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Če bo levi slabo 
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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Želite pametne otroke?

Podarite jim
 pametne igrace!

v

www.simplzaotroke.si
 tel.: 041/833-343  m.: info@simplzaotroke.si Si
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NOVO MESTO/ZGORNJE VODALE – V vikendu, ki je za nami, 
so na 41. tednu cvička v Novem mestu izbrali že 15. cvič-
kovo princeso. Naslov in krono je osvojila  Andreja Sime-
onov iz Zgornjih Vodal pri Tržišču. 

19-letna študentka živilstva in prehrane na Biotehniški fakul-
teti v Ljubljani je svoje prve vtise strnila takole: »Zelo sem 
vesela, da sem osvojila naslov cvičkove princese. Zame je to 
potrditev, da lahko promoviram cviček s svojim znanjem in 
njegovo ime ponesem drugam, v kraje, kjer ni cvička. Z njim 
bom promovirala tudi dolenjsko pokrajino ter njene delovne 
in gostoljubne ljudi.« Andreja Simeonov je članica Društva 
vinogradnikov Malkovec in Društva podeželske mladine Trži-
šče, vodi pa tudi starejšo skupino skavtov. Svojo prihodnost 
vidi v živilstvu, kjer želi osveščati predvsem o pomembno-
sti uživanja hrane in pijače, ki jo pridelamo doma. Živi na 
veliki kmetiji, kjer poprime za vsako delo, najraje pa preži-
vi čas v vinogradu, kjer imajo zasajenih okoli 4.000 trt in iz 
katerih pridelujejo predvsem cviček. 

Kot smo že poročali, se Posavje ponaša tudi z novim kraljem 
cvička, saj si je ta naziv prislužil Robert Jarkovič z Broda pri 
Podbočju, član Vinogradniškega društva Podbočje. Tudi nje-
mu so krono in ogrinjalo podelili na minulem tednu cvička.
 S. Radi

Tudi nova cvičkova princesa 
spet prihaja iz Posavja

Nova cvičkova princesa Andreja Simeonov (tretja z de-
sne) v družbi nekdanjih cvičkovih princes 

V Krškem jubilej SLS
KRŠKO – Slovenska ljudska stranka (SLS) bo v nedeljo, 12. 
maja, obeležila 25-letnico obstoja. Ob 14. uri bodo na gra-
du Rajhenburg odprli razstavo ob jubileju stranke, ob 17. uri 
pa bo v Kulturnem domu Krško slavnostna akademija z nago-
vorom Ivana Omana, prvega predsednika Slovenske kmečke 
zveze, predhodnice današnje SLS, premiero filma z naslovom 
Misli predsednikov SLS ob 25-letnici SLS, slavnostnim nago-
vorom predsednika stranke Franca Bogoviča ter podelitvijo 
nagrad za življenjsko delo, ki jih bodo prejeli prof. dr. Franc 
Zagožen, Ivan Oman, dr. Berta Jereb, Evgen Sapač in Stan-
ko Čurin. Sledil bo še sprejem za udeležence akademije.

Kot pravi skrbnik projekta 
Niko Somrak z oddelka za 
gospodarsko infrastrukturo 
na Občini Krško, bo slednja, 
vključno s krožiščem na de-
sni strani mesta pri HE Kr-
ško ter drugim krškim mo-
stom, predana v uporabo že 
čez slab mesec dni, natanč-

Videmska obvoznica kmalu odprta
KRŠKO – S postavitvijo protihrupnega zidu za zaščito stanovanjskih objek-
tov pod Tovarniško ulico na Vidmu, asfaltnimi preplastitvami cestnega odse-
ka, vgradnjo in inštalacijo javne razsvetljave ter urejanjem trikrakega križi-
šča pri Vipapu je v zaključni fazi izgradnja obvoznice Krško.

neje 7. junija, na osrednji 
dan krškega občinskega pra-
znika. Z otvoritvijo obvozni-
ce v dolžini dveh kilometrov 
bo po njej sproščen tudi pro-
met, saj je potrebno prome-
tno razbremeniti regionalno 
cesto na desnem bregu Save 
mimo starega mestnega je-

dra, ki bo od junija in pred-
vidoma vse do zaključka po-
letja prihodnje leto deležna 
korenitih posegov. Najprej 
zaradi gradnje protipoplav-
nega zidu, zatem pa zaradi 
urejanja in prestavitve ce-
ste v predelu Zatona, v tem 
času pa bodo na območju 
ureditvenih del vzpostavlje-
ne občasne delne zapore ce-
ste. Hkrati z novim odsekom 
videmske obvoznice, ki jo, 
tako kot pred tem gradnjo 
krožišča in rekonstrukcijo 
obvoznice Vipap–NEK izva-
ja družba Gradnje iz Bošta-
nja, bo dokončana tudi kole-
sarsko-sprehajalna steza pod 
njo, ki pa bo uradno preda-
na namenu v septembru ob 
evropskem tednu mobilnosti.

Kljub ne ravno investicijam 
naklonjenemu obdobju pa 

Obvoznica z novo urejenim križiščem pri Vipapu bo od-
prta 7. junija. 

Občina Brežice je med sedmi-
mi prispelimi ponudbami kot 
najugodnejšo izbrala ponud-
bo Konzorcijskega partner-
stva Begrad d.d. in KOP d.d. v 
višini 4.163.118,62 evrov, na 
razpis za izvajalca strokovne-
ga nadzora pa so prispele štiri 
ponudbe. Občina Brežice bo v 
maju objavila razpis za zbira-
nje ponudb za izvedbo zaklo-
nišča, v poletnem času pa sle-
di še razpis za dobavo opreme 
za vrtec. Podpisana pogodba 
z izvajalcem in nadzornikom 
del gradnje novega vrtca je 
osnova za uvedbo izvajalca v 
delo. Primopredaja gradbišča 
je načrtovana za konec nasle-
dnjega tedna (po 17. maju), 
nato pa bodo določili datum, 

Podpisana pogodba za gradnjo 
novega brežiškega vrtca
BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je včeraj, 8. maja, podpisal pogodbi z 
izbranim ponudnikom za izgradnjo vrtca Mavrica Brežice, Konzorcijskim par-
tnerstvom Begrad d.d. in KOP d.d., ter z izbranim izvajalcem strokovnega 
nadzora, podjetjem M-projekt Matjaž Avšič s.p.

ko se bodo pričela operativna 
dela na terenu. 

Zaključek gradnje je predvi-
den marca prihodnje leto, do 
takrat pa bodo oddelki breži-
škega vrtca gostovali na treh 
nadomestnih lokacijah (v pro-
storih Ekonomske in trgovske 
šole Brežice, v stavbi nekda-
nje Policijske postaje ter v 
prostorih Gasilske zveze Bre-
žice), kamor se bodo preselili 
med 9. in 12. majem. Občina 
je za dolgo pričakovano inve-
sticijo pridobila 2,2 milijona 
evrov sofinancerskih sredstev 
iz naslova Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. 
 P. P., foto: S. M.

Brežiški vrtičkarji so pred podpisom pogodbe, ki so se ga 
udeležili predstavniki Občine Brežice, izvajalcev del in 
strokovnega nadzora, vodstvo vrtca in članice sveta star-
šev, izvedli nekaj točk priložnostnega programa.
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S potrditvijo dokumenta 
identifikacije investicijske-
ga projekta Energetska sa-
nacija Osnovne šole Kopriv-
nica so prižgali zeleno luč za 
še eno v vrsti obnov osnovnih 
šol, saj bo občina v nasle-
dnjem letu obnovila stavbi 
OŠ Adama Bohoriča Bresta-
nica in OŠ Jurija Dalmatina 
Krško ter športno dvorano 
pri OŠ Leskovec v Krškem. V 
okviru projekta, ki ga bodo 
predvidoma izvedli pole-
ti leta 2015, bodo obnovili 
energetsko najbolj potraten 
južni del šole (telovadnico in 
vrtec), ki bo dobil novo fasa-
do, stavbno pohištvo in stre-
ho, pri 394 tisoč evrov vre-
dni investiciji pa si Občina 
Krško, kot je povedal vod-
ja oddelka za družbene de-
javnosti Andrej Sluga, obeta 
174 tisoč evrov iz kohezij-
skega sklada EU, 220 tisoča-
kov pa bo zagotovila sama.

Občinski svetniki in svetni-
ce so nato sprejeli dva skle-
pa, ki dvema podjetjema 
omogočata novi investici-
ji. S sklepom o dopustni ši-
ritvi območja stavbnih ze-
mljišč naselja Dobrava ob 
Krki so tamkajšnjemu pod-
jetju VIIG omogočili razši-
ritev proizvodnje, potrebne 
za pridobitev večjega po-
sla v Nemčiji. Podjetje z 28 
zaposlenimi, ki se ukvarja s 
proizvodnjo vitlov, reševal-
nih nosil, reduktorjev za pri-
staniška dvigala, ohišij za vi-
jačne kompresorje in druge 
kovinske galanterije, njego-
vi začetki pa segajo v leto 
1978, bo po omenjeni inve-
sticiji predvidoma zaposlilo 
dodatnih osem do deset de-
lavcev. S sklepom o začetku 
postopka priprave občinske-

Sevniško podjetje Plinovod, 
ki je predstavilo finančno in 
poslovno poročilo za lansko 
in letošnje leto, mora pri-
praviti in na eni izmed na-
slednjih sej predstaviti pol-
letno poročilo o delu za leto 
2013 s predlogi za izboljša-
nje vzdržnosti poslovanja, na 
podlagi česar bodo sprejete 
nadaljnje strateške usmeri-
tve o delovanju podjetja, ki 
se sooča z zaostreno tržno 
situacijo na področju pro-
daje plina. Obstaja tudi mo-
žnost, da bi Plinovod po 20 
letih delovanja zaradi moč-
ne konkurence na trgu izgu-

V obnovo tudi koprivniška šola,
po Savi le s plovili brez motorja
KRŠKO - Krški občinski svet je 25. aprila na 25. redni seji v tem sklicu sprejel nekaj pomembnih skle-
pov, ki bodo podlaga za energetsko sanacijo Osnovne šole Koprivnica ter za širitev poslovne dejavno-
sti dveh podjetij, VIIG z Dobrave ob Krki in Nova Genesis iz Brezja pri Senušah. Potrdili so tudi odlok, ki 
določa plovbni režim na območju akumulacijskega bazena HE Krško.

ga podrobnega prostorske-
ga načrta za Center zelene 
rasti Berkana pa so šli na-
proti podjetju Nova Genesis 
iz Brezja pri Senušah, ki bo 
tam zgradilo izobraževalno 
kmetijo oz. učni poligon za 
praktično aplikacijo trajno-
stnih principov kmetijstva. 
Center bo poleg zaintere-
sirani javnosti in kmetom 
namenjen tudi osnovnim in 
srednjim šolam ter tujcem, 
zato je poleg predavalnic 
predvidena možnost preno-
čišč za udeležence izobraže-
vanj, posvetov, predavanj. 

Potrdili so še odlok o določi-
tvi plovbnega režima na reki 
Savi na območju akumula-
cijskega bazena HE Krško, 
ki zajema območje od meje 
med občinama Krško in Sev-
nica do kamnoloma Gunte. 
Kot je pojasnila vodja od-
delka za urejanje prostora in 
varstvo okolja Simona Lub-
šina, je odlok rezultat uskla-
jenih opredelitev, ki so bile 
podane na osnutek, obrav-
navan oktobra lani. V skla-

du z odlokom je plovba do-
voljena plovilom, ki nimajo 
motornega pogona (čolnom 
na vesla, jadrnicam, raftom, 
športnim veslaškim čolnom, 
jadralnim deskam, splavom 
in pedalinom), dolgim do 
24 m, širokim do 5,05 m in 
z največjim ugrezom do 1,4 
m, plovba pa je v obdobju 
normalnih plovnih razmer 
dovoljena vse leto v dnev-
nem času. Naloge skrbnika 
plovbnega območja, ki ob-
sega skrb za varnost plov-
be na plovbnem območju, 
upravljanje s pristaniščema 
in vstopno-izstopnima me-
stoma na Rožnem in v Gun-
tah, bo urejala izbirna lokal-
na gospodarska javna služba, 
ki bo urejena s postopkom 
koncesije. Svetnik Peter Ži-
gante je ob tem izrazil pomi-
slek, da bo koncesionar imel 
preveč obveznosti in prema-
lo prihodkov, zaradi česar bi 
bilo treba razmisliti o ure-
ditvi več privezov za plovi-
la, saj bo to edini vir nje-
govih prihodkov. Občina bo 
na osnovi sprejetega odloka 
na pristojno ministrstvo po-
dala pobudo tudi za določi-
tev plovbnega režima za vo-
zila na motorni pogon. 

Občinski svet je potrdil tudi 
letni izvedbeni program kul-
ture za letošnje leto. V raz-
pravi je bilo govora pred-
vsem o načrtovani gradnji 
nove knjižnice v starem me-
stnem jedru, ki se zaradi 
zapleta pri odkupu zemljišč 
prestavlja iz leta v leto. Sve-
tnik Ivan Urbanč je menil, 
da bi morali preučiti še ka-
kšno drugo možnost oz. naj-
ti primerno stavbo, ki bi jo 
bilo mogoče preurediti v 
knjižnico. Aleš Suša pa je 

dal pobudo, naj se videm-
sko izposojevališče preseli v 
izpraznjeno stavbo t. i. pod-
mornice ob krožišču na Vid-
mu. 

Občinski svet se je sezna-
nil tudi z letnim poročilom o 
delu Medobčinskega inšpek-
torata skupnega prekrškov-
nega organa petih občin za 
leto 2012 in pohvalil njiho-
vo dobro delovanje. Kot je 
poudaril vodja inšpektora-
ta Martin Cerjak, so zaradi 
nedoslednosti, nepoznava-
nja prometne signalizacije 
ali prometnih pravil še ve-
dno pogoste kršitve pri na-
pačnem parkiranju, sicer pa 
pri širokem področju nad-
zora, ki ga opravlja inšpek-
torat, največjo težavo še 
vedno predstavljajo črna 
odlagališča odpadkov, saj 
je na območju občin nad-
zora evidentiranih nekaj sto 
takšnih odlagališč. Opozo-
ril je tudi na vzpostavljanje 
reda na področju oglaševa-
nja, kjer mnogi izkoriščajo 
pomanjkljivo zakonodajo. 
Inšpektorat vodi postopke 
zlasti zoper oglaševalce, ki 
brez soglasij postavljajo re-
klamne panoje na občinskih 
zemljiščih ali v varovalnih 
pasovih občinskih cest, naj-
večji problem pa predstavlja 
oglaševanje ob državnih ce-
stah, kjer medobčinski in-
špektorat nima pristojnosti. 
Redarji so v preteklem letu 
ukrepali še zaradi urejanja 
preglednosti v križiščih zara-
di ovir, razraščanja vegetaci-
je in podobnega, inšpekcij-
ski postopki pa so se nanašali 
tudi na neurejenost parcel, 
odvajanje voda na javne po-
vršine in posegih nanje. 
 Peter Pavlovič

O sevniškem Plinovodu še na eni seji 
SEVNICA - V konferenčni dvorani na sevniškem gradu se je 24. aprila na 21. redni seji sestal občinski 
svet občine Sevnica. V uvodnem delu so poročila o delovanju za preteklo leto predstavili javni zavodi 
in podjetja, in sicer Regionalna razvojna agencija Posavje, Zdravstveni dom Sevnica, Komunala Sevni-
ca, KŠTM in Javno podjetje  Plinovod Sevnica.

bil samostojnost in postal del 
sevniške Komunale. 

