bodo v 
vrtcih v občini Krško tako ve-
ljale nove cene. To za star-
še pomeni, da bodo za otro-
ke vključene v 1. starostno 
skupino (1-3 let) plačevali za 
dobre 4 % manj, saj se osno-
va za plačilo staršev zniža na 
435,54 evrov, kot je razvidno 
iz tabele. Osnova za plačilo 
staršev za 2. starostno sku-
pino (3-6 let) bo od 1.9. zna-
šala 308,92 evrov, kar pome-
ni da se bodo plačila staršev 
povišala za slab odstotek. Za 
otroke vključene v oddelke 
3-4 let in kombinirane od-
delke pa bo osnova znašala 
354,41 evrov, kar predstavlja 
2 % povišanje cen teh pro-
gramov. 

Starostna skupina Cena za dnevni program
(6-9 ur)

 1-3 let 435,54 € 

 3-4 let,
kombinirani oddelek 354,41 € 

 3-6 let 308,92 €

 Razvojni oddelek 308,92 €

Od 1.9.2012 se osnove za plačilo staršev znašajo:

Ureditev brezplačne modre cone 
v starem mestnem jedru
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Godba Sevnica je 30. junija 
že tretjič sodelovala na med-
narodnem tekmovanju pihal-
nih orkestrov v koncertnem 
igranju, ki je letos ponov-
no potekalo v veliki dvora-
ni Glasbene šole Fran Korun 
Koželjski v Velenju. Tokra-
tno tekmovanje je poteka-
lo v okviru prireditev, ki jih 
je Velenje pripravilo kot pri-
spevek k Evropski prestolni-
ci kulture 2012 v soorgani-
zaciji Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Zveze 
slovenskih godb in Glasbe-
ne šole Fran Korun Koželjski 
v Velenju. Tekmovanje je na-
menjeno vsem nepoklicnim 
pihalnim orkestrom iz Slove-
nije in tujine. O sprejemu or-

kestra na tekmovanje odloča 
umetniški svet tekmovanja, 
ki ga imenuje organizacijski 
odbor, odločitev pa temelji 
na podlagi predlaganega tek-
movalnega programa in ume-
tniških kvalitet posameznega 
orkestra.

Tekmovanje ima značaj naj-
zahtevnejšega koncertnega 
tekmovanja. Godbe se naj-
prej predstavijo z ogrevalno 
skladbo, ki se ne ocenjuje, pri 
čemer je sevniška godba od-
igrala skladbo Jupiter Hymn 
izpod peresa Gustava Hol-

sta, priredbo za pihalni orke-
ster pa je delo Jacoba de Me-
ija.  Po ogrevalni skladbi so 
sledile tri koncertne skladbe. 
Najprej so godbeniki zaigra-
li obvezno skladbo mladega 
slovenskega skladatelja Nej-
ca Bečana Contestant uvertu-
re ter nato še dve po lastnem 
izboru, in sicer uverturo Ro-
kovnjači avtorja Viktorja Par-
me in aranžerja za pihalni or-
kester Stjepana Dleska ter 
skladbo From the Low Coun-
tries nizozemskega skladate-
lja Henka van Linjschootna.

Nastope pihalnih orkestrov 
je ocenjevala tričlanska 
mednarodna komisija v se-
stavi: mag. Igor Krivokapič, 

mag. Siegmund Andrascek 
in mag. Ivan Marin. V kon-
kurenci osmih pihalnih orke-
strov iz Slovenije, sosednjih 
Avstrije in Hrvaške ter Esto-
nije je Godba Sevnica za do-
seženih 91,4 % točk preje-
la zlato plaketo s pohvalo in 
denarno nagrado. V svoji ka-
tegoriji je osvojila absolutno 
prvo mesto in drugouvršče-
ni orkester prehitela za 7 od-
stotnih točk. Godba Sevnica 
je s tekmovalnim nastopom 
najlepše sklenila pomladan-
sko sezono, saj je letos iz-
vedla že 9 protokolarnih na-
stopov ter dva celovečerna 
koncerta ob dnevu državno-
sti v Sevnici in Rogaški Slati-
ni.  Vir: KD Godba Sevnica

Pločniki za večjo varnost pešcev
Večjo varnost v cestnem prometu Občina Sevnica zagotavlja tudi z ureditvami pločnikov. Pred zaključkom 
je projekt gradnje pločnika ob zelo prometni državni cesti skozi Tržišče, sodoben hodnik za pešce bosta ob 
trenutno izvajani celoviti ureditvi cestne infrastrukture pridobila osrednja prometna žila skozi Boštanj in 
del Kvedrove ceste v Sevnici, v fazi priprave na pričetek izvedbe pa je projekt ureditve pločnika na Blanci.

Nov pločnik čez Tržišče bo 
varno pot za pešce zagotovil 
od tamkajšnje bencinske po-
staje pa vse do gostišča Ulč-
nik. Ureditev poleg izgradnje 
pločnika vključuje tudi raz-
širitev prepustov ter mostov 
čez Mirno in Tržiški potok. 
Vključena je izgradnja jav-
ne razsvetljave na celotnem 
odseku ter ureditev prehodov 
za pešce pri odcepu za Mo-
stec in križišču za Vodale, pa 

tudi ureditev dveh parov av-
tobusnih postajališč na lokaci-
ji obstoječih. Celotna pogod-
bena vrednost ureditev znaša 
318.000 evrov. Občina Sevnica 
je investicijo uspešno prijavi-
la na ukrep »Obnova in razvoj 
vasi« programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za 
obdobje 2007–2013 in prido-
bila pozitiven sklep, s kate-
rim je zagotovljeno sofinan-
ciranje investicije.

Ureditev pločnika na Kvedro-
vi cesti je del projekta uredi-
tve tretje etape državne ce-
ste skozi Sevnico, v Boštanju 
pa projekta Ureditev pro-
metne infrastrukture v Bo-
štanju. Gradbena dela na 
področju varnosti pešcev se 
bodo v nadaljevanju izvaja-
la tudi na Blanci. Načrtova-
na je namreč ureditev okrog 
650-metrskega odseka ploč-

nika ob regionalni cesti sko-
zi naselje, pa tudi v delu 
priključka na lokalno cesto 
Blanca–Poklek nad Blanco, 
do odcepa za Krajna Brda. 
Po že izvedenem razpisu za 
izbor izvajalca je v nadalje-
vanju potrebno pridobiti po-
trebna soglasja upravljav-
ca državnih cest, nato pa bo 
projekt pripravljen za priče-
tek izvedbe.

Zaključevanje gradnje pločnikov v Tržišču Za prometno varnost pešcev bo poskrbljeno tudi na Kve-
drovi cesti.

Občino Sevnica je v minulem tednu obiskal nekdanji žu-
pan švicarskega mesta Amriswil in pomembna politična 
osebnost v kantonu Thurgau Peter Kummer. Na Gradu Sev-
nica je gosta sprejel župan Srečko Ocvirk s sodelavci, ob 
tej priložnosti pa si je ogledal tudi nekatere pomembnej-
še projekte, ki so naše kraje zaznamovali v zadnjih letih.

Prijateljske in hkrati delovne vezi Amriswila in Sevnice segajo 
v leto 2008, ko je Švico obiskalo takratno vodstvo Občine Sev-
nica z namenom ogleda primerov inovativnih dobrih praks. V 
sklopu obiska jim je Peter Kummer, takrat župan, predstavil 
tamkajšnji način urejanja komunalne infrastrukture s poudar-
kom na čistilnih napravah, delo na področju ravnanja z odpad-
ki s sežigalnicami odpadkov, pa tudi sodobno optično omrežje. 
Naštete ureditve, ki so v Švici že takrat delovale v polnem teku 
in kazale dobre rezultate, ima danes v veliki meri tudi sevniška 
občina. Čiščenje odpadnih voda je s centralno čistilno napra-
vo ter celovitim urejanjem komunalne infrastrukture na viso-
ki ravni, v zaključni fazi pa je tudi gradnja optičnega omrežja.

Ob obisku v Sevnici si je Peter Kummer poleg zakladnice zani-
mivosti na sevniškem gradu ogledal tudi hidroelektrarno Blan-
ca. Ob predstavitvi s strani župana Srečka Ocvirka se je sezna-
nil z aktualnimi projekti in podatki o občini. V poročni dvorani 
gradu je prisluhnil vrhunski glasbeni predstavi mladega klari-
netista Domna Marna iz sevniške občine, uspešnega študenta 
podiplomskega študija akademije za umetnost v Zürichu. Za 
pomoč pri prevajanju v nemščino je prijazno poskrbela Judi-
th Zgonec, po rodu Švicarka, ki že vrsto let živi v Boštanju. 

Skupaj z Združenjem zakon-
skih in družinskih terapevtov 
Slovenije, nevladno organi-
zacijo Contact Netz iz švi-
carskega Berna, Centrom za 
socialno delo, enoto Ljublja-
na Moste-Polje, ter v sode-
lovanju z Občino Sevnica, je 
Družinski inštitut Zaupanje z 
mednarodnim projektom z 
naslovom »Uvajanje inova-
tivnih sistemskih rešitev na 
področju sociale« uspešno 
kandidiral na razpisu »Švi-
carski prispevek«. V okviru 
le-tega Republika Švica pod-
pira projekte, namenjene 
zmanjševanju socialnih raz-
lik v razširjeni Evropski uniji 
in sodelovanju med partner-
skimi organizacijami iz Švice 
in Slovenije. Projekt po odo-
britvi dovolj kakovostne pro-
jektne ideje v višini 85 % fi-
nancira Republika Švica.
Gre za projekt, ki omogo-
ča razvoj modela dobre pra-
kse v dveh slovenskih mestih 
oziroma občinah, Sevnica 
in Ljubljana. V času traja-
nja projekta se obravnava-
jo in uvajajo rešitve za do-
sego izboljšav na področjih 
izboljšanja javnega zdravja, 
dviga kakovosti življenja ran-
ljivih družbenih skupin, ka-
kovostnega preventivnega 
dela z mladimi s poudarkom 
na problematiki zasvojenosti 
in tudi okrepitve podporne-
ga okolja za zagon socialne-
ga podjetništva. Pri tem je 
bistveno dobro sodelovanje 
med institucijami, ki so v lo-
kalnem okolju odgovorne za 

Prijateljske vezi švicarskega 
Amriswila in Sevnice

Sprejem je obogatil nastop klarinetista Domna Marna. 

Peter Kummer s soprogo ob podpisu v knjigo gostov Ob-
čine Sevnica

»Švicarski prispevek« 
Družinski inštitut Zaupanje, ki v sevniški občini s programi v podporo različnim ranljivim skupinam ter 
družinam, parom in posameznikom v stiski deluje od leta 2009, se uspešno povezuje z drugimi, pro-
gramsko sorodnimi institucijami. Rezultat tega je tudi projekt, katerega cilj je na območju sevniške ob-
čine izboljšati in vnesti spremembe na socialna področja, ki kažejo potrebe po rešitvah.

delo na posameznih navede-
nih področjih.

Predstavniki nekaterih insti-
tucij iz sevniške in ljubljan-
ske občine so se tako v ju-
niju odpravili na dvodnevni 
delovni ogled dobre prakse v 
švicarskem Bernu. Poleg di-
rektorja Družinskega inštitu-
ta Zaupanje Damijana Gan-
ca in sodelavcev inštituta so 
se iz sevniške občine strokov-
ne ekskurzije udeležili tudi 
predstavniki Občine Sevni-
ca, osnovnih šol Boštanj, Kr-
melj in Sava Kladnika Sevni-
ca ter KŠTM Sevnica. S strani 

mednarodno uveljavljene 
nevladne organizacije Con-
tact Netz so bili udeležen-
cem predstavljeni uspešni 
projekti z odličnimi rezulta-
ti predvsem na področju pre-
ventivnega dela z mladimi. 
Ogledali so si uspešne prakse 
delovanja socialnih podjetij, 
pomoči mladim pri zaključe-
vanju šolanja in pridobiva-
nju prve zaposlitve, različne 
oblike psihosocialne pomoči 
staršem predšolskih otrok, 
dela z mladostniki, predsta-
vitev dela interdisciplinarne-
ga tima na mestni ravni, pa 

tudi več oblik na področju 
urejanja problematike drog.