V nadaljevanju seje je bilo 
predstavljeno izvajanje soci-
alno varstvene storitve pomoč 
družini na domu z oblikova-
njem cene za letošnje leto, ki 
ostaja nespremenjena, in si-
cer 4,50 evrov. Pri tem bo Ob-
čina uro cene storitve, ki si-
cer v celoti znaša 18,14 evra, 
subvencionirala v višini 12,48 
evra. Po skrajšanem postopku 
so svetnice in svetniki spreje-
li rebalans A proračuna Obči-
ne Sevnica za leto 2013, ki je 
bil potreben zaradi uskladitve 

proračuna z zaključnim raču-
nom občine za leto 2012, ki so 
ga končali s presežkom dobrih 
200.000 evrov. Od tega bodo 
okoli 170.000 evrov namenili 
za poplačilo 25-letnega kredi-
ta nekdanjega Stanovanjske-
ga sklada občine Sevnica, ki 
so ga z republiškim stano-
vanjskim skladom sklenili leta 
1996. Del denarja iz presež-
ka nameravajo porabiti še za 
prenovo prostorov v občinski 
stavbi, v katere se bo jeseni 
preselila davčna uprava. Le-
ta je za dosedanje prostore  
plačevala najemnino, zato je 
Generalna davčna uprava RS v 

letošnjem letu sevniško obči-
no pozvala k iskanju drugačne 
rešitve, saj bi v nasprotnem 
primeru lahko prišlo do pre-
mestitve zaposlenih v davčne 
urade drugih posavskih občin. 

Potrdili so še imenovanje di-
rektorja sevniške Komunale, 
ki jo bo še en mandat vodil 
Mitja Udovč, Dom upokojen-
cev in oskrbovancev Impolj-
ca pa Andreja Flajs. Sve-
tnice in svetniki so bili tudi 
seznanjeni, da letošnjega fi-
nala slovenskih salamiad ne 
bo v Sevnici.
 Smilja Radi

Brežice: Predstavitev 
pokojninske reforme 
BREŽICE - V ponedeljek, 13. maja 2013, ob 19. uri bo v 
večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice poteka-
la predstavitev pokojninske reforme in reforme trga dela.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in spremembe Zakona o 
urejanju trga dela (ZUTD-A) bo predstavil mag. Andrej Viz-
jak, poslanec SDS v Državnem zboru, ki je kot minister Mi-
nistrstva za delo, družino in socialne zadeve zadnje vlade 
v slabem letu vodil projekta pokojninske reforme in refor-
me trga dela in ju, po uspešnih pogajanjih s socialnimi par-
tnerji, zaključil s soglasnim sprejetjem vseh treh navede-
nih zakonov v parlamentu. Predstavitev organizira Občinski 
odbor SDS Brežice, namenjena pa je vsem prebivalcem Po-
savja in je brezplačna.

JESENICE NA DOLENJSKEM – Zaradi zagotavljanja prometne 
varnosti tukajšnja Krajevna skupnost že nekaj let opozar-
ja Direkcijo RS za ceste na večje število infrastrukturnih 
problemov oziroma prometno kritične točke na odseku re-
gionalne ceste Čatež ob Savi - Slovenska vas. 

Med najbolj kritičnimi mesti na navedenem odseku R III 675 
- odsek 1207 Čatež – Slovenska vas - v KS Jesenice na Dolenj-
skem izpostavljajo stoječo vodo na vozišču pred križiščem lipa 
pri Mokricah, ki ji ob vsakem večjem nalivu botruje predvsem 
dimenzijsko premajhen odvodni kanal, zaradi česar voda sko-
raj v celoti preplavi cestišče in močno ovira s prometom zelo 
obremenjen odsek, ki vodi v smeri Brežic, avtoceste in med-
narodnega mejnega prehoda. Med zelo problematičnimi je 
tudi zoženo cestišče v naselju Pogračeno, na katerem bele-
žijo večje število prometnih nesreč, v naselju pa se je ne-
davno ponovno sprožil plaz na brežino med javno potjo 525 
171 in RIII 675. V KS izpostavljajo, da bi bilo potrebno nemu-
doma pristopiti k sanaciji plazu, saj ta ogroža vozišče repu-
bliške ceste ter javno pot 525 171, ki je edina dostopna pot 
do stanovanjskega objekta Budič. Tudi na mostu v naselju se 
ponovno nakazujejo nove poškodbe in razpoke v asfaltu, ve-
čje poškodbe pa so še v nadaljevanju trase 675, posebej na 
vozišču v naselju Ribnica. Ob tem bi bilo potrebno spreme-
niti tudi prometno signalizacijo in zgraditi pločnik za pešce 
na območju križišča javne poti pri lipi (smer Mokrice), lokal-
ne ceste  in novozgrajenega priključka na AC,  saj je v bližini 
križišča del naselja Jesenice (Žaga), iz katerega gre v smeri 
Nove vasi oziroma najbližjega avtobusnega postajališča dnev-
no v šolo večje število otrok.  B. Mavsar

Seja, ki jo je vodil župan 
mag. Miran Stanko, je mi-
nila v mirnem vzdušju.

Jeseniški cestni križi in težave 

naj bi prihodnje leto stekla tudi gradnja tretjega krškega 
mostu z navezavo z levobrežne obvoznice in rondoja med Vi-
papom in NEK preko Save v industrijsko cono Žadovinek. Po 
zadnjih zagotovilih Direkcije RS za ceste, pravi Somrak, bo 
še v letošnjem letu izveden razpis in izbor izvajalca za grad-
njo mostu, na podlagi državnega prostorskega načrta pa v ta 
namen na Direkciji tudi že izvajajo parcelacijo in odkupuje-
jo zemljišča, pri čemer sta zaradi neuspešnega dogovora z 
lastniki zemljišč žal pripravljena tudi dva predloga za razla-
stitev. Izgradnji mostu bo predvidoma sledila še gradnja ob-
voznice Žadovinek, za kar je država že naročila izdelavo pro-
jektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in projekta za izvedbo. Trasa bo potekala od krožišča pri Tr-
govskem centru Krško z navezavo ceste na krožišče pod Vr-
tnim centrom Eurogarden, zatem pa južno pod industrijsko 
cono Žadovinek do navezave na tretji krški most oziroma cen-
ter Megadom.  Bojana Mavsar 

Videmska obvoznica kmalu odprta

KRŠKO – Jutri, 10. maja, bo ob 10. uri v Kulturnem domu Kr-
ško potekala zaključna prireditev 14. nacionalnega nateča-
ja Evropa v šoli 2012/2013, na kateri bodo najboljšim mla-
dim ustvarjalcem likovnih, literarnih, fotografskih in video 
del, projektnih in raziskovalnih nalog ter avtorjem spletnih 
strani in povezovalnega natečaja podelili priznanja in nagra-
de. Med fotografskimi nagrajenci, ki so v tem šolskem letu 
ustvarjali na temo „Kot evropski državljan pravice in prilo-
žnosti imam – kako dobro jih poznam?“, so tudi trije iz Posav-
ja, in sicer so prva tri mesta v tretji triadi osvojili Valentina 
Štrbuncl Novosel (OŠ Maksa Pleteršnika Pišece) ter Klemen-
tina Stopar in Klemen Žibert (oba OŠ Podbočje). Obenem 
bodo v avli KD pripravili tudi razstavo izbranih del natečaja, 
katerega koordinatorica je Zveza prijateljev mladine Slove-
nije.  R. R.

Med nagrajenci trije iz Posavja
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Pavel Čižmek, Dovško: Krvodajalstvo je zelo 
pomembno. Tudi sam sem bil dolga leta krvo-
dajalec in sem od svojega 18. leta do nedav-
nega preko 60-krat daroval kri. Glavni motiv 
je bila humanost, čutil sem neko zadovolj-
stvo, da sem naredil nekaj dobrega, pa tudi 
nikoli ne veš, kdaj jo boš sam potreboval. Kr-

vodajalcev je zaenkrat še dovolj, vendar jim posvečamo pre-
malo pozornosti, družba tega ne ceni dovolj.  

Darja Brcar, Krško: V tednu Rdečega kri-
ža merijo holesterol, krvni sladkor, aktivisti 
obiskujejo šole, vrtce in otroke seznanjajo 
z njihovo dejavnostjo. Pomembne so krvo-
dajalske akcije in zdi se mi zelo v redu, da 
se daruje kri. Čeprav so v aktivnosti vključe-
ni predvsem starejši, bi morali zainteresira-

ti več mladih. Vse več je tudi pomoči potrebnih, zato so hu-
manitarne organizacije zelo pomembne. 

Stanislava Kerin, Krška vas: Krvi še nisem ni-
koli darovala, bi pa rada to storila ob prvi pri-
ložnosti, ker s tem pomagam drugim ljudem. 
S termini krvodajalskih akcij nisem bila toli-
ko seznanjena, vem pa, da so ponavadi do-
poldne, ko sem v šoli, zato se jih do sedaj 
nisem mogla udeležiti. Ko bom darovala kri, 

bom zelo vesela, saj bom izpolnila tudi vrednoto – pomaga-
ti ljudem po svojih najboljših močeh.

Anica Govekar, Sevnica: Krvodajalstvo pod-
piram, saj kri vsakodnevno rešuje življenja. 
Sama sem darovala to pomembno življenj-
sko tekočino samo enkrat, že pred leti, po-
tem se za darovanje nisem več odločila. Za 
to dobrodelno dejanje ni bilo več časa, pa 
tudi prave volje ne. Spoštujem vse tiste, ki 

kri redno darujejo. To so ljudje z veliko srčno kulturo in s po-
sebnim čutom do sočloveka.

Začel se je teden Rdečega križa, ki ga med drugim obe-
ležujemo tudi s krvodajalskimi akcijami. Kakšno je vaše 
mnenje o pomenu krvodajalstva, ste tudi sami kdaj da-
rovali kri, zakaj da oziroma ne, ter ali morda razmišljate 
o tem, da bi postali krvodajalec?

anketa

O pomenu krvodajalstva

BREŽICE - 36-letni Brežičan Jure Pezdirc je eden uspešnejših slovenskih direktorjev. Od leta 2003 vodi 
podjetje Eventim Slovenija, ki ima trenutno 14 zaposlenih in 12 milijonov evrov letnega prometa. Tega 
ustvarijo predvsem s prodajo vstopnic za prireditve, a ob tem hitro širijo svoj razpon dejavnosti, med 
drugim tudi na področje turizma. Glede na svoja leta je že dolgo aktiven tudi v lokalni politiki. Sprva je 
deloval kot viden član Posavske unije mladih (PUM), postal brežiški občinski svetnik, kar je še danes, ob 
ustanovitvi Pozitivne Slovenije pa je odločno stopil v njene vrste in sedaj vodi občinski odbor PS v Bre-
žicah, bil pa je tudi pobudnik nedavno ustanovljenega regijskega odbora PS. 

Jure Pezdirc, direktor Eventima Slovenija:

Če bo levi slabo živel, se tudi
desnemu ne bo dobro godilo

Pezdirc aktivno sodeluje na 
volitvah, saj je kandidiral 
že tako za župana kot za po-
slanca (na zadnjih volitvah je 
le za malo zgrešil DZ), kljub 
vsemu naštetemu pa politi-
ko osebno vidi predvsem kot 
aktivnost, s katero se ukvar-
ja v prostem času in z njo 
želi svojemu kraju in okoli-
ci omogočiti boljše življenje. 
V pogovoru rad poudari, da 
mu največ pomenijo druži-
na, partnerka Nataša, hčerki 
Lana in Lejla, ter prijatelji, s 
katerimi rad igra nogomet in 
ob sredah squash. Prosti čas 
pa preživlja tudi v vinogradu 
v Brezju pri Bojsnem, kjer za 
svoje veselje prideluje mo-
dro frankinjo.

Eventim spada med hitro 
rastoča podjetja. Lahko na 
kratko orišete zgodbo pod-
jetja, ki ga vodite?
Eventim se je iz Nemčije in 
Avstrije odločil širiti po Evro-
pi. Tako je bil leta 2003 usta-
novljen Eventim Slovenija, 
kjer sva bila na začetku za-
poslena dva, jaz in moja so-
delavka Nicole Radermacher, 
oba iz Posavja, ona Krčan-
ka, jaz Brežičan. V dveh le-
tih smo nato postali največji 
prodajalec vstopnic v Slove-
niji, naslednji pomemben ko-
rak je bil dogovor z največji-
mi prodajalci, kot so Petrol, 
Pošta Slovenije, Delo proda-
ja in ostali. Zadnjih nekaj 
let se vse vstopnice v Slo-
veniji prodajajo preko sis-
tema Eventim, ki pa deluje 
tudi globalno, kar pomeni, 
da iste vstopnice tuji organi-
zatorji prodajajo tako v Po-
savju, Ljubljani in Celju kot 
v Moskvi, Helsinkih, Berlinu, 
Londonu, Dunaju in obratno, 
vsem slovenskim organiza-
torjem omogočamo prodajo 
v več kot 20 državah po Evro-
pi. Meja ni. Ko je bila pred 
nedavnim skupina Rammste-
in v Stožicah, je bilo kar 40 % 
vstopnic za ta koncert proda-
nih v tujini, kar je lep primer 
moči mreže, ki jo ima Even-
tim. 

Kakšni izzivi čakajo podje-
tje Eventim Slovenija v bli-
žnji prihodnosti in koliko 
se vam pozna padec kupne 
moči?
Najpomembnejše je gotovo 
evropsko prvenstvo v košar-
ki. Gre za največji športni do-
godek v zgodovini Slovenije, 
tudi tukaj Eventim v celoti 
pokriva prodajo vstopnic pri 
nas in v vseh 24 državah ude-
leženkah prvenstva, ponekod 
skrbimo še za druge stvari, 
osebno pa sem tudi član or-
ganizacijskega odbora. Naj 
povem, da zaradi tega prven-
stva v mesecu avgustu in sep-
tembru nihče v Eventimu ne 
bo imel dopusta, pričakuje-
mo od 6 do 8 milijonov evrov 
prometa z vstopnicami pr-
venstva in razprodajo za prvi 
krog v nekaj minutah. Sicer 
pa smo tudi v letošnjem letu 
širili dejavnosti na turistične 

pakete, dodatno zaposlova-
li in še naprej pričakujemo 
rast. Ko primerjamo letošnje 
z lanskim ali predlanskim le-
tom, morda ni več tolikšne ši-
rine dogodkov, na primer Oli-
ver Dragojevič je nastopal v 
mnogih manjših mestih, se-
daj nastopa v večjih in manj 
pogosto. Ljudje ne gredo več 
na toliko dogodkov, gredo pa 
na kvalitetne. 

Prizadevate si tudi za pri-
hod velikih zvezd v Slove-
nijo.
V sistemu Eventima sem ti-
sti, ki zelo pritiska na matič-
no organizacijo, da se čim 
več prireditev dogaja v Slo-
veniji. Če ne bomo aktivni na 
tem področju, se zna zgoditi, 
da bodo vsi koncerti samo v 
Zagrebu, Budimpešti, Dunaju 
in Milanu. Ljubljana ima pri-
ložnost, Slovenci smo narod, 
ki rad hodi na koncerte, se-
daj imamo dvorano, ki omo-
goča najboljše, in strateško 
lego. Trudim se tudi za aktiv-
nosti na področju prireditev v 
Brežicah, ki za razliko od Kr-
škega nimajo kulturne insti-
tucije, ki bi skrbela za orga-
nizacijo prireditev. Ker imam 
vpogled, kaj se dogaja, ka-
tere predstave so uspešne, 
imam z ekipo s tem tudi mo-
žnost, da pripeljemo k nam 
bolj razpoznavne predstave. 
Dobre pogoje so nam ponudi-
li v Termah Čatež, tako zdaj 
z našo željo in entuziazmom 
in ne s kakšnimi proračunski-
mi prilivi poskušamo prene-
sti več gledališkega in kon-
certnega dogajanja sem.

Kaj pa nam je, glede na pro-
dajo vstopnic, najbolj všeč v 
Posavju?
Dve specifiki sta pravzaprav v 
našem prostoru. Posavje zelo 
lepo sprejema komedije, to-
liko ljudi, kot je bilo na Av-
dić-Valiču in Bizovičarju, je 
bilo malokje v Sloveniji. V Po-
savju pa prodamo tudi lepo 
število vstopnic za največje 

koncerte v tujini. Primerjal 
sem prodajo v Novem mestu 
in Brežicah ter ugotovil, da 
se kar trikrat več teh vsto-
pnic proda v Brežicah! Po mo-
jem je to zaradi neke urbane 
kulture, ki jo Brežice imajo. 

Si uspete kdaj tudi zasebno, 
v miru ogledati kak koncert? 
Zelo redko v Sloveniji, ker 
sem pač vedno na očeh in po-
tem nujno pride do pogovo-
ra o poslu, s tem pa je pravo 
doživetje koncerta onemogo-
čeno. Največkrat grem v Za-
greb ali pa kam dlje.

Ali je danes v Sloveniji go-
spodarstvenik brez politike 
sploh lahko uspešen?
Dejstvo je, da ti politika dol-
goročno ne more pomaga-
ti, da si uspešen. V Sloveni-
ji je fenomen, da poskušamo 
prav vse urejati preko po-
znanstev. Samo po sebi to ni 
narobe, torej delovanje pre-
ko poznanstev, ampak pri nas 
je to na »previsokem« mestu. 
Gotovo bi morala prevladova-
ti kvaliteta in znanje, morali 
bi torej biti na trgu najbolj-
ši, ne pa da se preko neko-
ga drugega uresničuje svoje 
potrebe po denarju, o čemer 
imamo v Sloveniji na žalost 
ogromno primerov. Dokler 
Slovenci ne bomo uredili teh 
zadev, bodo stvari ostale ena-
ke, kot so. Vsi govorijo o ne-
kih novih obrazih, ampak do-
kler delujemo predvsem na 
tak način, nam novi obrazi 
ne pomagajo.

Kako gledate na delovanje 
PUM-a, katerega občinski 
svetnik ste bili?
Glede PUM-a nam je bilo z 
ene strani očitano, da smo 
SDS, z druge, da smo LDS, 
hkrati pa smo vedno dajali 
predloge, da moramo v Breži-
cah bistveno večjo vlogo dati 
razvoju, gospodarstvu, vsem 
dejavnostim, ki prinašajo do-
datno življenje v mesto. Tudi 
obrtno-turistični sejem in 

Brežice moje mesto smo mi 
»sprožili«. Kar se tiče lokalne 
politike, je pač tako, da ima-
mo na lokalnem nivoju kopije 
državnih strank, interesi pa 
so pogosto čisto osebni ozi-
roma povezani. 

Župan Molan smatra, da do-
bro vodi občino in da je bilo 
v njegovem mandatu veliko 
narejenega. V čem ima prav 
in kaj bi bilo lahko drugače?
Ne preseneča me, da župan 
ocenjuje, da je dobro vodil 
občino. Želel pa bi si, da bi 
bili vsi malo bolj samokri-
tični. Brežiško gospodarstvo 
ne stoji najbolje, mladi od-
hajajo, čez dva meseca se 
odpre meja s Hrvaško, to-
rej ne bo več takšnih pre-
prek za zaposlovanje in so-
delovanje s petmilijonsko 
Hrvaško bo pomembno. To-
rej, kar lahko očitam lokalni 
brežiški oblasti, je, da nima 
vizije. Ne vedo, kaj je cilj 
Brežic čez pet let. Vedno go-
vorimo o naslednjem prora-
čunu in kaj bomo sedaj po-
storili, a to ni dovolj. Kot pri 
podjetju bi morali imeti ja-
sno vizijo, kaj bomo razvi-
jali. Včasih smo imeli v Bre-
žicah turizem in trgovino in 
nismo razvijali industrije, ker 
smo pač razvijali ti dve pa-
nogi. Potem smo izgubili tr-
govino in smo rekli, ja, izgu-
bili smo jo, ker je tu meja. 
Sedaj imamo turizem – Ter-
me Čatež in ostalo turistično 
sfero, ki pa nista povezani. 
Občina krivi za to največje 
turistično podjetje, oni pa lo-
kalno skupnost. Kdo konkre-
tno je tu odgovoren? Najlaže 
je reči: jaz nisem, moje de-
lovanje ni direktno povezano 
s tem. Moram pa reči, da se 
župan vedno odziva zelo po-
zitivno na naše ideje, več pa 
je težav potem pri izvedbi. 
Odgovornost župana je tudi, 
da najde prave ljudi, ki zna-
jo ideje udejanjiti. Mislim, 
da je tu še ogromno rezer-
ve. V zadnjem obdobju sva 
z županom v stiku tudi glede 
konkretnega projekta, ki ga 
lahko omogoči ministrstvo za 
gospodarstvo in ker jaz nisem 
v politiki zato, da bi komu za-
meril ali deloval negativno, 
sem se takoj pozitivno odzval 
in imamo naslednji teden se-
stanek z ministrom, ki pride 
v tem mesecu tudi v Posavje. 
Jaz sem se odločil, da bom 
do konca življenja Brežičan, 
zato se bojim, da se nam v 
primeru, če ne bomo znali iz-
koristiti izredne lege in mili-
jonskega mesta v neposredni 
bližini, ne piše dobro.

Ob svoji kandidaturi za po-
slanca ste za mandatarja 
podpirali Jankovića, ki nato 
ni mogel sestaviti vlade. Kaj 
o tem mislite danes? 
Janković ni tipičen politik in 
zaradi tega ni uspel sesta-
viti vlade. Vsi vemo, da so 
bile takrat takšne in drugač-
ne igrice in da je na koncu 
politični maček Janez Janša 

uspel to pripeljati sebi v prid. 
Še vedno menim, da je v naši 
politiki bistveno premalo lju-
di iz gospodarstva, premalo 
ljudi z izkušnjami s področij, 
ki niso politika. V nekem tre-
nutku se tudi sam nisem več 
želel ukvarjati s politiko, ker 
imam zaradi tega le nove ob-
veznosti ter očitke, ampak če 
se vsi, ki si želimo nekaj več, 
tako odločimo in mislimo, 
da je politika nekaj slabega, 
bodo ostali v njej samo lju-
dje, ki nimajo nobenih načel, 
imajo pa zelo debelo kožo in 
ostajajo na teh pozicijah le 
zaradi lastne koristi. Vsake-
ga, ki je uspešen, nagovar-
jam, naj gre v politiko in kaj 
naredi za svoj kraj, državo. 

Govorite o podpori, sode-
lovanju, ampak slovenska 
politika ostaja na različnih 
bregovih?
Naj omenim, da v Sloveniji 
z novo vlado dejansko lažje 
dihamo in je po mojem bolj 
pozitivno vzdušje. Ta vlada 
ne daje od sebe toliko »ne-
gativizma«, kot ga je po mo-
jem mnenju prejšnja. Nela-
godno se počutim pri vseh 
teh igrah slovenske politi-
ke, ko si pozicija in opozici-
ja nagajata zaradi banalnih 
zadev, namesto da bi stopi-
li skupaj. Zdaj niso časi za 
politične igrice, mislim, da 
mora biti poleg vlade od-
govorna tudi opozicija. Bil 
sem kritičen tudi v času, ko 
je bila v opoziciji Pozitivna 
Slovenija, če je imela kakšno 
nedržavotvorno potezo. Če 
bo slabo živel levi, se tudi 
desnemu ne bo dobro godi-
lo. Želim si malo več pameti. 
Naš Brežičan mag. Vizjak je 
bil v slabi vladi med boljši-
mi ministri in mu za to ob 
tej priložnosti čestitam. Mi-

slim, da si morava v vsakem 
trenutku – ko SDS vlada in je 
on minister in ko je Pozitivna 
Slovenija v vladi in sem jaz 
viden član te stranke - sku-
paj prizadevati, da Brežice 
dobijo čim več. 

In kako vam je kot Posavcu 
v Ljubljani?
Veliko nas je in Posavci smo 
že dokazali, da lahko odgo-
vorno ter uspešno upravlja-
mo različne funkcije. Ker je 
kar nekaj direktorjev iz Po-
savja, ravno zato bolj spro-
ščeno začenjamo pogovore. 
Za razvoj Posavja bi morali 
skrbeti tudi direktorji in dru-
ge odgovorne osebe, ki priha-
jajo ali so po rodu iz Posavja. 

Odločili ste se, da bodo vaši 
otroci odraščali v Brežicah. 
Zakaj? 
Kar se tiče vzgoje, jima po-
skušam dopovedati, da je 
v življenju pomembna pri-
dnost, vztrajnost. Skušam 
ju vzgajati tako, da bi ši-
roko gledali na svet. Da sta 
aktivni in da prideta do čim 
širšega znanja, zlasti tujih 
jezikov, obe sta tudi v glas-
beni šoli. Starši lahko damo 
otroku znanje in načela v ži-
vljenju, a otrok mora biti 
pri določenih letih zrel, da 
gre v svet, da začne živeti 
in preživi. Seveda so pred-
nosti tako tu kot v Ljublja-
ni, a naše okolje je bolj mir-
no, sproščeno, otrok ima tu 
lahko več pozornosti. Po 
mojem lahko tu kot posa-
meznik dejansko dobiš več, 
kvaliteta življenja pri nas je 
na visokem nivoju, a če ne 
bomo imeli razvoja in služb, 
ne moremo pričakovati, da 
bodo mladi, tako tudi moji 
otroci, ostali tu.
 Maruša Mavsar

Jure Pezdirc
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Grajske mesnine  - nova blagovna znamka Kmečke 
zadruge Sevnica predstavlja najkakovostnejše meso 
posavskih kmetij.  Mesni izdelki, oplemeniteni s tra-
dicionalnimi  recepti, ki jih ne skrivamo! Meso, sol in 
poper … ter veliko truda.

Vedno sveža in raznovrstna ponudba 
Grajskih mesnin:
• sveže meso (govedina, junetina, svinjina),
• klobase, salame, hrenovke,
• suhomesnati izdelki.

Na voljo v bolje založenih mesnicah in trgovinah  
v Posavju. Zdaj tudi v novi mesnici Kmečke zadruge 
Sevnica  - Mesnici Videm.
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Vabimo vas na predstavitev solarnih sistemov, 
toplotnih črpalk in kotlov na biomaso, 
10 . in 11. maja med 9. in 17. uro 

v Dečnem selu 42, na križišču za Sromlje
Akcijske cene solarnih setov in toplotnih črpalk!

Tel.:041 664 327
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Slovenija v sistemu zaščite in 
reševanja razpolaga z viso-
ko usposobljenimi enotami z 
reševalnimi psi, ki jih sesta-
vljajo reševalni timi (vodnik 
in pes). Enote z reševalnimi 
psi so v stalni pripravljenosti, 
kar pomeni, da na pomoč pri-
skočijo kjerkoli in kadarkoli je 
njihova pomoč potrebna. Re-
ševalni psi so usposobljeni za 
iskanje v ruševinah, v naravi, 
pod plazovi itd. Pes in vodnik 
imata za sabo nešteto ur tre-
ningov, vaj, pripravljalnih ak-
cij in izkušenj na terenu. Sta 
prostovoljca, ki sta vedno in 
povsod pripravljena pomaga-
ti – sta vez z življenjem. Stan-
dardi usposobljenosti so poe-
noteni, kar enotam v Sloveniji 
omogoča posredovanje na na-
cionalni in mednarodni ravni.

Ob naštetem je njihova stalna 
aktivnost opozarjanje na se-
dem korakov, »kaj storiti, če 
se izgubimo?« Ko se zavemo, 
da smo se izgubili, se umiri-
mo, se izognemo paniki, da 
trezno razmislimo, kako poi-

Omenjeni tečaji so poteka-
li v okviru treh projektov, ki 
jih izvajajo na Ljudski uni-
verzi Krško in so financira-
ni s strani Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport 
ter iz Evropskega socialnega 
sklada, zato so bili za ude-
ležence brezplačni. Ljudska 
univerza se je leta 2010 pri-
javila na razpis za sofinanci-
ranje programov za dvig rav-
ni pismenosti. Izbrani so bili 
za izvedbo 24 računalniških 
tečajev, ki bodo potekali še 
do konca letošnjega leta. Ra-
čunalniške tečaje je uspešno 
zaključilo 300 udeležencev, 

Reševalni psi – vez z življenjem
BREŽICE – Vodniki Kinoloških društev Brežice in Izar Čatež so prazničnega 27. aprila pri spomeniku na 
Bizeljski ulici pripravili vajo z reševalnimi psi in vpogled v delo vodnikov in reševalnih psov ob medna-
rodnem dnevu reševalnih psov, ki ga obeležujejo 28. aprila.

skati pot iz situacije; poskusi-
mo zavpiti, če nas morda kdo 
sliši; pogledamo okoli sebe 
in ocenimo situacijo, poslu-
šamo okolico (zvok avtomo-
bilov, ki nakazuje bližino ce-
ste, dim, ki nakazuje bližino 
hiš); poskusimo se odpraviti v 
tej smeri ali v smer, iz katere 
smo prišli; v manjšem radiju 
poskusimo najti utrjeno pot, 
pri tem puščamo smerokaze 
iz vej, kupčke kamenja itd.; 
če kmalu ne najdemo poti, se 

raje ustavimo in počakamo na 
pomoč; če nas dohiti mrak, 
poiščemo zavetje in počaka-
mo. Nikoli ne smemo pozabiti 
na preventivo – bližnje obve-
stimo o tem, kam smo name-
njeni in kdaj lahko pričakuje-
jo našo vrnitev, prav tako ni 
odveč nositi prenosni telefon.

In »če je pogrešana bližnja 
oseba?« V najkrajšem mo-
žnem času obvestimo pristoj-
no policijsko postajo (113). 