Po ogledu preizkušenih reši-
tev je v nadaljevanju izved-
be projekta ključno, da in-
stitucije sevniške občine v 
skupnem sodelovanju poišče-
jo možnosti in priložnosti za 
izboljšave na področjih, po-
trebnih še posebne pozorno-
sti in skrbi. Gre predvsem za 
področji javnega zdravja in 
sociale, pri čemer je z novi-
mi rešitvami mogoče doda-
tno prispevati k trajnejšemu 
razvoju lokalnega okolja.

Godba Sevnica zlata na mednarodnem tekmovanju

Udeleženci strokovne ekskurzije v Švici iz sevniške in lju-
bljanske občine. Ob predstavitvah so bile pridobljene različne uporab-

ne informacije.

Godba Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče.
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Drage bralke, dragi bralci,

poletje se nam smehlja in nas kar 
vabi na izlete! Izleti po Posavju so 
vam povsem na dosegu, sami si 
izbirate razdaljo in dolžino izleta, 
lahko se potepate cel dan ali pa 
si popestrite le nekaj poletnih uric, 
izleti v naših krajih pa so lahko zelo 
prijazni tudi do vašega žepa, kar v 
današnjih časih ni zanemarljivo. To-
rej kar pot pod noge ali kolesa, privoščite sebi in svoji družini 
malo sprostitve ob naravnih znamenitostih ali raziskujte bogato 
naravno-kulturno dediščino Posavja.

Tokratni izlet Posa-
vskega obzornika 
vas vabi v sevniško 
občino, kot cilj ali 
pa eno izmed točk 
vašega izleta pa vam 
predlagamo obisk 
Ajdovskega grad-
ca. V arheološkem 
parku si lahko z 
malo domišljije in s 
pomočjo pojasnje-
valnih tabel predstavljate življenje v tem zanimivem naselju, kjer so 
urejena tudi počivališča in sprehajalne poti. Če boste načrtovali 
malo daljši izlet, je v bližini še veliko zanimivosti, na primer sevniški 
grad, kjer boste med drugim lahko izvedeli še veliko več o Ajdo-
vskem gradcu, ogledate si lahko tudi Lutrovo klet, grajski vinograd 
in park, se odpravite na sprehod po starotrškem jedru Sevnice, v 
bližini pa so tudi druge znamenitosti, kot je Martinovo znamenje, 
cerkev svetega Florijana in cerkev svetega Nikolaja, ogledate si lah-
ko tudi spodnji sevniški grad 
na Glavnem trgu, otrokom 
pa pokažete staro parno lo-
komotivo v parku železniške 
postaje Sevnica in še in še. 
Za pomoč pri sestavi izleta v 
Ajdovski gradec se zahvalju-
jemo KŠTM Sevnica in njihovi 
turistično informacijski pisarni, 
kjer na že omenjeni številki 
dobite še več uporabnih in-
formacij in namigov. 

Ne pozabite na postanke in osvežitev, za še večjo popestritev 
poti pa si lahko privoščite nekaj drugačnega – tokrat vam pre-
dlagamo obisk Bowling DeLuxe, ki se nahaja v središču Sevnice, 
poleg „pijače in jedače“ pa lahko izlet dopolnite še s priljubljenim 
igranjem bowlinga. 

Na naslednji izlet 
se odpravimo že 2. 
avgusta, vi pa nam 
lahko medtem po-
šljete tudi kakšno 
fotografijo iz vašega 
izleta na naslov na-
šega uredništva ali 
na spodaj zapisani 
elektronski naslov.

Imejte se lepo, se beremo kmalu,
Uredništvo

Ajdovski gradec nad 
V ranjem pri Sevnici

Škoda bi bilo zamuditi lepote, ki nam jih nudi izlet v 
Ajdovski gradec in ogled ruševin ene najbolj razi-

skanih poznoantičnih naselbin v Sloveniji. Do cilja vas 
loči prijetna polurna pot z začetkom v vasi Vra-
nje pri Sevnici. O poti še kasneje, najprej pa odgrni-
mo tančico skrivnosti okoli Ajdovskega gradca ...

Ajdi – legenda o velikih ljudeh: V starih časih naj 
bi živeli velikani, ajdi. Po izročilu so imeli človeško 

podobo in bili strašansko veliki. Prvi rod velikanov je 
živel na Stekleni gori, od koder so se preselili na naše 
najvišje gore in planine. Naselili so se posamezno, vsaka 
družina na svojo goro. V Sloveniji dandanes poznamo 
veliko krajev, ki se v svojem imenu sklicujejo na ajde (iz 
nemščine Heide, pogan). In ko so Slovani prišli v deže-
lo pod gorami, so našli ruševine teh mogočnih gradenj, 
za katere preprosto niso mogli verjeti, da bi bile delo 
človeških rok. Tako so si prazgodovinske in antične iz-
kopanine ter gomile pogosto razlagali kot ostanke aj-
dovskih gradenj, kot ostanke gradenj teh bajnih, velikih 
bitij. Ajdi naj bi celo ostali zakleti v razvalinah gradca. 

Odkritje Ajdovskega gradca: Leta 1811 so do-
mačini med nabiranjem polžev nad vasjo Vranje 

našli rimski nagrobnik in grobnico. Večja izkopavanja so 
nato potekala od začetka 20. stoletja dalje, danes pa 
je na vrhu podolgovatega hriba urejen arheolo-
ški park. Arheološki park nam pripoveduje o 
nemirnih časih, zatonu antike in obdobju prese-
ljevanja ljudstev na Slovenskem za časa 5. in 6. 
stoletja. Zaton antičnega sveta se je začel z vdori raz-
ličnih barbarskih ljudstev prek meja oslabelega rimske-
ga cesarstva. Ozemlje današnje Slovenije je bilo tedaj 
naseljeno z Romani, staroselskimi prebivalci, ki so živeli 
v utrjenih višinskih naselbinah. V Sloveniji je bilo odkritih 
več kot 30 takšnih naselbin. Zaradi svoje skrite lege v 
nepomembni stranski dolini Save je bil Ajdovski gra-
dec imenitno pribežališče. Naselbina je bila sezidana 
po enotnem načrtu. Na najvišjem mestu sta stali 
dve cerkvi s krstilnico, okrog katerih se je nagnetlo 
sedem stanovanjskih hiš in vodni zbiralnik. Nje-
govi ohranjeni leseni deli predstavljajo veliko 
arheološko redkost. Naselje je obdajalo obzidje z 
obrambnimi stolpi.

V hišah so arheologi našli številne predmete 
za vsakdanjo rabo: lončenino, vretenca za pre-

jo, rožene glavnike, tehtnice, kamnite žrmlje in različno 
orodje. Med bolj zanimivimi in lepimi predmeti je zago-
tovo bronasta utež v obliki boginje Lune. Skupaj z 
nekaterimi drugim izkopanim gradivom si jo lahko ogle-
date v bližnjem Sevniškem gradu, ki je že sam po 
sebi vreden ogleda.

Kako do tja? Z av-
tom lahko krenete iz 

Sevnice in nadaljujete 
pot v smeri proti Blan-
ci. Ko drugič prečkate 
železniško progo, za-
vijete levo za Lon-
čarjev Dol, vozite na-
prej do vasi Vranje, na koncu vasi pa je urejeno in 
označeno manjše parkirišče. S parkirišča sledite 
rjavim oznakam za Ajdovski gradec, ki usmerijo 
s kolovoza levo, na ozko strmo stezico v gozd. Čaka 
vas približno petnajstminutna pot. Na vrhu je med 
obnovljenimi zidovi arheološkega parka poja-
snjevalna tabla s tlorisom naselbine in osnovni-
mi informacijami. Vrnemo se po isti poti ali po novo 
urejeni stezi. Ajdovski gradec lahko odkrivate sami, s 
posebnim planom samoogleda ali pa si ga ogledate 
v spremstvu vodnika. Za naročilo vodnika ali kakršno-
koli dodatno informacijo pokličite na 07 81 65 462
(Turistično informacijska pisarna Sevnica). 

za otroke 
in za starejše

Izlet za posameznike 
in skupine

Tam bo tudi predstavitvena stojnica  
posavske turistične ponudbe.

Znova se bo zgodila 
 tradicionalna Kostanjeviška noč!

Obiščite jo 21. julija 
v Kostanjevici na Krki.

Lepo vabljeni!

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in 
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.« 
Operacijo delno financirajo tudi Posavske občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

Foto: P. P.

•	Rekreacija,	zabava,	druženje
•	Pijača,	cocktaili	in	pizze
•	vse	poletje	igraš	2	uri,		
plačaš	eno!

•	Osvežitev	po	znižanih	cenah

•	Kava,	sladoled	in	hladni	napitki

Trg Svobode 2, 
8290 Sevnica 
tel.: 07 81 63 360 
www.bowling-deluxe.si

Delovni čas: 
pon.-čet.: 15.00 - 24.00, 
pet.-sob.: 13.00 - 01.00
ned.-prazniki: 13.00 - 22.00

Trg Svobode 2, 
8290 Sevnica 
tel.: 07 81 63 362

Delovni čas: 
pon.-pet.: 7.00 - 20.00, 
sob.: 7.00 - 13.00
ned.: zaprto

Sava	avto	d.o.o.,	Sevnica,	
Dolenji	Boštanj	60a,	8294	Boštanj

tel.:	07	81	63	323	
bowling@sava-avto.si

Na

po Posavju
izlet

»Na izlet po posavju«
Vseh vaših vprašanj bomo veseli na elektronski naslov 
marketing@posavje.info ter na telefonsko številko 

040 634 783.

V bližini je tudi več ponudnikov Bizeljsko-sremi-
ške vinske turistične poti, kjer vas bodo gotovo 
postregli tudi s suhomesnatimi dobrotami. Na 
fotografiji so priljubljene sevniške salame.

Naj vas domišljija ponese nekaj stoletij nazaj v to poznoan-
tično naselje!

Foto: Bojan Kostevc

Zbirka izkopanin iz Ajdovskega gradca pa se nahaja  
v bližnjem sevniškem gradu.

Zbirka Stoletje na razglednicah 
Krško - Sevnica - Brežice

več kot 200 strani, 260 x 280 mm, 
trda vezava s ščitnim ovitkom

Brežice - Stoletje na razglednicah 38 €

Sevnica - Stoletje na razglednicah 35 €

Krško - Stoletje na razglednicah 35 €

naročila:  
mob.: 040 634 783

www.neviodunum.si
Stroške dostave krije Založba
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KRŠKO – Mladi igralci NK Krško: Jan Kuhar (vratar), David 
Homšek, Blaž Medle, Klemen Oblak, Aljaž Tuhtar, Nejc Arh, 
Jaka Kožar, Aleksander Pinoza, David Božič, Alen Ivačič, 
Denis Kneževič, Martin Škoberne, Žiga Ribič, Gal Habinc, 
Matevž Kozinc in Gregor Klemenčič so si pod vodstvom tre-
nerja Roka Zorka v prvem delu sezone in Alojza Mlakarja v 
drugem delu sezone priborili vstop v 1. slovensko nogome-
tno ligo, v kateri pa bodo zaigrali njihovi mlajši vrstniki (le-
tošnja skupina U12). Igralci, večinoma letnik 1997, bodo na-
mreč v novi sezoni igrali v kadetski ekipi. 

Odlični mladi igralci NK Krško skupine U14 so na prvi kvali-
fikacijski tekmi v Miklavžu na Dravskem polju pri Mariboru 
20. junija premagali tehnično precej slabše podkovano eki-
po NK Miklavž z rezultatom 5:0. Strelci so bili Blaž Medle, 
Denis Kneževič, Martin Škoberne (2x) in Aleksander Pinoza. 
Na povratni tekmi v Krškem pa so slavili z rezultatom 8:0. 
Nasprotnikova vrata so na domačem igrišču zadeli: Blaž Me-
dle, Denis Kneževič, Žiga Ribič (2x), Martin Škoberne, Ale-
ksander Pinoza in Alen Ivačič.
Mladi nogometaši, ki so v sezoni 2011/2012 zmagali na vseh 
ligaških tekmah, so prva generacija, ki si je priborila prehod 
v najvišji rang tekmovanja kategorije U14. S. R.

»Sanjska sezona« selekcije U14 
NK Krško 

Mladi nogometaši NK Krško so z odličnimi nastopi na zele-
ni travnati površini priborili vstop skupine U14 v 1. SNL.  

Vakumska kavitacija je ne inavzivna, neboleča, varna in
hitra alternativa liposukciji in hkrati odpravlja celulit.