Na list papirja si zapišemo 
dejstva, ki jih poznamo: čas 
in kraj ter smer gibanja, ko 
je bila oseba zadnjič videna; 
obleka, videz, predmeti, ki 
jih je imela oseba s sabo, kje 
živijo najbližji sorodniki, pri-
jatelji; ali ima dostop do par-
cele, vikenda; zabeležimo si 
značilnosti pogrešane ose-
be – sprehajalne poti, prilju-
bljene kotičke v naravi; zelo 
pomembno je prepoznati in 
zapisati kakršne koli vedenj-
ske spremembe pred izgino-
tjem; če smo vzpostavili stik 
z osebo preko telefona, si iz-
menjajmo le najpomembnej-
še nujne informacije, da po 
nepotrebnem ne izrabljamo 
baterije.

Čas je življenjskega pomena! 
Na vaš poziv – klic na 112 ali 
direktno na KD Brežice (Ma-
tjaž Zanut - 040 630 615) ali 
KD Izar (Jernej Agrež - 040 
649 265) se bodo nemudoma 
odzvale regijske enote z reše-
valnimi psi. 
 Natja Jenko Sunčič

Reševalni timi Kinoloških društev Brežice in Izar Čatež

Polno zasedeni in uspešni tečaji
KRŠKO - Ljudska univerza Krško je pripravila 25. aprila v Dvorani v parku v Krškem slavnostno podelitev 
potrdil 86 udeležencem v izobraževalnih programih Računalniške in digitalne pismenosti za odrasle in 
udeležencem v tečaju Z angleščino na potovanje. 

v okviru projekta Splošno in 
neformalno izobraževanje 
odraslih pa je tečaj Z angle-
ščino na potovanje zaključilo 
14 udeležencev. V projektu 
Centra vseživljenjskega uče-
nja Posavje pa se je odvijal 
20-urni računalniški tečaj, 
ki ga je zaključilo 14 udele-
žencev. 

Poleg naštetih na Ljudski 
univerzi izvajajo še program 
osnovne šole za odrasle, 
usposabljanje za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifi-
kacije maser in refleksote-
rapevt, študijske krožke in 

programe univerze za tretje 
življenjsko obdobje. V nago-

voru zbranim ob podelitvi je 
direktorica Ljudske univerze 
Nataša Kršak še povabila: 
„Od 13. do 19. maja bodo po 
vsej Sloveniji potekale prire-
ditve, namenjene promociji 
vseživljenjskega učenja pod 
skupnim imenom Teden vse-
življenjskega učenja, letos 
v znamenju evropskega leta 
državljanov. Na Ljudski uni-
verzi smo 18. leto zapovrstjo 
regijski koordinator priredi-
tev. Letos bomo koordinira-
li 50 prireditev, zato vas va-
bim, da se jih v čim večjem 
številu udeležite.“ Kulturni 
program ob podelitvi potrdil 
so oblikovali učenci Glasbene 
šole Krško, povezovala pa ga 
je Monika Novšak. 
 Marija Kalčič

Kerin Janko s. p.
CKŽ 65A, 8270 KRŠKO
Tel.: 07/49 02 560
Fax: 07/49 02 571

Poslovalnica SENOVO
Tel.: 07/49 79 121

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

Sadike 
zelenjave

Poročna 
dekoracija
in darilni 
program

KRŠKO - Ob letošnjem prazniku dela so vaščani po vaseh v ob-
čini Krško na predvečer praznika, 30. aprila, še posebno mno-
žično postavljali mlaje in kurili kresove, gotovo pa je bil najve-
čji prav tradicionalni kres na Trški gori nad Krškim, ki je zagorel 
nekaj pred osmo uro zvečer. Kresovanje, ki ima dolgo tradicijo, 

saj so ga letos pripravili že tridesetič, je privabilo številne obi-
skovalce vseh generacij, ki so peš ali z avtomobili že od poznih 
popoldanskih ur prihajali na prizorišče pri lovskem domu. Tudi 
tokrat so pri organizaciji svoje moči združili Krajevna skupnost 
mesta Krško, Občina Krško in Lovska družina krško. Zbrane sta 
pozdravila predsednica KS mesta Krško Jožica Mikulanc in žu-
pan občine Krško mag. Miran Stanko. Vsekakor ob praznovanju 
ni manjkala priložnostna glasba krškega pihalnega orkestra pod 
vodstvom Dejana Žnideršiča in rdeči nageljni, ki so jih organi-
zatorji delili obiskovalcem. Zanje so organizatorji pripravili tudi 
brezplačen lovski golaž, še dolgo v noč pa so se lahko zabavali 
ob zvokih skupine Krila in njihovih gostov.  P. Brenčič

Tradicionalno 30. kresovanje 
na Trški gori

Prejemniki potrdil po podelitvi

Kresovanje je znova privabilo številne obiskovalce vseh 
generacij.

BREŽICE – Z nekoliko zamude zaradi napornih prazničnih dni so 
tudi letos člani pihalnega orkestra Kapele pod vodstvom Fran-
ca Arha in predsednika orkestra Ivana Ureka na prvomajsko 

jutro s prazničnimi koračnicami prišli budit prebivalce breži-
škega mestnega jedra. Pred občinsko zgradbo jih je s prilo-
žnostnim nagovorom pričakal župan Ivan Molan s sodelavka-
mi iz občinske uprave, nato pa so godbeniki krenili po glavni 
ulici.  P. B.

LIBNA – Posebne priprave pred postavitvijo mlaja na vr-
hu Libne so potekale 28. aprila, ko so se pri lovskem do-
mu zbrala domača dekleta in žene ter marljivo spleta-
le dolgo kito iz lipice, ki je zadnji aprilski dan okrasila 
mlaj. Ob njem je v mraku zagorel tudi kres, družabno 
srečanje vaščanov pa je bilo tokrat drugo leto. Z divja-
činskim golažem so ga obogatili videmski lovci, vaščanke 
so pripravile okusen kruh, vinogradniki pa so prispevali 
vinsko kapljico. Po besedah krajevne svetnice Jožice Li-
benšek bodo tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje. M. K. 

Kapelci »budili« Brežičane
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Smo varna, cenovno ugodna slovenska banka
z dolgoletno tradicijo. Preizkusite nas in izkoristite še

dodatne ugodnoSti za nove Stranke!

Plaèevanje Položnic
Po SaMo 95 centov!

BrezPlaèni dvigi gotovine na 
vSeh BankoMatih v Sloveniji in

v evrooBMoèju!

kje? v deželni Banki Slovenije. 

Ponujamo vam tudi:
• razliène vrste kreditov in varèevanj,
• ugodne poslovne pakete za podjetja in s. p.-je, 
• kredite za kmete,
• ugodnosti za mlade,
• sodobno elektronsko poslovanje in
• zavarovanja.

tradicija, zanesljivost, odzivnost in cenovna
ugodnost - to je deželna banka Slovenije.

VeË v poslovalnicah banke
in na www.dbs.si.

LISCA – Na praznik dela se je na Lisci odvijalo tradicionalno 
prvomajsko srečanje ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posav-
ja. Številne navzoče sta nagovorila sevniški župan Srečko 
Ocvirk in izvršni sekretar ZSSS Pavle Vrhovec.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem uvodnem nagovoru opi-
sal Lisco kot kraj povezovanja, saj so se na njej ob prazniku 
dela zbrali mnogi iz posavske in sosednjih regij. »Čeprav se 
med nami vedno bolj širi nezaupanje, je potrebno ohrani-
ti zaupanje drug v drugega,« je nadaljeval in dodal, da nas 
bo le delo popeljalo v boljšo prihodnost. Slavnostni govor-
nik Pavle Vrhovec je v svojem govoru poudaril, da se mora 
delu vrniti dostojanstvo. Menil je, da je potrebno čim prej 
sprejeti ukrepe, ki bodo pospešili gospodarsko rast. »Našim 
voditeljem in Evropski uniji svetujemo, naj imajo pri iska-
nju izhoda iz krize pred očmi ljudi in ne kapitala,« je še po-
udaril in ob zaključku vsem zaželel prijetno praznovanje 1. 
maja in po zaslugi ZSSS tudi 2. maja.
Tradicionalno prvomajsko slovesnost na posavskem biseru 
je popestril nastop KD Godba Sevnica in ženskega pevskega 
zbora Azaleja ter literarne sekcije KD Leskovec pri Krškem, v  
družabnem popoldanskem delu pa zvoki NZA Sijaj iz Sevnice.
 S. Radi

Po uvodu povezovalca Janeza 
Bršca, ki je spomnil na zgodo-
vino praznika dela in njegov 
pomen, ter pozdravu predse-
dnika organizacijskega odbora 
Mihe Butare je številne zbra-
ne v gozdičku na vrhu nekda-
njega smučišča slavnostno na-
govoril poslanec v Državnem 
zboru Franc Bogovič. »Pra-
znik dela je praznik, če delo 
je, če dela ni, ni pravih razlo-
gov za praznovanje. Danes se 
mnogi med nami sprašujejo, 
kaj narediti, da bo delo spet 
dobilo svojo čast in veljavo 
in da bodo ljudje, ki so volj-
ni dela, lahko prišli do njega 
in do spoštljivega plačila, ki 
bo omogočilo častno življe-
nje,« je dejal in dodal, da je 
bilo v Sloveniji v preteklih le-
tih storjenih mnogo napak, ki 
jih bo zdaj potrebno popravi-

»Z drevesa slovenske države moramo 
počistiti parazitsko nesnago«
PLANINA - Eno najbolj tradicionalnih in množično obiskanih prvomajskih srečanje poteka na Planini nad 
Podbočjem, kjer se je letos zbrala še posebno veliko ljudi, med njimi številni pohodniki in kolesarji.

ti. »Sadjarji zelo dobro vemo, 
da je potrebno drevo obreza-
ti, da urediš sorazmerje med 
rodnostjo in rastjo. Tudi v Slo-

veniji je potrebno naše dre-
vo ponovno obrezati, tako da 
bomo nekatere navade in raz-
vade, ki so se zavlekle v naše 

politično življenje, odstranili 
z njega in ponovno vzpostavi-
li rodnost za to našo lepo dr-
žavo, za naš narod,« je pona-
zoril svojo misel s prispodobo 
sadjarstva. »Na drevo sloven-
ske države se je zarasla bela 
omela, parazit, ki ga mora 
vsakdo, ki želi, da to drevo ra-
ste naprej, odstraniti s tega 
drevesa, počistiti s to para-
zitsko nesnago in iti z jasnim 
pogledom naprej. Nekaj po-
dobnega je potrebno storiti v 
Sloveniji,« je bil oster Bogo-
vič in dodal, da verjame v mo-
drost, zrelost in resnost slo-
venskega naroda, da bomo v 
naslednjih mesecih to v slo-
venskem političnem prostoru 
tudi storili ter da bomo v pri-
hodnosti govorili o novih de-
lovnih mestih in spodobnem 
življenju vseh državljanov.

Udeležence srečanja sta poz-
dravila še predsednik sveta KS 
Podbočje Jani Barbič in krški 
župan mag. Miran Stanko, 
organizatorji - Krajevni sku-
pnosti Podbočje in Cerklje ob 
Krki, ŠTD Šutna in ostala dru-
štva ter veteranske in častni-
ška organizacija občine Krško 
– pa so poskrbeli za kulturni 
program, v katerem so sode-
lovali otroci iz vrtca in osnov-
ne šole Podbočje, recitatorja 
Jerneja Dornik in Uroš Kerin 
ter kantavtor Peter Dirnbek, 
in pestro gostinsko ponudbo. 
 Peter Pavlovič

Prvomajsko srečanje na Planini je bilo znova zelo mno-
žično obiskano.

Ne kapital, ljudje naj bodo 
v ospredju 

Praznik dela in sončno vreme sta na Lisco privabila ve-
liko število ljudi, ki so prisostvovali tradicionalni prvo-
majski slovesnosti.

V programu, ki so ga obogati-
li člani Gasilskega pihalnega 
orkestra Loče pod vodstvom 
Daniela Ivše in mladi harmo-
nikarji harmonikarske skupi-
ne KD Ivan Kobal Krška vas 
pod vodstvom Roka Topliška, 
je zbrane na jasi pod šentvi-
ško cerkvico najprej pozdra-
vil predsednik PGD Sobenja 
vas Jože Savnik. Dejal je, da 
z organizacijo vsakoletnega 
srečanja na Šentvidu opaža, 
da se ga iz leta v leto ude-
leži vedno več obiskovalcev, 
in vsem zaželel, naj uživajo 
in pozabijo vse svoje skrbi. 
Sledil je nagovor brežiške-
ga župana Ivana Molana, ki 
je poudaril, da so se pravi-
ce delavcev začele ustvarja-
ti že pred več kot 130 leti in 
da je potemtakem praznik 
dela praznik z veliko tradici-
jo. „Na začetku so se delav-
ci borili predvsem za krajše 
delovne čase, več proste-
ga časa za dopuste in bolj-
še plačilo. Žal so v tem času 
delavske pravice vse bolj kr-
šene in delo vse manj plača-
no. Upam, da bomo tudi v 
teh časih začeli razmišljati o 
tem, kako zagotoviti kvalite-
tno delo in kvalitetno plači-

Na Šentvidu vsako leto bolj množično
ŠENTVID – Tudi na letošnji praznik dela so se številni pohodniki iz brežiške 
občine odpravili do cerkvice sv. Vida nad Čatežem ob Savi, kjer je bilo tradi-
cionalno prvomajsko srečanje, ki ga organizira PGD Sobenja vas v sodelova-
nju z Občino Brežice in letos tudi Društvom študentov Brežice.

lo zanj,“ je povedal in nada-
ljeval, da je bilo v zadnjem 
desetletju vse več razmi-
šljanj, kako priti do lastni-
kov podjetij in slednja tudi 
prevzeti, kako priti do ka-
pitala in zagotoviti delovna 
mesta. Dodal je še, da tudi 
v občini poskušajo z razni-
mi spodbudami in industrij-
skimi conami ustvarjati de-
lovna mesta, prav tako pa si 
tudi za investicije, kot so hi-
droelektrarne, želijo, da bi 
prinesle več dela in posledič-
no boljši standard. „Naj živi 
prvi maj!“ je zaključil breži-
ški župan.

Člani Društva študentov Bre-
žice so ob tem poskrbeli za 
lepo gesto, saj so na Šentvi-
du vsakemu obiskovalcu dali 
rdeč nagelj, slovenski simbol 
delavstva, seveda pa so se 
lahko vsi, ki so prišli na prvo-
majsko srečanje, tudi okrep-
čali, za kar so poskrbeli or-
ganizatorji iz Sobenje vasi. 
Že zgodaj zjutraj na prvo-
majsko jutro pa je bilo gla-
sno v mestnem jedru Brežic, 
saj so člani Pihalnega orke-
stra Kapele in krškovaški mla-
di harmonikarji tradicionalno 
zaigrali prvomajsko budnico.
 Rok Retelj

Zbrana množica na jasi pod šentviško cerkvico

GRADNJE – Pri lovski koči v Gradnju oz. 
na Draganovi domačiji, kjer je bil decem-
bra 1942 in januarja 1943 sedež gorjan-
skega podokrožja in rajonskega odbora OF 
Sv. Križ, so se 27. aprila tradicionalno kot 
vsako leto zbrale veteranske organizacije 
občine Krško in počastile dan upora pro-
ti okupatorju. Letos je vlogo organizator-
ja prevzelo Območno združenje slovenskih 
častnikov Krško. Slavnostni govornik je bil 
pesnik in predsednik krajevne organizacije 
Združenja borcev za vrednote NOB Podbo-
čje Janez Bršec, ki je opozoril na ideolo-
ški boj v naši državi. „Ta umetno ustvarje-
ni ideološki boj ne potrebuje sprave, saj 
ljudje, ki danes sobivamo eden z drugim, 
nismo ustvarili ne tega sistema in tudi ni-
kakršnih zločinov, da bi se jih morali sra-
movati,“ je dejal. Nastopali so učenke OŠ 
Podbočje, harmonikar Dolfi Moškon in pe-
vec Bojan Kaplan, prireditev pa je povezo-
vala Mirjam Hribar.  J. B.