Akcija velja do 31.08.2012.

Delovni čas: pon. - sob. od 09:00 do 20:00
Zaradi spoštovanja intime naših strank je potrebno predhodno naročanje.

Akcija velja do 31.08.2012.

PODBOČJE – V OŠ Podbočje je v organizaciji ŠD Tim 1 ter ko-
šarkarskih klubov Podbočje in Potočje Posavje od 1. do 5. ju-
lija potekal že četrti petdnevni košarkarski tabor, ki se ga je 
udeležilo 36 mladih od 8. do 15. leta starosti, med njimi tudi 

dve dekleti. Mladi košarkarji iz Podbočja, Brežic, Blance, Kr-
škega, Rake, Šentjerneja in Novega mesta so pod vodstvom 
trenerjev Franca Rozmana, Aljaža Žvaba, Marjete Škrbina 
Rozman in Davorja Vlaškega izpopolnjevali svoje košarkar-
sko znanje. Trening košarke je potekal v dopoldanskem in 
popoldanskem času, pozno popoldne pa so se ekipe pomeri-
le med seboj v tekmah. Poleg tega so udeleženci vroče po-
letne dni izkoristili za kopanje in veslanje po reki Krki, si ob 
večerih ogledali tekme EP v nogometu, pekli hrenovke, se 
orientirali v naravi in igrali družabne igrice. V goste so po-
vabili tudi mladinskega reprezentanta iz Novega mesta Žigo 
Fifolta, ki je s svojimi 209 centimetri zabijal na koš kot za 
šalo. Tabor se je zaključil s tekmo, na kateri so otroci svo-
je košarkarsko znanje pokazali pred starši, izvedli pa so tudi 
finalna tekmovanja v prostih metih, metu za tri točke in igri 
ena na ena. Na koncu so izbrali tudi MVP igralca tabora, ki 
je postal Beno Levec iz Brežic. 
 Marjeta Škrbina Rozman/R. R.

4. košarkarski tabor Podbočje 

Udeleženci tabora s trenerji

Plavalni klub Celulozar, v ka-
terem so bili po 14-letnem 
premoru ponovno gostite-
lji državnega prvenstva, je 
na tekmovanju zastopalo 12 
dečkov, ki tokrat niso pose-
gli po najvišjih odličjih, so 
pa nekateri izboljšali oseb-
ne čase. Sicer imajo v klu-
bu skupno dobrih 100 aktiv-
nih plavalcev. Letno zavrnejo 
med 20 in 30 otrok, ki bi že-
leli trenirati v klubu, saj tako 
terminsko kot kadrovsko ne 
morejo realizirati treningov. 
Na to vpliva več dejavnikov, 
med poglavitnimi pa so, da 
se plavalci, vsi šoloobvezni, 
lahko udeležujejo treningov 
le od 15. ure dalje, da so ti 
od doma do bazena vezani 
pretežno na prevoz staršev, 

PK Celulozar gostil DP v plavanju
BRESTANICA - Na brestaniškem bazenu je 14. in 15. julija potekalo državno prvenstvo v plavanju v ka-
tegorijah dečki, letnik 2000 in mlajši, ter deklice, letnik 2002 in mlajše. Državnega prvenstva, katere-
ga organizator je bila Plavalna zveza Slovenije, gostitelj pa krški Plavalni klub Celulozar, se je udeležilo 
269 tekmovalk in tekmovalcev iz 24 slovenskih klubov, ki so skupno opravili 1815 startov v vodo. 

v klubu pa deluje z vsemi se-
lekcijami le šest trenerjev.

Sicer pa je od lanskega leta 

dalje s pripravami na bresta-
niškem bazenu gostovalo več 
slovenskih klubov, ki so za-
dovoljni tako s samim ambi-

entom kot tudi z bližino vse 
ostale potrebne infrastruk-
ture. Kot nam je povedal v 
pogovoru trener Plavalnega 
kluba Branik Maribor, Robert 
Novak, so za priprave kori-
stili bazen med 25. in 29. ju-
nijem: »Moram povedati, da 
smo bili tako vodstvo kot pla-
valci zelo zadovoljni s celo-
tno ponudbo, ki smo jo ko-
ristili. Nastanjeni smo bili v 
bližini, v hostlu Primoža Koz-
musa, prav tako smo imeli 
blizu, v gostišču Allegro, or-
ganizirano prehrano, ob ba-
zenskem kompleksu pa so 
nam bila na voljo tudi šolska 
igrišča in ostale športne po-
vršine, tako da smo si z aktiv-
nostmi zapolnili cele dneve.«
 Bojana Mavsar

PK Celulozar je po 14 letih ponovno gostil državno pr-
venstvo (Foto: PK Celulozar)

IZOLA, BREŽICE – Ekipa starejših dečkov Rokometnega kluba Bre-
žice se je med 1. in 6. julijem udeležila 20. mednarodnega roko-
metnega festivala Eurofest v Izoli, na katerem je sodelovalo več 
kot 150 ekip iz 17 držav. Fantje so pod vodstvom trenerja Oskarja 

Kovača v svoji kategoriji med 16 ekipami zasedli odlično 2. mesto. 
Na Eurofestu je nastopila tudi kombinirana ekipa kadetinj ŽRK Bre-
žice, ki je med 12 ekipami osvojila dobro 5. mesto. Rezultat je še 
posebej vreden, ker so Brežičanke igrale z ekipo starejših deklic, 
okrepljeno s tremi kadetinjami. Za ekipo kadetinj reprezentance 
Slovenije je nastopila tudi igralka ŽRK Brežice Lana Beribak in z 
njo osvojila 2. mesto.  R. R. (Vira: RK in ŽRK Brežice)

Uspešen Eurofest za brežiški ekipi

Drugouvrščena ekipa starejših dečkov RK Brežice

VELIKI TRN – Balinarji in balinarke Velikega Trna so v okviru 
krajevnega praznika 8. julija organizirali turnir posamezni-
kov, ki se ga je udeležilo 14 domačih tekmovalk in tekmoval-
cev. Še posebno so se letos izkazale predstavnice nežnejše-

ga spola, saj so nadigrale moške in zasedle prva štiri mesta. 
Prva je bila Branka Kovačič, druga Ida Mirtek in tretja Mi-
lena Pust. Letos bodo organizirali še eno tekmovanje v tej 
najstarejši in najbolj uveljavljeni športni panogi na Velikem 
Trnu, in sicer odprtega tipa, kar pomeni, da bodo povabili 
tudi balinarje od drugod. F. L./R. R.

Praznični balinarski turnir

Udeleženci prazničnega balinarskega turnirja

Težke razmere na triatlonu je 
delno omilil štart v vodi Ve-
lenjskega jezera, ki je prine-
sel nekaj olajšanja pred ko-
lesarsko preizkušnjo. Le-to 
je Jaroslav Kovačič zaključil 
kot vodilni, pri tem pa pora-
bil precej moči. Nekaj pred-
nosti pred lokalnim matador-
jem Davidom Plešejeme iz TK 
Velenje mu je še ostalo za te-
kaški del. Pleše je že od za-
četka tekaškega dela pričel 
narekovati močan tempo, na 

koncu je v cilj prišel z več kot 
minuto prednosti, Jaroslav pa 
je zanesljivo ubranil naslov dr-
žavnega podprvaka. 
Romanu Blatniku je kljub ne-
zgodi, ki mu je povzročala obi-
lico preglavic na teku, uspelo 
osvojiti naslov državnega pod-
prvaka z le minuto in pol za-
ostanka za zmagovalcem. Na 
stopničke se je na triatlonu 
med nelicenciranimi tekmo-
valci povzpel tudi Samo Ro-
žman, član Fizioteama, z 2. 

mestom (29. absolutno). Ob 
njem sta nastopila tudi Me-
tod Vodeb z 8. (57.) in Jaka 
Verstovšek z 9. mestom (59.). 
Člani TK Krško so prav tako na-
stopili uspešno. S 7. mestom 
med licenciranimi je bil naju-
spešnejši Miran Abram (17.), 
Igor Abram je osvojil 10. (35.) 
in Jože Geršak 11. (39.) me-

sto. Barve ŠD Posavje je za-
stopala tudi štafeta v postavi 
Jure Hotko (plavanje), Jer-
nej Bizjak (kolo) in Luka Še-
bek (tek). Visoko četrto mesto 
po plavanju in kasnejši zdrs na 
peto mesto po kolesarjenju 
jim je uspelo zadržati tudi v 
zaključnem teku. 
 Luka Šebek

Dva srebrna na DP v olimpik triatlonu
KRŠKO / VELENJE - V idiličnem okolju Velenjskega jezera je v preteklem vikendu potekalo državno pr-
venstvo v olimpik triatlonu (1.500m plavanja, 40 km kolesarjenja in 10 km teka). Tam so nastopili tudi 
posavski triatlonci, ki so domov prinesli dve odličji, saj sta srebro osvojila člana ŠD Posavje iz Krškega 
Jaroslav Kovačič in Roman Blatnik. 

Jaroslav Kovačič med tekom ob Velenjskem jezeru

Šport v Posavju
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Kam v Posavju?

Če imate otroke ali delate z otroki, ste morali vsaj 
enkrat za trenutek postati, ko je mimo peljal sme-
tarski tovornjak, saj so malčki nad temi cestnimi 
velikani povsem navdušeni: „Uau! Kakooooo je ve-
eeeelik!“ in tudi „Kako fino je smetarjem, ves dan 
se vozijo naokoli, jaz bom tudi smetar!“ Neverje-
tno navdušenje sem pred dvema letoma videla tudi 
na obrazih otrok posavskega vrtca, ko smo ime-
li pravljično uro in je naenkrat mimo okna pripe-
ljal ogromen smetarski tovornjak. Tako fantje kot 
dekleta so me proseče pogledali. „No, le pojdite si 
pogledat, kdo je prišel in dobro opazujte, ker bomo 
kasneje naredili zgodbo o smetarjih, velja?“ sem od-
govorila in kot strela so se zapodili k oknom, ra-
dovedno naslonili noske in svoje majhne dlani na 
stek la. 

Pri sebi sem že tuhtala, kako narediti nek zaplet v 
zgodbi o smetarjih, ko je k meni stopila mlada pe-
dagoginja, ki je opravljala prakso v skupini, in 
vprašala: „Oprostite, pa se vam res zdi primerno, 
da sestavljamo zgodbico o smetarjih? Je to dober 
zgled otrokom? Po kateri teoriji pa vi delate?“ Otro-
ci so že prihajali nazaj in z rokami krožili visoko v 
zrak, ko so drug drugemu opisovali vozilo pred vrt-
cem, zato nisem imela časa razglabljati z njo in 
sem samo odvrnila: „Ja, zelo primerno se mi zdi, ko-
legica. Moja teorija pa je – domača zdrava pamet.“

Morda bi ta mladenka hipoma spremenila mnenje, 
če bi se nekega dne, ob odhodu iz stanovanja, zale-
tela v kup lastnih odpadkov? Ali če bi se cela mesta 
utapljala v smeteh, kot se je to nedolgo nazaj doga-
jalo v Neaplju? Poklic smetarja je kot vsak drug po-
klic - zasluži si biti spoštovan. Drznila bi si reči, da 
je za tekoče življenje naše družbe, ki (žal) proizvaja 
ogromne količine odpadkov, smetar celo pomemb-
nejši od marsikoga, ki greje pisarniški stol. Ko de-
lamo, smo vedno del družbe in v njo prispevamo. A 
medosebno spoštovanje je izredno pomembno. Če 
povprašate zaposlene naokoli ali pomislite pri sebi 
– marsikdo si ne glede na vrsto poklica ne želi višje 
plače za prav vsako ceno, veliko več bi jim pravza-
prav pomenilo, da bi se čutili koristne, da bi vedeli, 
da jih nekdo ceni in spoštuje njihov delež v skupno-
sti ter da jim vodstvo zaupa, da svoje delo dobro 
opravljajo. 