Dan upora proti okupatorju v Gradnju

Praporščaki veteranskih organizacij
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LOVRENC – Na 722 metrov visokem Lovrencu, ki se razteza 
nad vasjo Okroglice v sevniški občini, so 26. aprila slovesno 
predali namenu novo informativno in označevalno tablo.

Ta stoji ob vstopu na zavarovano območje naravnega botanič-
nega spomenika, v katerem je daleč naokoli znano rastišče clu-
sijevega svišča oz. encijana – prekrasne modre cvetlice, ki se 
razcveti v začetku maja na širokem območju okoli cerkve sv. 
Lovrenca in ustvari prekrasno modro preprogo. O pomenu bo-
taničnega bisera Posavskega hribovja, v katerem velik naravo-
varstveni pomen predstavljajo tudi ostale mešanice rastlinskih 
vrst – tržaški svišč, kranjska lilija, navadna kukavica in druge ra-
stline, so spregovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, vodja celj-
ske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo nara-
ve Mojca Tomažič, direktor Kozjanskega regijskega parka mag. 
Hrvoje Teo Oršanič in dolgoletni član Planinskega društva Li-
sca Sevnica Vinko Šeško. Krajši kulturni program so oblikova-
li planinska pevska skupina Encijan, učenci podružnične osnov-
ne šole iz Loke pri Zidanem Mostu ter članice in člani folklorne 
skupine Blaž Jurko z Razborja pod Lisco. S. R., foto: L. M.

www.volkswagen.si

Veliko prostora za veliko veselja.
Družinski modeli Volkswagen Family: Caddy, Touran, Sharan in Multivan nudijo dovolj 
prostora za kar tri otroške avtosedeže in veliko prtljage. Imajo številna odlagalna mesta za 
manjše stvari, zaradi svoje prilagodljivosti pa so dovolj prostorni tudi za prevoz večjih 
predmetov. Ne glede na to, kakšne so vaše želje in potrebe, boste med veliko izbiro 
Volkswagnovih družinskih modelov zagotovo našli idealnega zase.

Ob nakupu vozil Volkswagen Family boste prejeli tudi darilo,  
primerno za majhne in velike – tablični računalnik z nosilcem*.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slike so simbolne. Akcija traja do 15. 5. 2013. Več 
informacij o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 pri novih osebnih vozilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu in na 
spletni strani www.volkswagen.si. *Tablični računalnik GoClever R106 Bluetooth in nosilec Celly REARTAB. 

Emisije CO2: 119–196 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–8,4 l/100 km. 

Veliko prostora za veliko domišljije!
Poslikava vozil je zeloooo zanimiva ideja, ampak oči in mami ne bi bila navdušena nad njo.
Za poslikavo smo vam zato pripravili svoje risbice!

Izjemni prihranki

+ DARILO

VWletakDruzinskiModeli_148x210.indd   1-2 2.4.13   9:14

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 105–108 g/km.  
Kombinirana poraba goriva: 4,5–4,7 l/100 km. 

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!
Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo prilagodljivo notranjost, 
ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z 
mestno funkcijo samodejnega zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v 
njegovem razredu, saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage. 
 
Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! boste odpeljali že za 8.280 EUR!  
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

Slika je simbolna. 

SERIJSKA OPREMAMestna funkcija zaviranja v sili, ESP, klimatska naprava, radio s CD/MP3 predvajalnikom, 4 zračne blazine...

VWoglasUP_137x198_dealer.indd   1 2/17/12   2:10 PM
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RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice,

tel.: 07 499 21 50

www.volkswagen.si

Novi Volkswagen up! je resnično brez meja. To ne velja samo za njegovo 
prilagodljivo notranjost, ampak tudi za njegovo bogato serijsko opremo. 
Prvi v svojem razredu je serijsko opremljen z mestno funkcijo samodejnega 
zaviranja v sili. Odlikuje ga najbolj prostorna notranjost v njegovem razredu, 
saj je v njem več kot dovolj prostora za 4 osebe in 251 litrov prtljage.

Majhen velikan. Novi Volkswagen up!

Ni pa prostora za veliko porabo in visoko ceno – Volkswagen up! 
boste odpeljali že za 8.280 EUR!
Za več informacij obiščite naš salon z vozili Volkswagen.

GLOBOČICE - 26. aprila je bil na turistični kmetiji Pri Marti-
novih poseben dan. Pri stari hiši, ki kljubuje času že več kot 
300 let, je dobila mesto tudi potomka stare trte z Lenta – 
modra kavčina. S 450 leti je to najstarejša trta na svetu in 
je bila leta 2004 tudi vpisana v Guinnessovo knjigo svetov-

nih rekordov. Gospodar kmetije Franc Tomše, zdaj že nek-
danji kralj cvička, je pred začetkom programa in zasaditvi-
jo povabil navzoče na cvičkov golaž in kozarec kraljevskega 
cvička. Kratkemu programu in nastopu Ljudskih pevk z Žej-
nega so sledili nagovori mestnega viničarja in skrbnika sta-
re trte Staneta Kocutarja, župana občine Brežice Ivana Mo-
lana in cvičkove princese Tjaše Metelko, ki je dejala, da si 
»boljšega kralja princesa ne more zaželeti«. Francu so pri 
sajenju pomagali skrbnik Kocutar, župan Molan in podpred-
sednik domačega vinogradniškega društva Roman Baškovč. 
Za »likof« je na kmetiji zadišalo po domači hrani. Zasaditev 
so spremljali še člani Društva evropskega reda vitezov vina, 
čateški župnik Jože Pacek, ki ji je podelil blagoslov, amba-
sadorji cvička, člani sosednjih vinogradniških društev in do-
mačega Vinogradniškega društva Cerklje ob Krki.
 Tadej Baškovč

Opisna tabla na LovrencuPri Martinovih zasadili potomko 
stare trte z Lenta 

Zbrani pri zasaditvi trte

Ob tej priložnosti so obča-
nom podrobneje predstavili 
lekarniško dejavnost, nudili 
različne brezplačne meritve 
življenjskih funkcij in nasve-
te o primernem življenj-
skem slogu, obiskovalke so 
se prepustile strokovnjakinji 
za nego obraza s holistično 
kozmetiko dr. Hauschka Vik-
toriji Suhoveršnik, na ogled 
pa postavili tudi staro lekar-
niško opremo in posodje za 
pripravo zdravil ter lekarni-
ško literaturo, ki jo imajo v 
hrambi po nekdanjem lastni-
ku mag. Mirku Hočevarju, ki 
je leta 1928 v Radečah od-
prl koncesijsko lekarno. Pred 
tem se je z lekarništvom v 
»hišni lekarni« ukvarjal med 
leti 1893 in 1922 zdravnik 

Odprli vrata prenovljene lekarne
RADEČE - Ob svetovnem dnevu zdravja so v Lekarni Radeče letos še bolj na široko odprli svoja vrata, 
saj so občanom in drugim obiskovalcem razkazali prenovljene in razširjene lekarniške prostore in jih 
popeljali tudi skozi razvoj lekarniške dejavnosti v kraju, katere začetki segajo v leto 1893.

in pisec dr. Alojzij Homan. 
Vzporedno so v Knjižnici Ra-
deče pripravili dve predava-
nji za občane, in sicer »Le-
karništvo v Radečah skozi 
čas« in »Povišan krvni tlak je 
nevaren, uredimo si ga!«, na 

ogled pa postavili tudi nekaj 
fotografij Radeč iz l. 1947, ki 
jih je posnel fotograf Božo 
Štajer in so jih za ogled pri-
dobili iz Muzeja novejše zgo-
dovine v Ljubljani. Po Zako-
nu o organizaciji zdravstvene 

službe l. 1968 je Lekarno Ra-
deče vzela pod svoje okrilje 
DO Celjske lekarne, kasneje 
preimenovana v Celjske le-
karne Javni zavod (tudi učni 
zavod), ki danes posluje s 
svojimi 18 lekarnami in le-
karniškimi podružnicami po 
celi celjski regiji. Obiskoval-
ce so ob predstavitvi farma-
cevtskega dela seznanili tudi 
z vizijo poslovanja in orga-
nizacijo službe, v nadaljeva-
nju pa je vodja Lekarne Ra-
deče Sonja Rupret, mag. 
farm., spec., podala še ne-
kaj priporočil za uspešnejše 
premagovanje težav pri bol-
nikih z zvišanim krvnim tla-
kom ter kako tej bolezni pri-
lagoditi življenjski slog.
 S. Rupret/B. M. 

Kolektiv Lekarne Radeče z županjo Rafaelo Pintarič

MALKOVEC - 20. aprila smo imeli na Malkovcu proslavo ob 
dnevu upora proti okupatorju, ki so jo organizirali Združe-
nje borcev za vrednote NOB Sevnica, Krajevna organizacija 
ZB Tržišče in Skupnost borcev 1. dolenjskega partizanskega 
bataljona, sodelovali pa so tudi veterani vojne za Slovenijo, 
združenje Sever ter Duletova četa, Gorjanska četa in četa 
Pod svobodnim soncem iz Ljubljane. Najprej sta udeležence 
pozdravila župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik 
sveta KS Tržišče Janez Virant, slavnostni govornik pa je bil ge-
neralni sekretar Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije 
tov. Mitja Klavora. V svojem govoru je najprej namenil nekaj 
besed boju domačinov v vojni proti okupatorju ter množične-
mu odhodu fantov in mož iz Malkovca in okolice v partizane 
21. aprila 1942 ter trpljenju domačinov med vojno. Pouda-
ril je, da je bil boj partizanov težak in krvav, vendar so zdru-
ženi in enotni premagali sovražnika. Prepričan je, da bomo 
tudi danes premagali težave naše države, če bomo združeni 
in enotni. Tako bomo ohranili našo svobodo in samostojnost.
Program so sooblikovali učenci OŠ Tržišče, Ljudske pevke iz 
Telč ter godba iz Sevnice, program pa je povezovala Maja 
Mislaj. Pred prireditvijo so udeležence pogostili z domači-
mi dobrotami, ki so jih spekle članice Aktiva kmečkih žena iz 
Tržišča, po proslavi pa smo v prijetnem vzdušju ob malici in 
cvičku še nekaj časa nadaljevali prijetno druženje.
 Cvetka Blažič 

Proslava na Malkovcu

Dan Zemlje smo v Radečah tokrat obeležili nekoliko drugače. 
KTRC Radeče in Zavod za gozdove Slovenije sta namreč dala 
pobudo za obnovitev dogovora o ohranjanju in vzdrževanju 
Gašperjevega kostanja. Takšen dogovor je bil prvič podpisan 
že leta 2005 in je bil takrat prvi tovrsten dogovor v Sloveniji. 
Obnovitev tega dogovora je sledila 22. aprila letos ob prazno-
vanju Dneva Zemlje pri Gašperjevem kostanju na Močilnem. 

Za prijeten začetek slavnostnega dogodka so z glasbenim pro-
gramom poskrbeli učenci Glasbene šole Laško-Radeče, če-
mur je sledil uvodni nagovor gozdarja Jožeta Praha. V nada-
ljevanju so predstavnik podjetja Tanin Sevnica d.d., županja 
občine Radeče Rafaela Pintarič, direktor Zavoda za gozdove 
Slovenije Ivo Trošt ter lastnik drevesa Gašper Kišek podpisa-
li dogovor o ohranjanju in vzdrževanju Gašperjevega kosta-
nja. Dogovor predvideva, da se med vsemi podpisniki usklaju-
je obseg letnih aktivnosti ohranjanja in vzdrževanja kostanja 
in stroškov v zvezi s tem. Dogovor je bil sklenjen za pet let in 
se vsakokrat podaljšuje, če se s tem strinjajo vse pogodbene 
stranke. Po podpisu dogovora je direktorica KTRC Radeče Ma-
rija Imperl svečano odprla tudi novo informacijsko tablo, ki 
obiskovalcem domačije Kišek ponuja pisan nabor informacij o 
Gašperjevem kostanju. V nagovoru prisotnih je Imperlova pou-
darila velik pomen Gašperjevega kostanja za turistično ponud-
bo občine Radeče, saj gre nenazadnje za najdebelejše drevo 
v Sloveniji. Mnogo novega in zanimivega pa so obiskovalci iz-
vedeli o Gašperjevem kostanju tudi ob predstavitvi diplomske 
naloge študentke Biotehnične fakultete Mateje Kišek. 

V Radečah poskrbimo tudi za organizacijo proslave ob dne-
vu upora proti okupatorju in prazniku dela. Proslavo je to-
krat pripravilo Kulturno društvo Svibno s svojim podmladkom 
in Ljudskimi pevci, ki so nas s pesmijo in recitacijami pope-
ljali v čase, ko so se naši predniki borili proti okupatorju, 
in v čase delavskih demonstracij 1. maja 1886 v Chicagu. V 
spomin nanje namreč praznujemo mednarodni praznik dela. 
Proslave so se udeležili tudi praporščaki veteranskih organi-

zacij, predstavniki ZZB za vrednote NOB, Društva izgnancev 
KO Radeče ter svetnik Občinskega sveta Občine Radeče pa 
so prižgali sveče in položili venec pri spomeniku žrtvam oku-
pacije. Slavnostna govornica na proslavi je bila svetnica Ob-
činskega sveta Občine Radeče in direktorica JZ KTRC Rade-
če Marija Imperl. Opozorila je na težave današnjega časa, 
ki se dotikajo tako odnosov in spoštovanja med ljudmi, spo-
štovanja do dela, do okolja in narave, ki nas hrani in nam za-
gotavlja vire za življenje. Ugotovila je, da je delo vsak dan 
večja vrednota in da je današnji sistem vedno bolj krut do 
širših množic nezadovoljnih in razočaranih ljudi. Zaključila 
je s pozitivnimi mislimi ter voščilom, da lepo preživimo pra-
znike in si naberemo novih moči za nadaljnje delo. Proslavo 
so zaključili Ljudski pevci iz Svibnega ob sklepni misli pove-
zovalke programa, da naj nas s pesmijo pospremijo v boljši 
jutri, ki nam bo vlil upanja, volje in pozitivne energije, da 
se borimo za svoj vsakdan in se z nasmehom na obrazu soo-
čamo s težavami in problemi.

Proslava ob dnevu upora proti 
okupatorju in prazniku dela

Podpis dogovora o ohranjanju 
in vzdrževanju Gašperjevega 
kostanja
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•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

Večino našega življenja potrebujemo storitve finančnih ustanov; 
porabite še tri minute, da vam podamo dejstva, zakaj se odločiti ravno za nas 

- DELAVSKA HRANILNICA d.d.