Ravno o zaupanju, in to zaupanju smetarjem, je 
nedavno tekla razgreta beseda v Brežicah. Zakaj? 
Ker so se v novi brežiški komunali odločili, da pove-
čajo učinkovitost dela tudi s tem, da službena vozi-
la spremljajo s pomočjo posebnih sledilnih naprav. 
Gre pravzaprav za dokaj preproste pripomočke, ki 
omogočajo zbiranje podatkov o lokaciji vozil s po-
močjo GPS-a. Torej je vodstvo preko računalnika 
ves čas na tekočem o tem, kje se nahajajo njihovi 
zaposleni na terenu, med njimi so tudi smetarska 
vozila. Smetarji najbrž nimajo posebno dobrega ob-
čutka, ko jih lahko nekdo spremlja kot pikico na 
ekranu. Gotovo pa bodo tudi oni to ‚modernizacijo‘ 
in big brotherstvo lažje sprejeli, če bodo zato dejav-
nosti komunale res kvalitetnejše na vseh nivojih. 

Če se vrnem v vrtec: v zgodbi o smetarjih, ki smo jo 
sestavili z malimi nadobudneži, je prišlo do prav 
herojskega podviga, ko so smetarji reševali prestra-
šeno mačko na drevesu. „Hitro plezajo, ker so moč-
ni!“ so vpili. Potem je v zgodbi začelo snežiti, am-
pak smetarjem to ni bilo nič mar, ker delajo tudi v 
snegu, dežju in vročini, so pojasnili otroci. Kolegica 
praktikantka je nezadovoljno pihala in vihala nos. 
V njeni pravljični deželi očitno ni smeti. So pa go-
tovo sledilne naprave ...

Piše: Maruša Mavsar

Zgodba o 
smetarjih

podčrtano

Četrtek, 19. 7.

• ob 18.30 v vinski kle-
ti Kmečke zadruge Krško: 
predstavitev projekta „Kaj 
so kuhale naše babice v Po-
savju“ in knjige „Prehran-
ska kulturna dediščina Po-
savja“ avtorice Ide Intihar

Petek, 20. 7.

• od 8.00 do 13.00 na gradu 
Podsreda: zaključni dogo-
dek praznovanja 20. oble-
tnice ohranjanja narave s 
pomočjo programa Natu-
ra 2000

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 19.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predstavitev knji-
ge „Prehranska kulturna 
dediščina Posavja“ avtori-
ce Ide Intihar

• ob 20.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Galerije Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: otvoritev dokumentar-
ne razstave „Kostanjevica 
na Krki: obrazi arhitektur-
ne dediščine“

Sobota, 21. 7.

• ob 10.00 na igrišču pri OŠ 
Podbočje: turnir v odbojki, 
košarki in nogometu

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Sevnica: poletna likov-
na kolonija (tudi v nedeljo, 
22. 7.) 

• od 18.00 dalje na kopali-
šču „Otok“ v Kostanjevi-

ci na Krki: Kostanjeviška 
noč 2012 – ob 18.00: otro-
ški program z Matejo, ob 
19.00: srečanje pihalnih 
orkestrov, ob 20.00: sre-
čanje pustnih skupin, ob 
20.30: začetek veselice z 
ansamblom Vagabundi, ob 
21.30: predstavitev doma-
če pustne skupine z godbo, 
ocenjevanje in razglasi-
tev najlepše okrašenih čol-
nov, prižig 1000 lučk na Krki 
ter predstava, ob 24.00: 
ognjemet; od 17.00 do 
23.00: poletni mestni se-
jem in potujoča razstava 
Jožeta Marinča 

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v primeru 
dežja v Klubu KD Krško): na-
stop Dua Aritmija v sklopu 
glasbenega cikla Akustika

Nedelja, 22. 7.

• ob 8.00 pri avtobusni po-
staji Orešje: tradicionalni 
pohod po pešpoti po Orešju

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: ne-
deljsko muzejsko popoldne 
pri Valvasorjevih: Camera 

obscura, vodita: Nina So-
telšek in dr. Helena Rožman

Ponedeljek, 23. 7.

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: počitniške aktivnosti – 
spoznajmo svet – Azija (do 
petka, 27. 7.)

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: Land art za 
otroke (do petka, 27. 7.)

• od 16.00 do 17.30 v MC 
Brežice: plesne urice - vese-
le nogice (do petka, 27. 7.)

Torek, 24. 7.

• ob 17.00 izpred železniške 
postaje v Sevnici: otvoritev 
največje ulične razstave iz-
delkov poletne likovne ko-
lonije

Četrtek, 26. 7.

• ob 20.00 v MC Krško: večer 
makedonskega filma

• ob 20.15 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 2. 
Anin glasbeni večer – kon-
cert harmonikarja Uroša Po-
lanca

Petek, 27. 7.

• od 10.00 do 18.00 na kme-
tiji Resnik v Mrčnih selih: Na 
kmetiji je lepo (do nedelje, 
29. 7.)

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
Anina ustvarjalnica

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje fotograf-
ske razstave Vinka Šebreka 
„Odkrivanja in srečevanja“

• ob 20.00 na gradu Sevni-
ca: otvoritev razstave istr-
skih umetnikov Tee Bičić in 
Zaneta Paulina na temo rib

Sobota, 28. 7.

• ob 10.00 v Mladinski točki 
Podbočje: tiskanje na ma-
jice

• ob 21.00 v parku pri MC 
Brežice: stand-up komedija

Nedelja, 29. 7.

• ob 17.00 v Klubu MC Breži-
ce: poker večer

Ponedeljek, 30. 7.

• od 9.00 do 14.00 v Centru 
magičnost gibanja Krška vas 
111: poletna video ustvar-
jalnica za otroke in mlade 
na temo Zemlja – naš lepi 
planet (do petka, 3. 8.)

Sreda, 1. 8.

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

SROMLJE - Moški pevski zbor Sromlje je pod taktirko Vinka 
Žerjava priredil letni koncert, kot gostje pa so sromeljske-
mu zboru pridružili KD Ljudski pevci Sromlje in Moški pev-
ski zbor Kozje z zborovodkinjo Metodo Denžič.  Za zaklju-
ček večera so vsi nastopajoči zapeli "Hhribe sromeljske." Vse 

skupaj je ubrano in sproščeno povezovala Jožica Stajić. Na 
koncu se je predsednik zbora Anton Ban zahvalil krajanom, 
predsedniku KS Sromlje in Občini Brežice za finančno pomoč  
ter predstavnici Javnega sklada za kulturne dejavnosti Luč-
ki Černelič. Kljub vročini in začetku dopustov je zborom pri-
sluhnilo lepo število obiskovalcev, ki so jih v zahvalo za pod-
poro in zvestobo po koncertu pogostili. A. P.

PODBOČJE - Pevke izpod Bočja, ki delujejo v okviru Kulturne-
ga društva Stane Kerin Podbočje, so na dan državnosti v pod-
boškem kulturnem domu izvedle svoj letni koncert z naslo-
vom »Kam le čas beži«. Pod taktirko zborovodkinje Andreje 
Barič Kerin so številnemu občinstvu predstavile nov reper-
toar pesmi, med njimi kar nekaj priredb znanih slovenskih 

popevk, koncert pa zaključile z naslovno pesmijo, ki so jo 
nato zapele še skupaj z občinstvom. Kot gostje koncerta, ki 
sta ga znova domiselno povezovala Ivanka Černelič Jurečič 
in Luka Gramc ob pomoči Renate Jurečič, so se predstavili 
člani in članice Mešanega pevskega zbora KD Franc Bogovič 
iz Dobove, ki jih prav tako vodi Barič Kerinova. P. P.

Zveneli „Prelepi hribi sromeljski“

Zaključna skupna pesem

Letni koncert podboških pevk

Zasedbo Pevke izpod Bočja sestavlja 13 pevk.

ČATEŽ OB SAVI - Lions klub 
Krško je že dvanajstič za-
pored skupaj s posavskimi 
osnovnimi šolami v hotelu 
Terme Čatež odprl razstavo 
najboljših del Lions medna-
rodnega likovnega natečaja 
za plakat miru z naslovom 
»Otroci poznajo mir«. 

Otroci iz osnovnih šol Arti-
če, Blanca, Krmelj, Jurija 
Dalmatina Krško, dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško, Lesko-
vec pri Krškem, Podbočje, 
Sava Kladnika Sevnica in Mi-
lana Majcna Šentjanž so is-
kreno spregovorili o miru, 
izlili svoja čustva in priča-
kovanja na liste papirja, ki 
so se nenadoma iz slepeče 
beline spremenili v izredno 

Poznate mir? Otroci ga!
zanimiva, barvita, čustvena 
sporočila – vse to lahko vidi-
te v njih, le dodobra si jih 
je treba ogledati. In ne glej-
te zgolj z očmi, odprite svo-
ja srca! 

Razstavljenih je 15 del, med 
katerimi so avtorice pet naj-
boljših prejele posebno pri-
znanje in praktično nagrado 
za nadaljnje likovno ustvar-
janje. Nagrajena so bila tri 
dekleta iz OŠ Artiče: Katja 
Pinterič, Nika Hribar in Pe-
tra Purkat, Sabina Požun iz 
OŠ Blanca in Jana Ašič iz OŠ 
Jurija Dalmatina Krško. Lions 
klub Krško bo v letošnji akciji 
najboljšo OŠ Artiče nagradil 
tudi s posebnim obiskom In-
štituta AVA, akademije za vi-

zualne umetnosti v Ljubljani, 
kjer se bodo otroci srečali z 
mladim ilustratorjem Mate-
jem de Cecco. 

Predsednica Lions kluba Kr-
ško Nuška Kukovičič se je 
še posebej zahvalila Meti La-
puh iz Knjigarne in papirni-
ce Lamex iz Brežic, ki že vsa 
leta sodeluje in z materialom 
podpre akcijo. Prav tako je 
posebno zahvalo namenila 
Robertu Pircu iz Glasbene 
šole Krško, katerega učenci 
na pihalih vselej prijetno po-
pestrijo dogodek. S kratkimi 
glasbenimi in recitatorskimi 
vložki so prireditev za goste 
iz botrskega Lions kluba Novo 
mesto, domače lionse in vse 
obiskovalce poleg omenjenih 
učencev Glasbene šole Krško 
popestrili tudi otroci sodelu-
jočih OŠ. 

 Darja Mirt (Foto: Lions)

Predsednica Lions kluba Kr-
ško Nuška Kukovičič

KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:
• NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO 
• Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
• DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE
• Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, SEVNICA
• Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si
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Na muhi ...

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, prednaročniška cena velja za fizične osebe. 
  Knjiga bo izšla v septembru 2012. 

preko 400 strani, velikega formata (230 x 290 mm), 
več kot 300 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

V mesecu juliju, od 26. do 29. julija, bo na tekmovalnih 
ribiških trasah na območju HE Vrhovo in HE Boštanj pote-
kalo svetovno prvenstvo mladih ribičev v lovu rib s plov-
cem. Za čim boljše počutje gostov pa je na pobudo sevni-
ške umetnice Jerce Šantej skupina likovnih ustvarjalcev z 
ribicami in z ribaki poslikala hišico pri parkirišču v Šmar-
ju. Dogodek, ki je osamljeni hiški temeljito spremenil nje-
no zunanjo podobo, je le uvertura v nadaljnja dogajanja, 
s katerimi naj bi QRA in KŠTM popestrila spremljevalni 
del programa predvsem za tiste, ki večino časa ne bodo 
preživeli ob vodi. (S. R.)

Kot dokazuje komaj dobro leto delujoča vokalna zasedba 
Vox Posavci, dober glas seže v deveto vas, očitno pa še 
dlje, če sodimo po že izvedenih nastopih in ponudbah za 
nastope, ki jih zasedba Vox Posavci dobiva. Njen umetni-
ški vodja je učiteljica glasbene vzgoje Zinka Škofca, sicer 
pa zasedbo vodi Uroš Piltaver. Poleg Piltaverja v njej pre-
pevajo še Jože Volčanšek, Karli Radkovič, Jernej Zorko, 
Aleksander Zupančič, Niko Ogorevc, Bojan Kaplan, Tomi 
Osojnik in Jani Srpčič. Da gre že za prekaljene pevce, pa 
pove tudi podatek, da jih je kar polovica nekdaj prepe-
vala v znanem Posavskem oktetu. (B. M.)