NAJUGODNEJŠI OSEBNI RAČUN V SLOVENIJI
 ◦ Prenos osebnega računa na Delavsko hranilnico Vam prinaša velik prihranek 

(do 200 EUR / leto),
 ◦ Zamenjavo banke Vam uredimo brezplačno,
 ◦ Brezplačni dvigi na vseh bankomatih povsod kjer so EUR-i (tudi na bankomatih 

drugih bank v EMU),
 ◦ Prvo leto brezplačno vodenje osebnega računa, nato 1,25 EUR za zaposlene 

oz. 0,80 EUR za upokojence,
 ◦ Možnost dodatnega limita do 3 kratnika priliva,
 ◦ Najugodnejše plačilo položnic v Posavju (0,39/ EUR na položnico za imetnike 

OR za redne prilive v DH, za vse ostale pa le 0,50 EUR / položnico),
 ◦ Plačilo položnic preko spletne banke pa le 0,20 EUR / položnico,
 ◦ S kuponom, ki ga najdete na tem letaku spodaj desno, pa je PLAČILO VSEH 

POLOŽNIC BREZ PROVIZIJE.

UGODNI POTROŠNIŠKI, 
EKO IN STANOVANJSKI KREDITI

 ◦ Za komitente in nekomitente,
 ◦ Ugodni potrošniški krediti, od 6 M EURIBOR + 4,00 %, 
 ◦ Stanovanjski hipotekarni krediti, do 30 let, od 6 M EURIBOR + 2,70 %,
 ◦ Gotovinski hipotekarni krediti, do 30 let, od 6 M EURIBOR + 3,20 %,
 ◦ Izredno ugodni krediti do 60 mesecev za upokojence, fiksna obrestna mera 5,90%,
 ◦ EKO krediti za obnovo strehe, oken, fasade, za izgradnjo sončne elektrarne, 

nakup toplotne črpalke, od 6 M EURIBOR + 3,80 %,
 ◦ Krediti za zaposlene v javnem sektorju za 0,50 % nižja obrestna mera, ob 

odprtju osebnega računa pa za 0,70 % nižja obrestna 
mera (od veljavne obrestne mere za nekomitente).

Obiščite nas v naši poslovni enoti v Brežicah in ob 
brezplačni kavici Vam bomo predstavili vse naše 
ugodnosti in odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

DELAVSKA HRANILNICA d.d.
Podružnica Brežice, Cesta prvih borcev 9, Brežice – 

ZRAVEN GLASBENE ŠOLE
Tel: 07 62 00 500 - 507

Vsak dan od 08.30 do 17.00 ure - NEPREKINJENO

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

Zbrane je najprej nagovoril 
brigadir Vojteh Mihevc, na-
mestnik načelnika štaba za 
operacije, in poudaril, da je 
BRZOL vsekakor enota, ki ima 
v strukturi SV pomembno vlo-
go in mesto. Edina je usposo-
bljena za nadzor in varovanje 
zračnega prostora Republike 
Slovenije ter nepogrešljiva v 
sistemu zaščite in reševanja. 
Po njegovih besedah SV v pri-
hodnjem obdobju čakajo ak-
tivnosti, povezane s preobli-
kovanjem poveljstev in enot. 
Tako bo vzpostavljena organi-
zacijska struktura, ki bo omo-
gočala gospodarnejše delova-
nje ter racionalnejšo porabo 
kadrovskih in finančnih vi-
rov. V ta namen se BRZOL 
preoblikuje v 15. polk voja-
škega letalstva s sedežem v 
cerkljanski vojašnici. V struk-
turi 15. polka bodo po novem 
151. helikopterska eskadri-
lja, 152. letalska eskadri-
lja, 153. letalsko-tehnična 
eskadrilja, Letalska šola, 16. 
center za nadzor in kontro-
lo zračnega prostora, 107. le-
talska baza ter Enota Vojašni-
ce Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki. „V vseh prelomnih tre-

Kot je dejala ravnateljica 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki Melita Skušek, 
je otroški likovni extempore 
vsakoletna osrednja priredi-
tev ob dnevu šole, ko se spo-
minjajo domačega slikarja in 
kiparja Jožeta Gorjupa, po 
katerem šola tudi nosi ime. 
„Srečanje mladih likovnikov 
sodi med tiste drobce utripa 
Kostanjevice na Krki, ki vsa-
ko leto prinaša nove živahne 
podobe. Vedno je to dan, ko 
se Kostanjevica spremeni v 
mesto mladih ustvarjalcev in 
tudi zaradi tega ima svoj slo-
ves ne le na Dolenjskem in v 
Posavju, ampak je kot edin-
stvena vpeta v spomin skoraj 
slehernega Slovenca,“ je de-
jala.

Letošnjega extempora, na 
kateri so ustvarjali v manj 
znani 3D tehniki asamblaž, 
ki je sicer bližje kolažu kot 
kiparstvu, se je udeležilo 
kar 90 učencev in učenk 32 
osnovnih šol iz vse Slovenije 
in Hrvaške. Pri delu so jim po-
magali in jih usmerjali men-
torji Urška Kuplenik, Tejka 
Pezdirc, Polona Černe, Ele-
na Sigmund, Rajko Čuber in 

STUDENEC - Krajevna organizacija Rdečega križa Studenec 
vsako pomlad organizira srečanje starejših krajanov, ki ga 
pripravijo aktivisti iz KS Primož in KS Studenec. Srečanja se 
udeležijo krajani, ki so stari nad 70 let. Letos jih je prišlo 
78, na kar smo zelo ponosni. Člani Kulturnega društva Stu-
denec so zaigrali igro »Pleskarji nimajo spominov«, ob ka-
teri so se gledalci pošteno nasmejali. Prisotne je pozdra-

vila nova predsednica RK Sevnica Breda Drenek Sotošek. 
Druženje smo nadaljevali v gostišču Janc, kjer so poskrbe-
li, da nismo bili lačni in žejni. Tudi letos smo vse navzoče 
skromno obdarili, najbolj korajžen par pa posebej nagradi-
li z majhno pozornostjo. Ozračje na srečanju je bilo zares 
enkratno, saj ga je Natalija Hočevar popestrila s harmoni-
ko. Našega srečanja so se udeležili tudi predsednika KS Pri-
mož in KS Studenec, sekretarka RK Sevnica Mojca Krajnc 
Pinterič, župan Srečko Ocvirk in župnik iz Boštanja Fon-
zi Žibert. Ob tej priložnosti se jim moramo zahvaliti za do-
natorska sredstva, saj si brez njih tega srečanja ne bi mogli 
privoščiti. Kar dolgo smo se družili, bilo nam je lepo, tako 
da se prihodnjega srečanja že kar veselimo.
 Bernarda Janc

Ob petletnici BRZOL slovo poveljnika
CERKLJE OB KRKI – V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je bilo 25. aprila spet slovesno, saj so 
s postrojem vseh enot obeležili dan Brigade zračne obrambe in letalstva (BRZOL), ki letos praznuje pet 
let svojega delovanja. 

nutkih ima vojska pomembno 
vlogo. In tako je tudi danes. 
Lahko rečemo, da smo kot 
vojska znova na preizkušnji 
in pod drobnogledom naše 
okolice,“ je še povedal bri-
gadir Mihevc in se ob tej pri-
ložnosti s podelitvijo zlatega 
znaka tudi zahvalil poveljni-
ku BRZOL, polkovniku Janiju 
Topolovcu, za njegov prispe-
vek k razvoju in prepoznav-
nosti BRZOL tako doma kot v 
tujini. Hkrati mu je zaželel 
veliko uspeha pri zastopanju 
barv Slovenije in SV na med-

narodni dolžnosti v MONSU, 
kamor se odpravlja v priho-
dnjih mesecih, zaradi česar 
se poslavlja z mesta povelj-
nika BRZOL.

Polkovnik Topolovec je ob 
tem dejal: „Ko sem sprejel 
to dolžnost, sem se zavedal, 
da pride tudi dan, ko moraš 
oditi. Na začetku sem si po-
stavil tudi dva cilja: prvi je 
bil, da še nadalje gradimo 
naše bojne zmogljivosti BR-
ZOL, kar smo tudi naredili. 
Potem ko smo ugotovili, da 

vse enote delujejo, tako kot 
morajo, pa smo si zastavili 
še drugi cilj – da jih je treba 
povezati v sistem nadzora in 
zaščite zračnega prostora RS, 
kar nam je tudi uspelo.“ Za-
hvalil se je lokalnim skupno-
stim in organizacijam, ki so 
jim pomagale bivati in delo-
vati v tem okolju, ter zaklju-
čil: „Tako kot sem prišel, tudi 
odhajam. Vsem se zahvalju-
jem, da ste mi omogočili biti 
poveljnik ter ste šli z ramo 
ob rami skupaj z mano po tej 
poti, zaradi česar smo danes 
bogatejši za nove izkušnje in 
zmogljivosti. Želim, da nova 
enota nadaljuje s temi tra-
dicijami. BRZOL, zbogom!“ 
Vsem, ki so se v preteklosti še 
posebej izkazali z znanjem, 
delom in profesionalnostjo, 
je polkovnik Topolovec v na-
daljevanju podelil priznanja 
in pohvale. Počastitve dne-
va BRZOL so se udeležili tudi 
predstavniki lokalne skupno-
sti, med drugim brežiški in 
krški župan, Ivan Molan in 
mag. Miran Stanko.
 Rok Retelj

Polkovnik Jani Topolovec med podelitvijo priznanj naj-
zaslužnejšim v BRZOL

Srečanje starejših na Studencu

Srečanje je popestrila harmonikarka Natalija Hočevar.

V likovna dela ujeli kaos naplavin
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Kostanjevici na Krki je 26. aprila potekal tradici-
onalni, že 24. otroški extempore oz. srečanje mladih likovnikov, ki so letos 
ustvarjali na temo Naplavine. Večerno otvoritev razstave njihovih izdelkov 
na dvorišču Galerije Božidar Jakac so združili z občinsko proslavo dneva upo-
ra proti okupatorju.

Jože Marinč. „Če smo že v 
Kostanjevici, potem je prav, 
da se vedno znova zavemo 
njenih lepot, izjemnosti in 
posebnosti, med katere ne-
dvomno sodijo tudi poplave 
in z njimi povezane naplavi-
ne,“ je izbor teme pojasnila 
Skuškova in dodala, da mla-
di likovni ustvarjalci morda 
ne bodo postali ravno vrhun-
ski umetniki, nedvomno pa 
bodo ostali zapisani kot lju-
bitelji likovne umetnosti in 
Kostanjevice na Krki.

Ob dnevu upora proti oku-
patorju je občankam in ob-
čanom čestital župan Moj-
mir Pustoslemšek, razstavo 
pa je odprl direktor Galerije 
Božidar Jakac Bojan Božič. 
V otvoritvenem programu so 
nastopili kostanjeviški pihal-
ni orkester, učenci in učenke 
pod mentorstvom Metke Po-
vše ter združena pevska zbo-
ra kostanjeviške in podboške 
šole pod taktirko Mojce Je-
všnik.
 P. Pavlovič

Otvoritvena slovesnost, združena s proslavo dneva upo-
ra proti okupatorju, je potekala pod slikovitimi arkada-
mi nekdanjega samostana.

Zopet natečaj 
za oblikovanje
BISTRICA - Mladinsko dru-
štvo Bistrica ob Sotli in Ku-
mrovečka udruga mladih sta 
nedavno objavili natečaj za 
mlade za izbiro celostne 
grafične podobe projekta 
Evropska reka. Natečaj je 
odprt do 20. maja, nagra-
da za zmagovalca natečaja 
pa je 200 evrov. Podrobno-
sti natečaja so objavljene 
na spletni strani www.klub-
metulj.org. M. M.

KUPON 
pOLOžNIcE

bRez
pROVIZIJE 
S tem kuponom lahko plačate 
vse položnice brez provizije!

Delavska hranilnica d.d.

Voščite ob prazniku občine krško
Po večletni tradiciji bomo v Posavskem obzorniku tudi letos v zadnji majski številki, ki bo 
izšla v četrtek, 23. maja, namenili večino strani prazniku občine krško – 7. juniju. 
Vabimo vas, da občankam in občanom, svojim strankam in poslovnim partnerjem polep-
šate praznične dni z lepimi željami v najbolj branem časopisu v Posavju! 
Svoje voščilo lahko rezervirate na tel.: 07 49 05 780, 040 634 783 ali preko e-pošte: 
marketing@posavje.info do petka, 17. maja.



Posavski obzornik - leto XVII, številka 10, četrtek, 9. 5. 20138 GOSPODARSTVO

Uvod je minil v znamenju 
okrogle mize z naslovom Re-
forma skupne kmetijske po-
litike 2020, ki jo je povezo-
val prof. dr. Emil Erjavec z 
Biotehniške fakultete v Lju-
bljani, ki je skupaj z Občino 
Krško in Regionalno razvojno 
agencijo (RRA) Posavje tudi 
organizirala ta dogodek. Er-
javec je dejal, da se skupna 
kmetijska politika spreminja 
v valovih na sedem do de-
set let. Omenjena reforma 
je nadaljevanje razprave, ki 

Agrarni ekonomisti o kmetijstvu 
in razvoju podeželja
KRŠKO – V Krškem je 18. in 19. aprila potekala 6. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije 
(DAES), ki je tokrat imela naslov Orodja za podporo odločanju v kmetijstvu in razvoju podeželja. 

se je začela že leta 2009, te-
melji pa na predlogih iz leta 
2011: poenotenju in ozele-
nitvi neposrednih plačil, li-
beralizaciji tržnih interven-
cij ter novi vlogi in poudarkih 
politike razvoja podeželja. 
Evropska komisija, Evropski 
parlament in Svet EU trenu-
tno še usklajujejo sprejeta 
stališča, dokončen dogovor 
pa se pričakuje do konca po-
letja. Proračun 2014-2020, ki 
je bil določen februarja na 
zasedanju Sveta EU, pred-
videva 13 % manj sredstev 
tako za 1. kot tudi 2. steber 
skupne kmetijske politike v 
primerjavi s tekočim finanč-
nim okvirom 2007-2013. „Če 
bomo nadaljevali s prakso 
interesne politike, ne bomo 
prišli nikamor. Do leta 2020 
bomo imeli na razpolago dve 
milijardi evrov in upam, da 

ju bomo bolje izkoristili kot v 
tekočem obdobju,“ je še po-
vedal Erjavec.

V nadaljevanju sta sledili 
predavanji Simone Vrevc, 
predstavnice Slovenije pri 
posebnem odboru za kmetij-
stvo Sveta EU in vodje službe 
za EU koordinacijo in med-
narodne zadeve na Ministr-
stvu za kmetijstvo in oko-
lje (MKO), ki je spregovorila 
o reformi skupne kmetijske 
politike ter znotraj nje o 
novih zakonodajnih predlo-
gih in stališčih držav članic 
EU in Evropskega parlamen-
ta na področju neposrednih 
plačil in drugih ukrepov, dr. 
Boštjan Kos, vodja Sektorja 
za razvoj podeželja na Direk-
toratu za kmetijstvo na MKO, 
pa je govoril o strateškem 
okviru in odprtih vprašanjih 

slovenskega Programa razvo-
ja podeželja 2014-2020. Na 
konferenci so sodelovali tudi 
predstavniki univerz iz Sko-
pja, Banja Luke, Zagreba in 
Beograda. Zbrane so na za-
četku konference pozdravi-
li prof. dr. Andrej Udovč z 
Biotehniške fakultete, pred-
sednik DAES prof. dr. Jer-
nej Turk, direktor Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Novo 
mesto Jože Simončič, sveto-
valka za razvoj podeželja na 
RRA Posavje Darja Planinc in 
član makedonske delegacije 
prof. dr. Nenad Georgiev. 

Po konferenci pa so si člani 
društva in strokovnjaki iz tu-
jine lahko „v živo“ ogledali 
nekaj primerov dobrih praks 
koriščenja evropskih sred-
stev za podporo razvoja po-
deželja v Posavju. V tej luči 
so lahko spoznali grad Raj-
henburg in njegovo obnovo 
kot dober primer združeva-
nja različnih evropskih sred-
stev ter „mehkih“ in „trdih“ 
vsebin. Zainteresirani so s 
pomočjo Tehnične pisarne 
LAS 20. aprila popoldne oku-
sili še sladke rezultate de-
lavnice o čokoladi in vinu, 
ob povratku proti Ljubljani 
pa se ustavili še na Raki, se 
seznanili z rezultati projek-
ta Turizem v zidanicah in iz-
vedeli več o projektu Raška 
č‘bula, ki že poteka. 
 R. Retelj, M. Mavsar

Dr. Boštjan Kos, prof. dr. Emil Erjavec in Simona Vrevc

Javni poziv 
Podjetno v svet podjetništva 2013 –

Spodnjeposavska razvojna regija
Regionalna razvojna agencija Posavje z dnem 10.5.2013 

objavlja javni poziv za vključitev v operacijo

Podjetno v svet podjetništva 2013 za Spodnjeposavsko razvojno 
regijo (Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica 
na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Radeče).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski 
ali doktorski naziv in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na 
Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili 
tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi 
identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah 
razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve 
v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem 
obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja 
oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v 
obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalni razvojni agenciji Posavje redno 
zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje 
jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki 
pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 
Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 15.07.2013. 
V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javna predstavitev: 14.5.2013 v mali dvorani Kulturnega doma 
Krško ob 10. uri.

Rok za prijavo: 24.05.2013, do 14. ure.

Informacije in razpisna dokumentacija: www.rra-posavje.si; 
Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 
10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Gorazd Divjak 
Zalokar, koordinator projekta., mag. Nataša Šerbec, notranja 
mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

OTVORITEV 
10.5.  ob 16 uri

VABLJENI!

- VRATA

NOVO 
V KRŠKEM

CKŽ 137, 
NASPROTI LESNINE

GSM:  041 462 008

- OKOVJE

- RAZREZ- ROBLJENJE
- CNC STORITVE

- POHIŠTVO PO MERI

Naročnik: Lestom, mizarska trgovina in storitve, 
Tomaž Kodrič s.p., Pesje 1, 8270 Krško

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje 
za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00           www.megadom.si
akcija velja do 31. 5. 2013 oz. do razprodaje zalog. popusti se obračunajo na blagajni. cene so v eur z ddv. slike so simbolične. pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

PIVSKA
GARNITURA
200 x 80 cm

8990 EUR

10200 EUR

OBLOGA
SMREKA
e prof 11/97 mm,
a/b pak 3,88 m2

595 EUR/m2

700 EUR/m2

AGRO in
TERMO VERMIT
AGRO VERMIT:
- naravnega izvora
- se ne stara in ne trohni
- idealen za kaljenje in rast rastlin
- uravnava vlažnost, 
 izboljšuje zračnost

TERMO VERMIT:
- naravnega izvora
- negorljiv
- odlična toplotna in 
 zvočna izolativnost

UGODNO

KVADRATNA 
CEV VARjENA
30 x 30 x 2 x 6000
40 x 40 x 2 x 6000 

089 EUR/kg

115 EUR/kg

VSE ZA VRT IN
OKOLICO DOMA
gnojila, semena, 
kosilnice,
zalivalni sistemi, ...

15 % POPUST  
NA TRAVE

jEDILNI 
SERVIS

19 delni,
Everyday Luminaric

1840 EUR

PRALNI 
STROj
WMB51021 
Beko

22999 EUR
25999 EUR

AKCIJA
balon, 6 kos, alpeks

499 EUR

PESTRA IZBIRA
VRTNIH
SOLARNIH 
SVETILK

GARNITURA 
POSODE METALAC
3-delna, emajlirana, visoka kozica 
standard s pokrovi: premer 16 cm oz. 2l,
20 cm oz. 4l in 22cm oz. 5l),
primerna za indukcijsko
kuhališče

2999 EUR

PESTRA 
PONUDBA
NAMIZNIH 
PRTOV 

NA ZALOGI

NAVADNE in 
SAMOLEPILNE
FOTOTAPETE

NOVO

MkČn vh6 zadostuje do 6 uporabnikov
in vh8 zadostuje do 10 uporabnikov.

BIOLOŠKE
ČISTILNE
NAPRAVE

NOVO

GRADBENI
MATERIAL
opeka, cement,
apno, orodje, ...

UGODNO

STREŠNIKI
RAZLIČNIH
PROIZVAjALCEV

FAsADni sistEMi 

izkoristite subvencije eko sklada, 
obrnite se na našega prodajalca 
07/48 81 200 ali 07/48 81 222

AKCIjA
ZA IMETNIKE

MEGA KARTICE
ZEMLjA

ZA SAjENjE
IZ ZALOGE 

15 % popust

PRODAjA
DARILNI

VREDNOSTNI BON

MEŠALNICA BARV
NOVO

UGODNO

KOZARCI
ZA RDEČE VINO



Posavski obzornik - leto XVII, številka 10, četrtek, 9. 5. 2013 9OKOLJE IN PROSTOR

PROIZVODNJA – APRIL 2013 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2013

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 67 - 122 400 11 100 0 2

PB5 KOEL 6 - 102 400 15 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

248.310 6 5

Zanesljivo in varno oskrbo porabnikov električne energije zagota-
vljajo z nenehnimi vlaganji v izboljšave obstoječih elektrarn, ki po-
menijo temelj nemotene oskrbe z električno energijo. V zadnjih 
letih pa so s široko prisotnostjo na evropskih trgih slovenskim po-
rabnikom preko blagovne znamke "Poceni elektrika" zagotovili tudi 
konkurenčne cene električne energije. 

Osnovni cilji skupine GEN so stabilno in varno obratovanje obsto-
ječih elektrarn, razvijanje konkurenčnosti ter vlaganje v razvoj in 
nove proizvodne vire. 

Razvojni projekti skupine GEN v letošnjem letu

Področje razvoja in investicij je ključno 
za dolgoročno stabilnost poslovanja in 
nadaljnji razvoj, tako posameznih družb 
kakor tudi skupine GEN kot celote. Samo 
v letu 2012 so v ta namen vložili več kot 
45 mio EUR sredstev, za leto 2013 pa je 
načrtovanih okoli 70 milijonov investicij-
skih sredstev. »V letu 2013 bomo nada-
ljevali gradnjo elektrarn na spodnji Savi, 
upamo pa tudi na začetek projektov na 
srednji Savi. V NEK načrtujemo preno-
vo ventilacijskega sistema zadrževalne-
ga hrama, dodatne sežigalnike vodika 

v zadrževalnem hramu, varnostne posodobitve in še nekaj dru-
gih izboljšav. V TEB bomo začeli s pripravo investicije za dogradi-
tev dveh plinskih agregatov. Višina potrebnih sredstev bo okoli 70 
mio evrov,« letošnje razvojne načrte našteva direktor GEN ener-
gije Martin Novšak. 

Drugi blok jedrske elektrarne je največji razvojni potencial

Jedrska energija je pomemben steber 
oskrbe z električno energijo, zato je osre-
dnji strateški razvojni projekt skupine GEN 
izgradnja drugega bloka jedrske elektrar-
ne v Krškem. »Večino električne energije 
v skupini GEN proizvedemo v jedrski elek-
trarni, zato je ključno, da z investicijskim 
potencialom, ki prihaja iz naslova električ-
ne energije, proizvedene v NEK, nenehno 
izboljšujemo varnost in zanesljivost jedr-
ske elektrarne. Enako pomembno pa je, 
da ustvarimo nov jedrski vir in tako damo 
prihodnost jedrski stroki ter omogočimo 
stabilno ceno elektrike. Ne pozabimo, da 

je ugodna cena električne energije osnova za konkurenčnost sloven-
skega gospodarstva in našo blaginjo,« pravi Danijel Levičar, ki je z 
mesecem majem prevzel vodenje tehničnega sektorja v GEN energiji.

Uresničitev projekta bo strateško vplivala na zmanjšanje količine 
izpustov CO2 ter na dolgoročno zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
in stabilizacijo cene električne energije. Izgradnja bi izredno po-
membno spodbudila konkurenčnost slovenskega gospodarstva in 
ugodno vplivala na življenjski standard. Vrednost investicije je od-
visna od moči elektrarne in je ocenjena na 3,5 do 5 milijard EUR. 

Načrtovana moč elektrarne je 1.100 ali 1.600 MW, letna proizvo-
dnja pa od 8.000 do 12.000 GWh. 

Izgradnja drugega bloka bo predstavljala tudi veliko razvojno spod-
budo za regijo Posavje. V času priprav in v različnih obdobjih izgra-
dnje bo na projektu delalo 5.000 zaposlenih. 

Projekt je prešel v fazo, ko je za njegovo nadaljevanje potrebna 
strateška odločitev. Slovenija potrebuje strateški nacionalni ener-
getski program, ki bo opredelil razvojne prioritete, ne samo gle-
de vlaganja v drugi blok jedrske elektrarne, temveč bo strateško 
opredelil tudi vsa druga vlaganja v energetiko. »Pomembno je, da 
strateški dialog vodijo strokovnjaki. Ko bodo prevladali strokov-
ni argumenti, potem parcialni politični ali gospodarski interesi ne 
bodo imeli več moči,« dodaja Danijel Levičar.

Do sedaj so bile za projekt JEK 2 opravljene vse tiste strokovne 
študije in raziskave, ki omogočajo utemeljeno širšo javno razpra-
vo o energetski prihodnosti Slovenije in o nadaljnji vlogi izkori-
ščanja jedrske energije. 

Izgradnja hidroelektrarn na Savi

Pomembno vlogo tako pri energetskem kot gospodarskem razvo-
ju predstavljajo tudi hidroelektrarne na reki Savi. GEN sodeluje s 
skupino HSE pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji in srednji Savi. 
Trenutno ima skupina GEN 15,4 % delež v družbi Hidroelektrarne 
na spodnji Savi ter 40 % v družbi Srednjesavske elektrarne. Veliko 
pozornost namenjajo projektu izgradnje hidroelektrarn na spodn-
ji Savi, delež v tem podjetju si nenehno prizadevajo tudi povečati. 
Interes skupine je, da bi bila Sava v vsej dolžini namenjena ener-
getski izrabi, saj bo le tako lahko hkrati prinašala sinergijske učinke 
na energetskem in ekonomskem področju.

Nova plinska bloka v Brestanici

Termoelektrarna Brestanica je namenjena zagotavljanju potreb po 
sistemskih storitvah, zato obratuje samo v primeru izpadov dru-
gih elektrarn in tako zagotavlja stabilnost slovenskega elektroener-
getskega sistema. V skupini GEN načrtujejo izgradnjo dveh novih 
plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica, skupne nazivne moči 
100 MW, ki bosta nadomestila tri dotrajane plinske bloke z močjo 
3 x 23 MW (zaustavitev teh je predvidena do leta 2020). Z izgra-

dnjo novih turbin bo tako največja nazivna moč celotnega kom-
pleksa elektrarne lahko znašala do 509 MW. Projekt bo predvido-
ma realiziran do konca leta 2015.

Elektrarne v Posavju

Elektrarna
Inštalira-
na moč 
(MW)

Letna 
proizvodnja v 
2012 (GWh)

Nuklearna elektrarna Krško 696 5.310

HE Vrhovo 34 92

HE Boštanj 36 86

HE Blanca 42 133

HE Krško 42 144*

HE Brežice 46 148*

HE Mokrice 33 133*

Termoelektrarna Brestanica 297 10 **

*  Načrtovana letna proizvodnja
**  Proizvodnja odvisna od sistemskih potreb

Proizvodnja elektrarn v Posavju (%)

Skupina GEN močno vpeta 
v razvoj regije in države

88

2
1

2
2

3 2

Vizija skupine GEN je zagotavljati zanesljivo oskrbo z električno energijo iz trajnostnih in obnovljivih virov in pri tem razvijati mednarodno primerljivo konkurenčnost. S svojo de-
javnostjo je močno prisotna tako v regiji Posavje, z razvijanjem konkurenčnosti trga z električno energijo pa zaznamuje celoten slovenski prostor. 

Martin Novšak, 
direktor podjetja  

GEN energija

Danijel Levičar, vodja 
tehničnega sektorja 

in investicij v podjetju 
GEN energija

Simulacija drugega bloka jedrske elektrarne

Nuklearna elektrarna Krško HE Krško*

HE Vrhovo HE Brežice*

HE Boštanj HE Mokrice*

HE Blanca TE Brestanica

* načrtovana proizvodnja
naročena objava

LUKSEMBURG, KRŠKO – Sredi 
marca je v Luksemburgu v or-
ganizaciji Ekonomske komi-
sije za Evropo pri Združenih 
narodih, Evropske skupnosti 
ter francoskega Nacionalne-
ga združenja lokalnih komi-
tejev in komisij za informa-
cije o jedrskem področju 
(ANCCLI) potekal peti delovni 
sestanek na temo „Sodelova-
nje javnosti pri odločevalskih 
procesih na jedrskem podro-
čju“, ki sta se ga na povabilo 
ES-ja udeležila tudi dva pred-
stavnika nevladnih organiza-
cij iz občine Krško. 107 ude-
ležencev iz različnih vladnih 
in nevladnih organizacij ter 
ostalih združenj iz Evrope in 
Azije se je najprej seznanilo 
z evropsko zakonodajo na je-
drskem področju, tako so bile 
med drugim predstavljene 
direktive o jedrski varnosti, 
upravljanju z radioaktivnimi 
odpadki in okoljskih umesti-

Med udeleženci delovnega sestanka 
tudi dva nevladnika iz krške občine

tvah. Udeleženci so se v na-
daljevanju lahko udeležili 
tudi diskusij na zgoraj nave-
deno temo, razpravljali o 174 
točkah predloga priporočil za 
sodelovanje javnosti pri od-
ločevalskih procesih, vezanih 
z Aarhuško konvencijo, ter 
o strategijah za pospešitev 
uvajanja informiranja javno-
sti in njenega vključevanja v 
jedrske aktivnosti na nacio-

nalnih nivojih v duhu Aarhu-
ške konvencije. Udeleženci 
so prišli do zaključka, da jih 
na tem področju čaka še ve-
liko dela tako v razumevanju 
kot praktični uporabi Aarhu-
ške konvencije za ohranjanje 
človeštvu še kako potrebnega 
naravnega okolja. 
 Bojan Petan, 
 ARC – Združenje za 
 uravnavanje sobivanja
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ČATEŽ OB SAVI – Glasbena šola Brežice je 21. aprila v več-
namenski dvorani hotela Toplice v Termah Čatež številnim 
poslušalcem ponudila sijajen koncert. Izvedli so ga orkestri 
– harmonikarski, citrarski, godalni, tamburaški, pihalni in 

simfonični ter vokalna skupina šole Solzice (na fotografiji). 
Točke so pripravili dirigenti-profesorji Daniel Ivša, Anita Ver-
šec, Andrea Haber, Marjetka Podgoršek Horžen, Anamarija 
Šimičić in Miran Petelinc, k razkošju koncerta pa so pri posa-
meznih točkah prispevali še solistki Maja Weiss in Petra Ur-
šič, harmonikar Uroš Polanec ter na ksilofonu Nejc Rožman.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu se je 18. 
aprila odvijala otvoritev slikarske razstave, na kateri se s svo-
jimi deli do sredine maja predstavljata dve posavski ljubitelj-
ski slikarki, Irena Ameršek in Urška Korun. 