Slovenski humorist in dober poznavalec slovenske naro-
dnozabavne scene Vinko Šimek (levo), še bolje  poznan 
pod vzdevkom Jaka Šraufenciger, je v svojem duhovitem 
stilu v Kapelah vodil letošnji jubilejni 10. maraton godb. 
Očitno uspešno, saj mu je uspelo ne le nasmejati občin-
stva, temveč tudi gostitelja in predsednika Pihalnega or-
kestra Kapele Ivana Ureka. (B. M.; foto: Davor Lipej)

Na Studencu je tamkajšnje vinogradniško društvo pripra-
vilo sprejem 14. cvičkove princese, njihove sokrajanke 
Tjaše Metelko, ki je sicer pridna študentka, zavzeta ga-
silka, vinogradnica, članica gledališke skupine, predvsem 
pa skromno dekle, ki poprime za vsako delo na domači 
kmetiji. Na sprejemu so jo seveda pozdravili gostje, spon-
zorji in številni domačini, zapel je MePZ Studenec, bilo je 
izrečeno obilo lepih misli, predvsem pa želja, da bi svo-
je poslanstvo cvičkove princese dobro opravila. Tjaša je 
obljubila, da bo širila dober glas o posebnežu cvičku vse-
povsod po Sloveniji, obenem pa se je zahvalila za veliko 
podporo domačega vinogradniškega društva, vsem spon-
zorjem in tistim, ki so kakorkoli pripomogli in ji bodo še 
pomagali v letu, ko bo imela naziv cvičkove princese. Po 
uradnem delu je seveda sledila prava veselica. (S. Ivačič)

ŠD Boršt je v okviru praznovanja 20-letnice delovanja 14. 
julija med drugim organiziralo tudi kmečke igre, v katerih 
so med štirimi sodelujočimi ekipami zmagali fantje iz Ve-
likega Mraševega. Na podelitvi pokalov najboljšim so na 
oder prišli trije člani ekipe in s seboj prinesli tudi stekle-
nici vina in vode ter nazdravili na zmago skupaj z vodite-
ljem iger Matejem Drečnikom (drugi z leve), zmagovalcem 
resničnostnega šova Kmetija išče lastnika. Ni kaj, fantje 
so si s trdo prigarano zmago zaslužili „en špricer“. (R. R.)  
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skozi vaš objektiv

Tokrat bralec Franc Šavrič opozarja, da so bankine ob ce-
sti Brežice – Dobova že tretje leto zapored nepokošene in 
nasploh slabo vzdrževane:  »Če bo zaradi tega prišlo do 
nesreče, bo krivda, kot vedno, pripisana voznikom. Do-
bro pa vemo, v katero kategorijo spada ta cesta, kdo bi 
to moral vzdrževati, in tudi to, kdo lahko posreduje, da 
to storijo. Zgodi pa se nič ...« 

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.

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Sabrina Drnovšek, Žadovi-
nek – dečka,

• Živa Šošter, Kostanjevica 
na Krki – dečka,

• Josipa Supančič, Brežice – 
deklico, 

• Nataša Močnik, Krmelj – 
dečka,

• Doroteja Jurkovič, Drnovo 
– dečka,

• Martina Žrlič, Obrežje – de-
klico,

• Barbara Pečar, Brežice – 
deklico,

• Kristina Oblak, Kladje nad 
Blanco – deklico,

• Aleksandra Lupšina, Krško 
– deklico,

• Andreja Mirt, Brežice – 
dečka,

• Maja Drole, Brestanica – 
dečka,

• Mateja Druškovič, Brežice 
– dečka,

• Sabina Ulčnik, Križan Vrh – 
dečka,

• Petra Frank, Globočice – 
deklico,

• Martina Slakonja, Brežice 
– dečka,

• Sabina Žibert, Gorenje Sko-
pice – dečka, 

• Janja Žarn, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Bahtishahe Sertolli, Krško 
– deklico,

• Petra Plak, Krško – dečka,
• Vesna Stergar, Vrhje – de-

klico,
• Renata Banko, Krško – de-

klico,

rojstva

• Luka Trupi, Podgorje ob 
Sevnični, in Maja Vavtar, 
Sevnica,

• Dejan Skoporc, Koludrje, 
in Janja Kozinc, Hinje,

• Simon Olovec, Malo Mraše-
vo, in Helena Alenka Col-
ner, Podbočje,

• Matjaž Jordan, Ostrog, in 
Tanja Glavan, Straža,

• Željko Nikezić in Susanne 
Volčanšek, oba iz Brežic,

• Alexander Zell, Weingar-
ten, Nemčija, in Karmen 
Judež, Leskovec pri Kr-
škem, 

• Jonche Kostadinovski, Ku-
manovo, Makedonija, in Si-
mona Gramc, Mrzlava vas,

• Matej Omrzel, Križe, in An-
dreja Krošelj, Dečno selo,

• Bojan Ivandić, Okroglice, 
in Zvonka Tovornik, Laško, 

• Uroš Gračner, Žigrski Vrh, 
in Adrijana Plevel, Radeče,

• Vinko Čerkuč, Raztez, in 
Urška Čamernik, Dobrova 
- Polhov Gradec,

• Matija Mraović, Krško, in 
Daria Lyzhnik, Ljubljana,

• Primož Zalokar, Drnovo, in 
Maja Slovenc, Sela pri Do-
bovi,

• Martin Kramperšek, Dole-
nji Boštanj, in Ana Kerin, 
Podbočje. 

ČESTITAMO!

poroke

Še ena lepljiva noč. Dragega poletja, ki je postalo zavoljo 
tropskega podnebja skoraj že nemogoče, pa če je ljubo 
poletje še tako ljubo. Za mirnejši spanec pametnejši ne 
gledajo večernih tv poročil ali nacionalkinih še kasnejših 
večernih »odmevov«, ki so se nabrali preko dneva. Če 
si hočejo ohraniti še dokaj znosno jutro tam nekje do 
poldneva, ne listajo jutranjih časnikov. Če se že temu 
– grabljenju medijskih novosti – spretno ognejo, pa jih 
novosti dohitijo pri lizanju sladoledov ali srkanju pijač 
na improviziranih dvoriščih mestnih lokalov. Od zbranih 
meščanov za omizji, kolikor jih še hodi ali še komaj hodi, 
si natančno seznanjen skoraj o vsem. O izgnancih, o novih 
izgnancih (po novem lustrirancih – očiščenih, oluščenih iz 
življenjske zgodovine), o obupu, brezupu, o jezi, ki ji sledi 
globoka žalost zaradi ponižanj … Zgodbe ljudi se zajedajo 
v kožo, pritiskajo v notranjost. 

Noč. Hudič ne da mira, gledaš večerne Odmeve, poslušaš 
ministra Šušteršiča in voditeljico Peskovo. Govorita o 
ukinitvi AUKN, o novem holdingu, KAD-u, SOD-u, NLB, 
mariborski banki, premeščanju, primanjkljaju … na 
koncu te postane strah, čisto zares hudo strah, ki ga ves 
čas potiskaš nekam za sicer zelo jasno sceno oblasti. In 
dobro veš, da vsi oni razvrednoteni, nekaj nad 26.000 jih 
je, niti ostali mi, ne bomo imeli nič od ukinitve AUKN 
in ne od ustanovitve novega holdinga. Vse to ne prinese 
kakšne oprijemljive jasnosti, kaj šele rešilne bilke. Jeza. 
Slap pridrvi iz kapljic. Iz utrujenih in jeznih ljudi se rodi 
nasilje, šine misel v Luno. Adijo, spanje, postelja postane 
zmečkan vrtiljak. Strmiš v Luno, v edino »bitje« sredi 
gluhe noči, ki bije tvoj boj. 

Zaradi ljudi, ki bi hoteli svoj vek, kolikor ga je komu še 
sploh preostalo, preživeti neponiževalno. Ne v strahu. In 
zaradi vseh naših otrok, ki naj bi se veselili otroških in 
mladostnih dni, novih poti v nov dan, v teden, v mesec, v 
novo leto. Ki naj bi se veselili dela in z delom bodočnosti. 
Obrnem leto nazaj, ko sem še optimistično pasla oči na 
mladih mamicah z vozički, drobnih rokicah in nogicah, ki 
so hitele migati iz njih, pa na okroglih ličkah in živahnih 
očkah, če sem si drznila spustiti kak pogled v razkošno 
notranjost vozičkov. Bilo mi je milo in toplo. Bila sta 
upanje in vera, da se nam bo izšlo. Da bo inteligenčni 
kvocient naše »kure« presegel ideološke megle. 

In bilo je v četrtek pred dvema tednoma. Luna se je že 
skoraj nagnila k vrtiljaku, premetani postelji, kjer je 
mojega najmlajšega Tjaža, utrujenega od dnevnih iger, 
pod okrilje vzel globok, miren spanec. Tri ure toplega 
gledanja v spečega pobčka in tu in tam rahlega božanja 
enkrat tu, drugič tam. Milo in srečno.

Nimam nikakršne pravice, da bi mladim odvzela pogum, 
odvzela željo, da bi danes ne rojevali otrok. Ker so se ženske 
vedno, v najtežjih življenjskih okoliščinah, odločale za 
materinstvo; ženske in moški za starševstvo. Ampak se 
danes, s to pametjo in v teh nikoli končanih desnih in 
levih revanšističnih zgodbah, sama za ta korak ne bi več 
odločila. Ker se neprestano vojskujemo in smo kar naprej v 
nekem ideološkem nasilju.

»Sekate, tepci, sekate. Vsa mlada drevesa s staro sekiro 
podirate. Sekate, tepci, sekate. In stara drevesa, s starimi 
koreninami, s starimi trhlinami ohranjate. In napišete 
nanje Drevo Spoznanja, Drevo Zmage, Drevo Spomina. In 
v opustelem gozdu smrdi stara lesovina, in ptice odletijo, 
vi pa ostanete v njem in prepevate. Ostanete v njem, tepci, 
prepevate in marširate.« Jacques Prevert, Vojna. 
Pa sem hotela to poletje piti Lunin mir …  

Piše: Natja Jenko Sunčič

Luni.

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

Tina Plevnik iz Ortnic in Sandi Barkovič iz Brezja pri 
Veliki Dolini, 9. junij 2012, Grad Podsreda (Foto: Fo-
to Super-A)

• Darja Molan, Dolenja vas 
pri Artičah, - deklico,

• Jasmina Juratovec, Volčje, 
- dečka. 

ČESTITAMO!

TREBEŽ - 18. junija je dopol-
nil 90 let Ivan Erban iz Tre-
beža. Rodil se je v vasi Župe-
levec pri Kapelah v številni 

90 let Ivana Erbana

Ivan Erban

PEČICE - Da je najlepše življenje brez velikih besed, se še 
kako dobro zaveda 99-letna Amalija Grmšek iz Pečic, ki se 
je rodila 28. 6. 1913 in odraščala v sedemčlanski družini. 
Pred in med vojno je bila zaposlena v Zagrebu, nakar se je 

pri 35 letih poročila, postala mati treh otrok in se posvetila 
skrbi zanje in delu na kmetiji. Jesen življenja Amalija pre-
življa pri sinu Jožetu in njegovi družini, ob jubileju pa so se 
je z obiskom in čestitkami spomnili tudi predstavniki KS Pe-
čice in Krajevne organizacije RK.  I. Germšek / B. M.

99 let Amalije Grmšek

Slavljenka je osebni jubilej praznovala v krogu družine 
in obiskovalcev.

Zdenka Frigelj z Jesenic na Dolenjskem in Sebastjan 
Simončič iz Šentruperta, 12. maj 2012, Grad Mokri-
ce (Foto: Marko Vukobrat) 

družini s šestimi otroki. Pri 
14-ih je odšel v uk za trgov-
ca. Prvo službo je nastopil 
pri trgovcu Bibiču v Dečnem 
selu. Med drugo svetovno 
vojno je bila cela družina v 
izgnanstvu. Po vrnitvi leta 
1945 so morali obnoviti po-
rušeno domačijo, nakar je 
odšel v službo in kot trgovec 
delal v trgovini Trebež. Tu je 
spoznal svojo bodočo žena 
Jožefo Lubšina, s katero sta 
se kmalu tudi poročila. Rodi-
la sta se jima dva otroka, ki 
sta si danes že ustvarila svo-
ji družini. Do svoje upokoji-
tve je delal v Brežicah. Ak-
tiven je bil v več društvih, 
40 let pa je bil blagajnik Lo-

vske družine Artiče. Živi s si-
novo družino, vendar pa tudi 
hčerka živi v neposredni bli-
žini. Družinsko idilo je pred 
dvema letoma prekinila smrt 
žene, s katero sta živela sku-
paj 64 let. Bil je zelo vesel in 
počaščen, ko smo ga obiska-
li predsednik sveta KS Arti-

če, aktivistke RK Artiče, čla-
ni Lovske družine Artiče in 
člani Društva izgnancev Arti-
če. V krogu njegovih najbliž-
jih smo praznovali do večer-
nih ur. Ivan, želimo vam lepo 
in mirno življenje še vrsto let 
med svojimi najdražjimi.
 Zofka Godec
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Melodije morja in sonca, narodnozabavna glasba, po-
savski rockerji in zvezde tega trenutka. Tokrat smo za 
vas izbrali: 

Nuša Derenda (na fotogra-
fiji) je zmagovalka 32. festi-
vala Melodije morja in son-
ca. Njena skladba z naslovom 
Za stare čase je bila tista, ki 
je prepričala žirijo, radijske 
postaje, občinstvo in gledal-
ce prek televizorjev. Drugo 
mesto je zasedla Eva Boto s 
skladbo Dvigni mi krila, tre-
tje Irena Vrčkovnik s pe-
smijo Il tempo passato. Po-
savski pevki so največ točk, 
dvanajst, namenili poslušal-
ke in poslušalci, ki so glasova-
li prek telefona, občinstvo, radijske postaje in žirija so ji 
dodelili sedem točk, kar je naneslo zmagovalnih 33 točk, 
kar sedem točk več od drugouvrščene Eve. Poleg zmage 
na festivalu pa se v javnosti že pojavljajo govorice, da nas 
bo posavska pevka drugo leto zastopala na Evrosongu. „To 
so samo govorice. Res pa je, da so me številni evrovizijski 
oboževalci spraševali, kdaj bom ponovno sodelovala na 
izboru. Vse skupaj jemljem precej z rezervo,“ je sloven-
skim medijem razjasnila Nuša, a vseeno zaupala, da pri-
čakuje, da bo RTV v prihodnosti kdaj interno izbral izva-
jalca in mu naložil vso odgovornost. Spomnimo, Nuša je 
Slovenijo zastopala leta 2001 in si še danes deli najboljšo 
slovensko uvrstitev na Evrosongu – 7. mesto.

Že poznate posavske rockerje Loud Bargain? Skupina 
je nastal februarja 2011 v Krškem, vsi člani benda so 
že prej igrali v drugih skupinah. Skupna točka jim je 
želja po ustvarjanju lastne glasbe. Sestavljajo jo: To-
maž Pirc (bobni), Aleš Pirc (kitara), Niko Zagode (vo-
kal), Andrej Keršič (bas kitara) ter Aleš Lupšina (kla-
viature). „Igramo rock glasbo, v kateri se najde vpliv 
Pearl jam, The Doors, RHCP, Rage against the machine 
..., komadi so v angleščini, vsi avtorski. Naša prva tur-
neja je ravno za nami, opravili pa smo štiri nastope,  
in sicer v Kopru, Bistrici ob Sotli, Sevnici, Brežicah,“ 
nam je zaupal vokalist Niko, ki se ga bo večina izmed 
vas spomnila po eni izmed glavnih vlog v spletni nada-
ljevanki Dan Ljubezni. Sicer velja poudariti, da je sku-
pini v čast, da si turnejo delijo z nizozemskim mladim 
bendom The CoastGuards, ki ravno ta mesec gostuje 
v Sloveniji. Pri njih na bobnih igra Krčan Peter Cizelj.

Pravijo, da če kdo na 
poroki „fali“, to ne 
smejo biti Šrangarji 
(na fotografiji). Ome-
njeni narodnozabav-
ni ansambel je v slo-
venskem glasbenem 
prostoru prisoten 
že štirinajst let, za 
sabo pa imajo že ve-
liko nastopov, avtor-
skih skladb in video-
spotov. Tokrat pa se 
predstavljajo z novo 

članico Barbaro Kuntarič: „Pred kratkim smo Šrangarji 
zamenjali pevko in v pomoč nam je priskočila Barbara, 
ki je imela vedno željo nastopati v priznanem ansam-
blu. Pot k nam jo je pripeljala prek oglasa za avdicijo, 
mi pa smo jo z veseljem sprejeli,“ nam je nekaj lepih 
besed o novi pevki, ki se jo boste spomnili tudi po pesmi 
Val morja, namenil moški del skupine. Šrangarji so pre-
pričani, da jih boste lahko kaj kmalu videli v novi podo-
bi tudi na TV zaslonih, radijskih postajah ter porokah.

Ostanimo pri narodnozabavni glasbi. Ansambel Nemir, 
pri katerem je vokalist in harmonikaš tudi Krčan Gre-
gor Gramc, žanje uspeh za uspehom. Začelo se je v 
Portorožu na Pesmi poletja, kjer so fantje zmagali s 
skladbo Na Sipinah, sledil je Festival Vurberk, kjer so 
domov prinesli kar štiri nagrade in na koncu še festi-
val Števerjan, kjer so osvojili dve nagradi – nagrado za 
najboljši trio ter uvrstitev na mednarodni festival Al-
pen Grand Prix. Držimo pesti, da jim uspe tudi v med-
narodnih vodah.

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

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: 4 vstopnice za Kostanjeviško jamo 
2. nagrada:  3 vstopnice za Kostanjeviško jamo
3. nagrada:  2 vstopnici za Kostanjeviško jamo

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26.7.2012, 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

KLUB JAMARJEV KOSTANJEVICA NA KRKI, 
GRAJSKA 25, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Geslo 14/2012 številke: 

UDOBEN KORAK

Nagrade, ki jih podarja Kopitarna Sevnica d.d., prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €, Franci Gorenc, Orehovec
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €, Nika Zupanc, Globočice
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €, Fani Borštnar, Tržišče

je v juliju in avgustu 
odprta vsak dan.

Ogledi so ob: 
10., 12., 14., 16. in 18. uri. 

Za vse informacije smo vam na voljo 
na telefonski številki 041 297 001 

ali preko spletne strani na naslovu: 
www.kostanjeviska-jama.com.

Vljudno vabljeni!

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783

 

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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Mineralni make up je prevzel Posavke
Mineralna ličila so narejena le iz mineralov, ki se nahajajo v 
zemeljski skorji, so antimikrobni in antibakterijski, zato ni-
majo konzervansov in roka trajanja. 

Kožo pustijo dihati, ne mašijo por in ne povzročajo mozoljev. Za-
radi svoje mineralne sestave na kožo delujejo protivnetno in po-
mirjevalno, nudijo učinkovito UVA in UVB zaščito pred soncem. 
Uporabo priporočamo vsem tipom kože – tako občutljivi, suhi, 
zreli, kot tudi mastni in problematični ter koži nagnjeni k različ-
nim alergijam in/ali dermatološkim težavam (rosacea, kapilare, 
akne ...). Ker so mineralna ličila izredno lahka in kože ne obte-
žijo, dajejo občutek, kot da sploh niste namazane, hkrati pa nu-
dijo izredno prekrivnost in obstojnost za ves dan. Koža izpod mi-
neralov naravno zasije, dobi zdrav lesk in ustvari naraven videz. 

V naših kakovostnih, certificiranih (BDIH) mineralnih ličilih bo-
ste našle naslednje sestavine: mica, zinc oxide, titanuim dio-
xid, iron oxides, nikakor pa med njimi ne sme biti sestavin kot 
so: bismuth oxychloride, carmine, paraben, mineral oil, alko-
hol … Lepota je resda pomembnejša, kadar zasije iz notranjo-
sti, a ženske smo kljub vsemu ženske in zakaj si ne bi privošči-
le poudariti svojo ženstvenost s pomočjo barv narave. Izgledale 
in počutile se boste odlično! V HIŠI NARAVE Vam s svetovalnim 
ličenjem vedno pomagamo pri izbiri odtenkov, ki so primerni za 
Vaš tip in ten kože. 

Prisrčno vabljene!  Nataša Doberšek

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Saši Holc Iršič, Tešanovci 112, 
9226 Moravske Toplice. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (3.) MODRIJANI - Pomigaj malo
 2.  (7.) VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad
 3.  (1.) Ans. ČRNA MAČKA - S teboj do konca
 4.  (4.) VASOVALCI - Belokrajnc Dalencu 
 5.  (8.)  POGUM - Nocoj boš spet sama
 6.  (2.)  PAJDAŠI - Otroški nasmeh
 7.  (6.)  ZAKA' PA NE - Hišni red
 8.  (10.)  Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
 9.  (9.)  Ans. TONETA RUSA - Čas bi zavrtel nazaj 
 10.  (-)  Ans. MAJ - Prvi poročni ples 
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Prleški kvintet - Ko zvezda se utrne

Kupon št. 111
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 21. julij, ob 17. uri

BRESTANICA - Na 19. srečanju se je v gostišču Pečnik v Bre-
stanici 6. junija sestala generacija Brestaničanov in Senov-
cev, rojena leta 1927. Prvič so se sestali pred 35 leti, ko je 
generacija družno nazdravila Abrahamu, zatem so srečanje 
ponovili leta 1987, l992 in 1997, nakar so njihova srečanja 
postala vsakoletna. Vse od prvega srečanja dalje vodijo tudi 
spominsko knjigo, v kateri so opisno in slikovno dokumenti-
rali vsa dosedanja srečanja. Kljub častitljivim letom, ki jih 
generacija 1927 kar dobro nosi na svojih ramenih, je druže-
nje potekalo tudi letos v sproščenem in veselem razpolože-
nju, kajpak pa se že veselijo srečanja prihodnje leto.
 Erna Mozer/B. M. 

19. srečanje generacije 1927

Zdrava & super hrana, začimbe, zelišča, čaji, tinkture, mazila, olja ... 
Kozmetika, čistila, perilo, knjige, ezoterika ...

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, T: +386 7 49 20 694, E: info@hisanarave.si
www.hisanarave.si
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NOVO MESTO - 13. julija sta 
dve skupini otrok v eni od 
najstarejših nam bližnjih je-
zikovnih šol, Yureni, zaklju-

čili "počitnikovanje po an-
gleško". Poleg angleščine so 
učenci starejše skupine spo-
znavali tudi osnove franco-
ščine. Naslednje počitniko-
vanje bo potekalo od 20. do 
24. avgusta. Iz Yurene sporo-
čajo, da Imajo še nekaj pro-
stih mest, če bi si počitnice 
z novimi znanji želeli pope-
striti tudi otroci iz Posavja. 
Več informacij tudi na www.
yurena.si.  M. M.

Otroci so 
v Yureni 
počitnikovali 
po angleško

Učenje tujega jezika je lah-
ko zelo zabavno

PRODAJA BRESKEV - Evrosad d.o.o. Krško                                                                
 
Obveščamo vas, da bomo dne 20.7.2012 
začeli s prodajo BRESKEV v Hladilnici Stara 
vas.

Prodaja bo potekala vsak delovnik med 8.00 
in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 
uro.
Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 
130 ali 07 49 04 142. 

PRODAJA BRESKEV                                                             
 

Obveščamo vas, da bomo dne 20.7.2012 začeli s prodajo BRESKEV 
v Hladilnici Stara vas. Prodaja bo potekala 

vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro in v soboto med 8.00 in 12.00 uro.

Za dodatne informacije pokličite na 07 49 04 130 ali 07 49 04 142. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Med 22. in 30. junijem je v Kosta-
njevici in okoliških vaseh potekala mednarodna mladinska 
izmenjava z naslovom Zeleni prt, ki je bila plod sodelova-
nja Društva za trajnostni razvoj Terra Vera iz Kostanjevi-
ce na Krki in društva Ekologika iz Zagreba. 

Namen izmenjave, financirane s strani programa Mladi v akci-
ji, je bil aktivno vključevanje mladih v oblikovanje strategije 
za pomoč manjšim kmetijam pri trženju pridelkov in izdelkov, 
pri čemer je bil še posebej poudarjen pomen ekološkega kme-
tovanja. Skupina mladih je proučevala možnosti za promoci-
jo, distribucijo in povezovanje akterjev na področju lokalne 
preskrbe s hrano in primere dobrih praks na področju vključe-
vanja mladih v trajnostni razvoj evropskih regij. Na izmenjavi 
so sodelovali z lokalnimi prebivalci vseh generacij, raziskova-
li na terenu (se pogovarjali z domačini o pridobivanju in pri-
pravi hrane, dokumentirali kulinarično dediščino ...), obiskali 
ekološko kmetijo ter debatirali na teme samooskrbe, vključe-
vanja lokalne kulinarične ponudbe v trženje lokalnih (in po mo-
žnosti ekoloških) pridelkov in izdelkov in etične ekonomije. S 
terensko raziskavo so prispevali tudi k oblikovanju tematske 
poti ‚Uskoška pot‘, ki prav ta hip nastaja v sklopu Las Leader 
programa ‚Posavske poti prijetnih doživetij‘, in hkrati razkrili 
delček v mozaiku bogate, a za zdaj še ne zadostno prepozna-
ne posavske kulinarične dediščine. 
Spremljevalni program je obsegal delavnico peke kruha v krušni 
peči in tradicionalne pogače ‚cop na lop‘, delavnico prepozna-
vanja zdravilnih zelišč, obisk kartuzijanskega samostana Ple-
terje s predstavitvijo samo-
oskrbe in zeliščarske prakse 
menihov, srečali pa so se tudi 
z mladimi iz romskega naselja 
Kerinov Grm, ki so pred časom 
izpeljali vrtičkarsko pobudo 
‚Zgodbe šu vrtlo / Zgodbe z 
vrta‘.  J. D./P. P.

Mladinska izmenjava Zeleni prt

Udeleženke izmenjave na terenu

BREŽICE – Društvo li-
kovnikov Brežice je 
21. junija v prostorih 
Občine Brežice pova-
bilo na likovno raz-
stavo Jožeta Šter-
ka z Rake, ki je član 
brežiškega društva 
že deset let. Ljubite-
ljem njegovih del je 
Šterkovo razstavlje-
no snovanje v akrilu 
in akvarelu predsta-
vila predsednica dru-
štva Kristina Bevc, ki 
je med drugim dejala, da je njegova tokratna razstava prva 
samostojna v Brežicah. Šterku so ljubi zlasti prizori starih 
kmečkih opravil, od ročne košnje, oranja z živinsko vprego 
do žanjic, poljskega cvetja. Njegova dela izpričujejo spošto-
vanje do dediščine, prednikov, matere, ženske, njegovi mo-
tivi in topli toni pa občudovalca popeljejo v svet, ki je mi-
nil in se ga lahko le še spominjamo. Otvoritev je z ubranim 
petjem popestrila fantovska skupina Lavrencij z Rake, Šterk 
pa se je predstavil tudi kot recitator Menartove pesmi Kroki 
(hitra slika).  N. J. S.

Spomini Jožeta Šterka

Jože Šterk pred enim od svojih del

BRESTANICA – V brestaniškem gostišču Medvedji brlog se je v 
mesecu maju srečala generacija sošolk in sošolcev, ki so obi-
skovali šolo na Senovem in jo leta 1950 zaključili z malo ma-
turo. Kakor je poetično zapisala naša bralka Marica Deželak 
iz Sevnice, so spomini na šolske dni ganljivi in lepi: »Reka 
življenja hitro teče, drvi, in leto smo proslavili 62. obletni-
co male mature. Teh lepih trenutkov opisati ne moreš, ker 
v srcu jih čutiti moraš sam. Srečanje smo imeli v lepem am-
bientu v gostišču Medvedji brlog, kjer naša sošolka Kristina 
lepo domek ima. Lepo so nas sprejeli in bogato počastili.« 
Naša bralka Marica je ob zaključku izrazila upanje, da bi nji-
hova srečanja ob negovanju prijateljskih vezi tudi v bodoče 
potekala vsako leto in v čim večjem številu.
 B. M. (Vir: Marica Deželak)

Srečanje nekdanjih senovskih 
malomaturantov
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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, naslov, telefon) ali na elektronskem 
naslovu marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 
040 634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je 
do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za podarjeno cvetje, sveče, mašo 
ter za izročena pisna in ustna sožalja.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

MILANA ŽAGARJA

ob slovesu našega dragega 

iz Brežic.
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 velika izbira sončnih očal
   do 50 % popust

 okulistični pregledi 
   na zdravstveno kartico
 

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

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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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

Lju
ds

ka
 o

pti
ka

 G
la

sm
ah

er
, S

tu
še

k D
uš

an
 s.

p.

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, 
E-pošta: 

marketing@posavje.info

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!

Hvala vsem,ki se ga spominjate, prižigate sveče, 
postojite ob njegovem grobu in mu namenite lepo misel.

Vsi njegovi

Nekje v drugem svetu bivaš,
nikoli k nam te več ne bo,

brez tebe pusto je in prazno,
še vedno išče te oko.

V SPOMIN

JANEZ UREK

V ponedeljek, 23. julija, bo minilo pet 
žalostnih let, odkar je od nas odšel 

dragi mož, oče in stari oče Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prinašate cvetje 
in prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njegovi

Zaman te iščejo naše oči,
zaman te kliče naše srce,
zdaj tvoje srce mirno spi,

nam pa briše solzne oči.

V SPOMIN

ALBIN JANKOVIČ

Minili sta dve leti, odkar nas je zapustil 
mož, ati, stari ata, brat

z Malega Kamna.

Glogov Brod 7.

Vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti, se od njega poslovili 
in ga spremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Iskrena hvala Združenju borcev za vrednote NOB Brežice in g. 
Stanetu Preskarju za poslovilne besede, Krajevni organizaciji 
ZB NOB Brežice in g. Stanetu Radanoviču, g. Franciju Arhu, glas-
benikom ter pevcem.

Vsi njegovi

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

T. Pavček

ZAHVALA

KREŠIMIR TOMIN
Od nas se je poslovil

iz Brežic.

Zahvaljujemo se osebju Doma starejših občanov Krško za vso 
nego in prijaznost v času njenega bivanja pri njih. Zahvaljuje-
mo se vsem sosedom, sorodnikom in znancem, ki ste jo pospre-
mili na zadnjo pot in nesebično sočustvovali z nami.
Zahvaljujemo se tudi g. župniku in g. Žičkarju za opravljen 
obred. Prav tako se zahvaljujemo pevcem in pihalnemu kvar-
tetu za zapete in zaigrane žalostinke. Hvala tudi vsem, ki jih 
nismo posebej omenili.

Vsi njeni

ZAHVALA

ANGELA ČERNOGA

Tiho, kakor je živela, je v 96. letu 
starosti odšla, naša ljuba Taja

roj. Zupančič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in 
svete maše. Posebej se zahvaljujemo družinam Horvatuš, Raj-
terič - Dušič, Kene - Ogorevc, PGD iz Pišec in TPV iz Brežic.
Iskrena hvala ge. Ivanki Zupančič in Marjanci Ogorevc za gan-
ljive besede slovesa, pevcem iz Pišec za zapete pesmi, prapor-
ščakom, nosilcem križa in zastave, gospodu župniku iz Pišec za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, Simonu Petančiču 
za zaigrano Tišino in Gostilni Šekoranja za gostinske usluge. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, 
ki vas nismo posebej imenovali, pa ste kakorkoli pomagali.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

BOJAN KOPRIVC

Zapustil nas je naš dragi brat, stric, nečak 
in dober sosed

iz Pavlove vasi.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče
in postojite ob njegovem grobu

Njegovi domači

V SPOMIN

FRANCI MIRT

10. julija je minilo 5 let,
odkar nas je prezgodaj zapustil naš ljubi

z Velikega Kamna 18.
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Prodam žganje in belo vino. 
Tel.: 07 49 51 577

ŽIVALI

Prodam 2 prašiča, težka 50 
kg, mesnate pasme. 
Tel.: 041 563 404

Prodamo pujske za odojke in 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam odojke, mesnate 
pasme, težke okoli 30 kg, na 
željo kupca tudi zakoljem. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke cca 
30 kg, iz domače reje. Pro-
dam tudi domačo skuto in 
pregreto smetano. 
Tel.: 07 49 75 301

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Cena po do-
govoru; okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306 

Prodam prašiče mesnate pa-
sme vitezi, 40-80 kg, okoli-
ca Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodam bikca simentalca, 
težkega 160 kg, domače oči-
ščene piščance in vino cvi-
ček. Tel.: 051 872 179

Prodam bikca simentalca, 
starega 3,5 mesecev, za na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 836 515

Prodam bikca in teličko, li-
sast limuzin, stara 3 mese-
ce. Tel.: 031 690 668

Prodam telico simentalko, 
staro 3 mesece, težko 160 kg, 
čvrsta, primerna za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 56 162

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 tedne. 
Tel.: 031 504 280

Prodam burske kozličke, sta-
re 3,5 mesece, cena 55 €. 
Tel.: 041 721 132

Prodam burske kozličke, sta-
ri so 7 mesecev, dobri za na-

daljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 893 733 

Ugodno prodam mladiče zla-
te prinašalce, rodovniških 
staršev; izredno lepi, stari 8 
tednov. Tel.: 040 309 402

Prodam zajčnike za dve, šti-
ri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229459, 
Miran Lopatič s.p., Pirošica, 
Cerklje

Prodam zajce, križance za 
rejo, težke 2-3 kg. 
Tel.: 040 229 459

Podarimo psičke mešančke, 
manjše rasti, stare približno 
dva meseca. 
Tel.: 051 851 666

POHIŠTVO IN 
OTROŠKA OPREMA

Prodam otroško vzmetnico 
(120 x 60 cm), posteljnina 
gratis. Tel.: 031 306 078

RAZNO

Prodam 1 vzmetnico 90x200, 
3 vzmetnice 100x200, skoraj 
nove. Tel.: 07 49 69 028

Prodam prenosno klimo s 
cevjo, novo, še v garanciji, 
cena 220 €. Tel.: 031 524 254

Prodam hladilnik Nordfrost, 
140 l, v garanciji, cena 90 €. 
Tel.: 041 746 447

Likam na svojem domu. 
Tel.: 051 836 200, Nataša Čr-
nič s.p., Zaloke 3, Raka

Prodam brusilni stroj z di-
amantno ploščo za bruše-
nje strugarskih nožev, ame-
rikaner, fi 160, stružne nože, 
zunanje in notranje mikro-

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

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

Krška vas, prodamo hišo, 
vseljivo takoj; 140 m2, funk-
cionalna, bogato opremlje-
na; izredna prilika. 
Tel.: 041 640 328

Krmelj, prodamo trisobno 
stanovanje v kraju: šola, vr-
tec, banka, pošta, trgovina, 
zdravstveni dom, lekarna. 
Tel.: 070 751 841

Krško, Cesta 4. julija, eno-
sobno stanovanje, 40 m2, v 
pritličju, zelo dobro ohra-
njeno, kompletno opremlje-
no, dobra lokacija, oddamo 
v najem urejeni osebi od 1. 
septembra naprej. 
Tel.: 031 392 165

V Krškem prodamo ali odda-
mo v najem dvosobno obno-
vljeno in delno opremljeno 
stanovanje. Tel.: 040 741 819

V najem oddam 2-sobno ob-
novljeno in opremljeno sta-
novanje, 1. nadstropje v NHM 
9, Sevnica. Možnost vselitve 
1.9.2012. Tel.: 031 653 122

Novo, opremljeno trisob-
no stanovanje v Ljubljani 
(Šiška) oddam študentom 
nekadilcem. Tel.: 041 670 
297 ali 041 717 151

Prodam gozd, 17.000 m2, as-
faltirana cesta, cena po do-
govoru. Tel.: 031 724 372

AVTOMOBILIZEM 

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

Prodam Opel Astro 1.6., 5 
vrat, letnik 1996, reg. do 
10/2012, prtljažnik za stre-
ho, cena 490 €. 
Tel.: 041 328 062

Kupim Golf IV., limuzina ali 
variant, od letnika 2003 do 
2006. Tel.: 031 255 050

KMETIJSTVO

Prodam Štore 504, kosilnico 
BCS, Acme motor, 5 KM; ku-
pim staro kostanjevo kolje za 
vinograd, nad 2,30 m. 
Tel.: 041 552 915

Prodam registriran traktor 
Štore 504, letnik 1984. 
Tel.: 031 515 710

Prodam samohodno škropil-
nico - 80 l. Tel.: 041 929 830

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo v zrnju, je-
čmen in tritikal. 
Tel.: 070 874 133

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno poltrdinko in 
ječmen. Tel.: 041 791 698 

Koruzo v zrnju prodam, s 
prevozom, in kupim ovce za 
rejo. V račun vzamem mirno 
poni kobilico. 
Tel.: 051 499 355

Prodam ječmen, pšenico, 
koruzo in krompir. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam ječmen in koruzo. 
Tel.: 031 451 669

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488 

Prodam ječmenovo slamo v 
okroglih balah. 
Tel.: 031 255 355

Prodam kvalitetno ječme-
novo slamo v okroglih balah, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 736 612

Prodam metrska ali razžaga-
na suha gabrova drva ali suhi 
jesenov, smrekov ali hrastov 
les. Tel.: 031 324 180

Prodam metrska bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 051 633 499

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

Prodam mešana suha drva in 
bukova metrska drva. 
Tel.: 031 838 267

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

Prodam bukova drva, mo-
žna dostava, vino in žganje; 
kupim izkopalnik krompirja 
na tresala. Okolica Sevnice. 
Tel.: 040 319 448

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam ali menjam kvalite-
tno vino za ječmen ali koru-
zo. Tel.: 041 697 841

Prodam kvalitetno rdeče 
vino, okolica Sremiča, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 738 479

Prodam domače rdeče ali 
belo vino, odlične kvalitete, 
cena 1 €/l. Tel.: 041 355 787

Prodam vino modra frankinja 
in cviček. Tel.: 031 312 627

Prodam vino modra franki-
nja, 300 l, renski rizling, 300 
l, kosilnico Bertolini, primer-
no za hribe, možna menjava. 
Tel.: 031 284  604 

Prodam žganje (tepke, ja-
bolka in cvet sliv). 
Tel.: 031 403 288

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

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

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

dRužInskI 
pOpusTI!*

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

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90

PE Brežice
Tel.: 07 49 66 130

www.dimnikarstvo-jelancic.informacija.net

Za vas in vašo varnost!

O B V E S T I L O
 

Na območju Posavja in Dolenjske opravljajo 
dimnikarske storitve nepooblaščeni dimni-
karji. Ker izkoriščajo predvsem starejše, jim 
zaračunavajo visoke zneske,  prosimo vse, 
da tako nepošteno zavajanje takoj javijo 
pristojni dimnikarski službi ali policiji.

metre, različna orodja za 
strugarstvo. Tel.: 07 49 62 310

STIKI

Če si želiš resne zveze in si 
star od 45 do 55 let, pokliči 
med 12. in 15. uro. 
Tel.: 051 756 281

43-letni očka, podjetnik, si 
samsko dekle želi, ker mami-
ce njegovega sina niso spre-
jele. Tel.: 041 240 403

Ženitna posredovalni-
ca Maja – posredujemo 
prijateljevanje in resne 
zveze. Ženske zastonj. 
Tel.: 031 575 367, JM-NIK 
d.o.o., Bistrica ob Sotli 
13, Bistrica ob Sotli

Zdole skoZi stoletja

preko 400 strani, 
več kot 300 starih 

fotografij, trda vezava

prednaročila:
040 634 783

Knjiga bo izšla 
v septembru 2012. 
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Pred zadnjo dirko v Krškem so 
bili v vodstvu DP trije Ljub-
ljančani - Žagar, Gregorič 
in Voldrih, najboljši Krčani 
– Čonda, Ivačič in Kukovi-
ca - pa so za njimi zaostaja-
li toliko, da je bilo potrebno 
prikazati vožnje brez napak. 
Vendar v eni dirki ni bilo mo-
goče nadoknaditi slabosti iz 
prejšnjih treh, tako da se je 
domača publika morala zado-
voljiti z uvrstitvama Kukovi-
ce in Čonde v finalno vožnjo. 
Slednji je Voldrihu odščipnil 
tretje mesto v slovenskem 
prvenstvu, lanski viceprvak 
Kukovica pa se je moral poto-

lažiti s stopničkami na zadnji 
dirki in petim mestom v DP.

Na tribunah je bilo zazna-
ti razočaranje nad mla-
dim Ivačičem, ki je po lan-
ski zak ljučni dirki v Krškem 
in s prvimi nastopi letos veli-
ko obetal. Zlasti po debiju v 
državni reprezentanci na dir-
ki v Ljubljani je očitno izgu-
bil prepoznavno samozavest 
in začel kazati znake preve-
like psihične obremenitve, ki 
je po mnenju mnogih prišla 
zaradi odgovornosti do nove-
ga sponzorja. Marsikaj spo-
minja na zgodbo s še enim 
nedvomnim krškim talen-

tom Matijo Duhom (trenut-
no je poškodovan) , katerega 
forsiranje v vse pomembnej-
še pozivne in sistemske dir-
ke ni dalo dobrih rezultatov. 
Po vrsti neuspehov je posta-
lo jasno, da klubski sponzor-
ji iščejo novo »žrtev«, s ka-
tero naj bi Krčani »pokazali« 
Ljubljančanom, da jim lahko 
odvzamejo naslov. Vendar vse 
kaže, da strokovnost, s ka-
tero se toliko hvalijo, nima 
veliko opraviti s športom, 
ampak bolj spominja na lobi-
ranje zaradi kratkoročnih in-
teresov. Samo upamo lahko, 
da se bo mladi Ivačič pobral 
(nenazadnje premočno vodi v 

mladinski konkurenci), saj je 
v lanski sezoni pokazal, da je 
ob dobrem vodenju sposoben 
marsičesa.

Po drugi strani je iskrenim 
ljubiteljem speedwaya ne-
razumljivo zapostavljan-
je Čonde in Kukovice, ki ne 
dobivata priložnosti, ki bi si 
jih zaslužila, še zlasti, ker 
bi potrebovala nastope, s 
katerimi bi si morda pridobila 
kakšen angažma v tujini, s 
tem pa tudi preživetje na 
speedwayski sceni. Še najbolj 
veseli napredek mladega 
Radkoviča, ki je s posa-
meznimi nastopi skozi sezo-

no, predvsem pa na zadnji 
dirki v Krškem, pokazal, da 
morda nikoli ne bo šampion, 
bo pa z vztrajnim delom lah-
ko zrasel v kvalitetnega spe-
edway voznika tega dela Ev-
rope. Zakaj je klub zapustil 
Sevničan Kristian Revinšek 
(9. mesto v DP), ki letos na-
stopa za AMTK Ljubljana, pa 
je eno izmed vprašanj, na ka-
tera seveda iz kluba ne dobi-
mo odgovorov, jih pa za je-
sen obljubljajo družine vrste 
mladih voznikov, ki so v zadn-
jih letih zapustili AMD Krško.
 S. Mavsar
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PODBOČJE - Oratorijskih dni v tamkajšnji 
župniji Sv. Križ – Podbočje se je udeleže-
valo 42 otrok od 5. do 13. leta starosti, ki 
so imeli pod vodstvom 11 mladih anima-
torjev in animatork na izbiro pester izbor 
raznoraznih delavnic, kopali so se v ba-
zenu pri Leničevem domu na Poljanah in 
odšli na izlet v Zagorje pri Lesičnem. Po-
seben gost zaključka oratorija je bil mi-
sijonar Tone Kerin. P. P.

Začetek poletja v znamenju oratorijev
V Posavju so konec junija in v začetku julija po župnijah že potekali oratoriji. Letošnje geslo le-teh je „Grem jaz“, to pa so besede tokratne junakinje ora-
torija, sv. Marije Dominike Mazzarello, sodobnice začetnika oratorija don Boska. Skupaj z njim je ustanovila redovno družbo hčera Marije Pomočnice oz. po 
domače salezijank. Iz njenega življenja letošnji oratorij črpa šest vsebinskih poudarkov - družina, povezanost dolžnosti in veselja, prostovoljstvo, voditelj-
stvo, preprostost ter poslanstvo. Tudi udeleženci oratorijev na Vidmu, Bizeljskem, v Bistrici ob Sotli, Cerkljah ob Krki in Podbočju so v oratorijskih dneh de-
lovali po zgledu omenjene svetnice, poleg tega pa počeli še mnogo ostalih zanimivih stvari …

KRŠKO – V Župniji sv. Ruperta na Vidmu v 
Krškem so organizirali oratorij, ki se ga je 
udeležilo nekaj manj kot 120 otrok in sko-
raj 30 animatorjev. Za otroke so pripravili 
30 različnih delavnic, med drugim žongli-
ranje (na fotografiji) in lepotilne delavni-
ce, otroci so obiskali tudi gasilce na Zdo-
lah, se učili popravljati kolesa, plezali, 
jezdili konje na kmetiji Povhe, odpravili 
pa so se tudi na izlet v Celje. M. K.

BIZELJSKO – Tridnevnega oratorija na Bizeljskem se je le-
tos udeležilo 37 otrok in 20 animatorjev. Nosilca oratori-
ja sta bila ob domačem župniku Vladu Leskovarju še An-
dreja Špeljak in Peter Stermecki. Udeležence je obiskala 
s. Damjana iz Ljubljane ter predstavila svoj red. Za za-
ključek so se odpravili peš do kmetije Osojnik, kjer so se 

že drugo leto srečali z bi-
striškimi oratorijci in še 28 
mladimi iz Kumrovca. S. V.

BISTRICA OB SOTLI – Na tridnevnem oratoriju se je zbra-
lo čez 70 otrok in animatorjev, ki jih je ob pomoči mla-
dinskega društva vodila Mirela Kunst. Po dvigu zastave 
in himni so otroci spoznavali pesmi in banse, si ogledali 
gledališke igre, ustvarjali zapestnice in okvirje za foto-
grafije, iskali skriti zaklad, se hladili z vodnimi igrami, 
poromali na Svete gore ter prisluhnili koncertu patra Ja-
neza Ferleža. S. V. (Foto: Damjan Kejžar)

CERKLJE OB KRKI – Oratorija, ki je potekal četrto leto 
zapored, se je udeležilo 59 otrok in 30 animatorjev. Ži-
vahno je bilo v delavnicah, kjer so med drugim izdelo-
vali lončke za svinčnike, rožice iz krep papirja, mozai-
ke iz semen in papirnate izdelke, v okviru popoldanskih 
iger so izvedli igro kmetija, igre brez meja in vodne igre 
(fotografija iz Krške vasi) ter dan namenjen izletu pre-
živeli v Novem mestu. R. R.

Še ena sezona brez prvaka – bron za Čondo
KRŠKO – V Krškem se je na prvi julijski petek, ki je nekoliko nenavaden dan za speedway tekme, končalo letošnje skupno prvenstvo Slovenije in Hrvaš-
ke. S tem je bilo potrjeno, kar je bilo zelo verjetno že pred samo dirko – državni prvak je enajstič postal Matej Žagar iz Ljubljane, ki je daleč najuspešnejši 
voznik v zgodovini tega športa pri nas, saj je sam osvojil že več naslovov kot vsi krški vozniki skupaj. Še en poraz krškega kluba je letos omilil Radečan Alek-
sander Čonda s tretjim mestom.

V krškem speedwayu so funkcionarji že dolgo pomemb-
nejši od voznikov. Foto: S. Mavsar

Najboljši na dirki DP v Krškem: Jurica Pavlic (2.), Matej 
Žagar (1.) in Samo Kukovica (3.). Foto: P. Prašnički

NA VELIKO NAGRADO 
V GORIČAN - Nekda-
njo slavo krških or-
ganizatorjev so v 
tem delu Evrope v 
zadnjih letih pov-
sem prevzeli Hrvati 
iz Goričana ob hrva-
ško-madžarski meji, 
za kar sta najbolj 
zaslužna oče in sin - 
Zvonko in Jurica Pavlic (na sliki). V majhnem kraju Donji 
Kraljevec bo poleg Velike nagrade Hrvaške - dirke za sve-
tovno prvenstvo posameznikov (28. julija), še posebno za-
nimiva zaključna izbirna dirka za SGP v letu 2013, na kateri 
se bo 29. septembra med 3 najboljše znova poskušal prebi-
ti tudi Matej Žagar. (Foto: S. Mavsar)

KONČNI VRSTNI RED ZA DP 
2012: 1. Matej Žagar (AMTK 
LJ), 157 točk, 2. Maks Gre-
gorič (AMTK LJ) 128, 3. 
Aleksander Čonda (AMD 
KK) 124, 4. Matic Voldrih 
(AMTK LJ)123, 5. Samo Ku-
kovica 120, 6. Matic Ivačič 
117, 7. Denis Štojs (vsi AMD 
KK) 113, … 11. Žiga Radko-
vič (AMD KK) 88. V skup-
nem prvenstvu Slovenije in 
Hrvaške je zmagal Žagar, 
na drugo mesto pred Gre-
goriča pa se je uvrstil naj-
boljši hrvaški voznik Jurica 
Pavlic, tako da je bil Krčan 
Čonda četrti.