»Vse slike odlikuje precej prepričljiva risba in smisel za slikar-
ski volumen, to je barvno oblikovanje tridimenzionalnosti te-
lesa in prostora. Obenem je v vseh mogoče opaziti kombinaci-
jo risarskega in slikarskega načina, ki pa v slikah variira glede 
na zahteve motiva in avtoričin odnos do samega motiva,« je o 
razstavljenih slikarskih delih Irene Ameršek med drugim v zgi-
banki zapisala akademska slikarka in likovna pedagoginja Nives 
Palmič. O ljubiteljski slikarki Urški Korun, ki v likovni umetno-
sti še posebej rada raziskuje možnosti zdravilne moči mandal in 
energijskih slik, ki delujejo zdravilno na človeka in prostor, pa je 
zapisala: »Urškine mandale so polne simbolike, saj vsi osnovni 
liki in oblike že imajo svoje simbolne pomene od nekdaj, pono-
vljeni v različnih vzorcih pa še pridobijo na svoji vizualni moči in 
pomenskosti.« V otvoritvenem kulturnem programu je nastopi-
la Nina Dolinšek, ki je zaigrala na šamanski boben. Ob zaključ-
ku programa, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, je Irena Amer-
šek Društvu za zaščito konj podarila sliko konja.
 S. R., foto: R. P.

KRŠKO - Pihalni orkester Krško je 26. aprila v veliki dvorani 
krškega kulturnega doma pripravil nekoliko drugačen kon-
cert kot običajno. Tokrat so namreč igrali filmsko glasbo, v 
kateri so gledalci uživali ob gledanju kratkih prizorov iz fil-

mov, za katere je bila glasba napisana. Člani orkestra so se 
izkazali tudi kot dobri igralci, saj so sami posneli nekaj ko-
mičnih prizorov, v katerih so prikazali, kako potekajo njiho-
ve vaje. Koncert je v celoti minil brez govorjene besede, ve-
čer sta zaznamovali zgolj glasba in izseki iz znanih filmov, kot 
so Pirati s Karibov, Rocky, E. T. vesoljček, Batman idr. Pihal-
ni orkester Krško, katerega dirigent je že deveto leto zapo-
red Dejan Žnideršič, je tako poskrbel za prav poseben uvod 
v prvomajske praznike. K. K.

RADEČE - V razstavnem pro-
storu Caffe galerije v Rade-
čah so na ogled slike slikar-
ja Jožeta Potokarja – Cvrča 
iz Trbovelj. Otvoritev slikar-
skih del umetnika, ki je za 
svoja slikarska in kiparska 
dela prejel številne nagrade, 
svoje bogate izkušnje pa po-
darja tudi kot mentor likov-
ne sekcije Društva paraple-
gikov Slovenije, je potekala 
10. aprila. »Skozi svojo zna-
čilno likovno govorico piše 
zgodbe o svojem življenju in 
svojem mestu. Svoje likov-
ne domislice uteleša bodisi 
v slikarstvu, grafiki ali risbi. 
Je izjemen risar in ravno ris-
ba je tista, ki je pričujoča v 
vseh zvrsteh likovne ustvar-
jalnosti, v vseh materialih, 
iz katerih je možno napraviti 
vidno ter tako materializira-
ti spočeto likovno idejo,« je 
opisala slikarjevo delo prof. 
likovne umetnosti Maša Jaz-
bec. S. R.

SEVNICA – Ob zaključku literarne ustvarjalnice, ki je de-
lovala pod vodstvom Marije Kalčič od lanskega oktobra do 
letošnjega marca v sevniški knjižnici, so se na zaključni 
prireditvi 24. aprila predstavili z izborom svoje poezije in 
proze Antonija Ban, Tanja Košar, Karel Kožuh, Anica Per-
me, Alenka Preskar, Miranda Zakšek in Jože Žnidarič (pe-
smi Eve Keber je prebrala Veronika Roštohar). 

»Običajna pot knjige v knjižnici je ta, da preko predstavni-
ka založbe pride napisana knjiga na knjižno polico in čaka 
na bralca, da jo le-ta poišče in prebere. Lansko jesen pa se 
je pričela obratna pot. Prišla je pobuda, prošnja, da bi pisa-
na beseda nastajala v naši knjižnici v okviru literarne ustvar-
jalnice. Zelo vesela sem bila ideje, da bi se ‚literarni za-
nesenjaki‘, kot jih je poimenovala Smilja Radi, srečevali 
enkrat na mesec v naši knjižnici. Ko sem se občasno pridru-
žila literatom, a samo kot zunanja opazovalka in podporni-
ca, sem ljudi, ki sem jih poznala iz knjižnice kot naše upo-
rabnike, spoznavala v novi luči. Pokazali so se mi kot ljudje 
z ogromno darovi, ustvarjalnosti. Nastajala so besedila, ki 
so zbrana tudi v posebni brošuri, saj še vedno velja rek: Pi-
sana beseda ostane!« je opisovala svoje doživljanje literar-
ne delavnice direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško. Za 
prijeten in ustvarjalen dogodek se je z rožami zahvalil vsem 
udeleženim član literarne ustvarjalnice in sevniški podžupan 
Jože Žnidarič. Literarni večer, ki ga je povezovala Tanja Mi-
količ, sta popestrila še dva mlada harmonikaša. V duetu sta 
zaigrala Blaž Hrvatin na klavirki in Matej Ban na diatonič-
ni harmoniki, kar je bilo posebno doživetje, saj takšen duet 
v našem okolju ni vsakdanjost. Po zaključenem literarnem 
delu si je bilo mogoče ogledati tudi razstavo izdelkov in pre-
listati brošuro z naslovom V meni prebiva.
 S. R. foto: P. P.

Pisana beseda ostane

Udeleženke in udeleženci literarne ustvarjalnice so se 
predstavili na zaključni prireditvi, ki sta jo popestrila 
harmonikaša.  

Mavrični svet barv 

Pihalni orkester Krško v filmu

Jože Potokar 
v Radečah Koncert za užitek

BREŽICE - 25. aprila smo v Brežicah obiskali samostojno raz-
stavo Olge Piltaver, članice Društva likovnikov Brežice. Ži-
vahen, čustven program ob razstavi Olge, ki je že od malega 
gojila ljubezen do likovnega področja, a se je tej veliki želji 
lahko posvetila šele v zadnjih letih, so sestavljali Olgini pri-
jatelji: Mešani pevski zbor KUD Brežice (kjer poje tudi Olga) 

z zborovodjema Elizabeto in Dragutinom Križanićem, Stan-
ka Pernišek s predstavitvijo Olginega ustvarjanja in recitaci-
jo pesmi, nekaj uvodnih besed je spregovorila tudi Kristina 
Bevc, predsednica Društva likovnikov Brežice, svoj pozdrav 
pa je dodala še podžupanja Katja Čanžar. Olga se predsta-
vlja s panoramami, tihožitji, nekaj akti, v bodoče pa se želi 
še večkrat preizkusiti tudi v tehnikah portretiranja. To je bila 
hkrati tudi prva razstava v večnamenski športni dvorani Bre-
žice, kjer bo morda Društvo likovnikov le dobilo bolj stalen 
prostor za razstavljanje svojih del.
 M. Mavsar

Samostojna razstava Olge Piltaver

Olga (v prvi vrsti, v črni obleki) je poleg likovnega izra-
za pokazala tudi svojo drugo ljubezen - petje, skupaj z 
MePZ KUD Brežice.

ZABUKOVJE - Društvo upokojencev Sevnica je že tretje leto za-
pored pripravilo Večer pevskih zborov in skupin društev upoko-
jencev občine Sevnica, ki so 5. aprila prepevali v večnamenskem 
domu v Zabukovju. Pevski zbori in skupine so zapeli stare ljud-
ske, narodne pesmi - tiste, ki že tonejo v pozabo. Po dve pesmi so 
zapeli: MePZ Prijatelji iz DU Sevnica, ki ga že vsa leta vodi Mile-
na Krajnc; ženski pevski zbor Azalea iz Boštanja, ki ga vodi Mimi 

Šuster; ljudske pevke in pevci 
z Blance pod vodstvom Anice 
Fakin; pevska skupina Lokvanj 
iz DU Krmelj pod vodstvom Ane 
Kos; moška pevska skupina iz 
DU Tržišče z zborovodjem Cve-
tom Aukičem; pevci ljudskih 
pesmi z mentorjem Janezom 
Košarjem; pevke ljudskih pe-
smi pod vodstvom Majde Hri-
beršek in Ljudske pevke z Raz-
borja (vse tri zadnje omenjene 
skupine so iz DU Razbor). Po 
zaključenih nastopih se je pev-
kam in pevcem za bogat in lep 
večer zahvalila predsednica 
Društva upokojencev Sevnica 
Marijana Kralj, ki je koncert 
organizirala in ga tudi vodila. 
 M. K./S. R.

Upokojenci prepevali v Zabukovju

Nina Dolinšek, Urška Korun, Irena Ameršek in Ciril Dolin-
šek na otvoritvi slikarske razstave na sevniškem gradu.  

Poleg 20 EUR vam podarimo še:
- brezplačno vodenje računa (prvo leto)
- brezplačno pristopnino na el. banko eLON
- 10 položnic brez plačila provizije
- dodatek 0,10 % k obr. meri pri sklenitvi 

novega depozita
- dovoljeno negativno stanje na osebnem 

računu v višini 150 EUR
- brezplačne dvigi gotovine na vseh bančnih avtomatih

Paket dobrodošlice

Stanovanjski krediti

Poslovna enota BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, T: 07 62 02 570

www.lon.si    info@lon.si 

Vsem novim komitentom, ki bodo v Hranilnici LON odprli redni
osebni račun in nanj prenesli svoje prihodke (plača ali pokojnina),
bomo ob prvem prilivu dodali še 20 EUR.  Pohitite – ponudba velja
le za prvih 100 komitentov.

Vabljeni v poslovno enoto v Brežicah.

Prenavljate? Gradite? Kupujete?

- kreditiranje do 80 % vrednosti nepremičnine
- možnost kreditiranja pod minimalno plačo
- možnost več plačnikov 
- doba odplačila do 30 let
- ugodne obrestne mere
- možnost najema kredita za družinskega člana

Dostopni in ugodni.
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www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

ORION
13120K [08.04.2013]
Prijazen starejši kuža manjše ra-
sti. Malce slabše vidi, kar pa ne 
pomeni, da ga to kakorkoli ovira, 
saj ima rad krajše sprehode, kjer 
navdušeno ovohava naravo. Je-
sen življenja si želi v miru preži-
veti v novem in ljubečem domu 
s super lastnikom. 

EXPLORER
13091B [18.03.2013]
Prijazen odrasel srednje velik sa-
mec, ki si nadvse želi človekove 
pozornosti. Ima veliko energije, 
obožuje daljše sprehode in zna 
ubogati. Želi si ljubeč dom in ak-
tivnega lastnika, ki ga bo obrav-
naval kot družinskega člana in 
mu namenil dovolj pozornosti. 

ČUPKO
13089B [15.03.2013]
Pomagajmo Čupku najti nov 
dom - Čupko je prijazen kuža, 
odrasel samček nižje rasti, z ža-
lostno življenjsko zgodbo, saj je 
bil pred poginom rešen z verige. 
V zavetišču je že kar nekaj časa 
in nestrpno čaka na novega, od-
govornega lastnika. 

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

O mestu Brežice v pravnem pomenu besede lahko govorimo 
od 18. maja 1353, ko mu je salzburški nadškof Ortolf z li-
stino potrdil mestne pravice. Skozi stoletja so jih potrjeva-
li škofovi nasledniki in za njimi deželni knezi Habsburžani.

Več kot 20 različnih organizacij se je pridružilo obeležitvi, ki 
se odvija celo leto, še posebej pa prav v soboto, 18. maja. 
Udeležba na vseh prireditvah je brezplačna ter v čast in 
slavo mesta na brežcu.

Prijazno vabljeni v naše mesto! 

PROGRAM, 18. 5. 2013
 ¾ 10.00 – ULIČNA RAZSTAVA LIKOVNE IGRARIJE. Organiza-
cija: JSKD OI Brežice. Otvoritveni program OŠ Brežice in 
njihovi gostje iz Osnovne šole Dobřany (Republika Češka). 

 ¾ 10.45 – PREDSTAVITEV OSEBNE ZNAMKE, PRILOŽNOSTNE 
OVOJNICE IN POŠTNEGA ŽIGA ob 660. obletnici mestnih 
pravic na pošti Brežice. Organizacija: Društvo zbirateljev 
Verigar Brežice.

 ¾ 11.00 – PRVI VODEN OGLED MESTA BREŽICE z začetkom 
pri Prosvetnem domu Brežice, na poti boste lahko prisluh-
nili koncertu Glasbene šole Brežice in spoznali lokalno po-
nudbo v Mestni hiši, ogled se bo zaključil ob 12.15 v Posa-
vskem muzeju, kjer vas čaka vodeni ogled muzeja in nastop 
plesne skupine Celestina. Izvedba: Društvo za oživitev me-
sta Brežice, Fakulteta za turizem in Glasbena šola Brežice.

 ¾ 12.30 – VODEN OGLED POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE s 
poudarkom na meščanskih in mestnih insignijah. Organi-
zacija: Posavski muzej Brežice in Plesno društvo Imani.

 ¾ 14.00 – ODPRTJE RAZSTAVE DRUŠTVA LIKOVNIKOV BRE-
ŽICE v Športni dvorani Brežice. Organizacija: Društvo li-
kovnikov Brežice. Prostor: Zavod za šport Brežice.

 ¾ 15.00 – 15. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALI-
DOV ZVEZE DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE, koncert v 
Športni dvorani Brežice. Organizacija: Društvo invalidov 
Brežice in Zavod za šport Brežice.

 ¾ 16.30 – ZAČETEK DELAVNICE DEDIŠČINA VINOGRADNI-
ŠTVA TRAPISTOV: predstavitev in degustacija vin s tra-
pistovskih leg – projekt Vpliv trapistov na posavsko po-
deželje, akronim Trapistin. Organizacija RRA Posavje in 
Mestna hiša Brežice.

 ¾ 17.00 – DRUGI VODEN OGLED MESTA BREŽICE z glasbe-
nim nastopom KUD Brežice, plesnim nastopom Plesnega 
društva Imani in degustacijo v Mestni hiši, kjer bo poteka-
la delavnica projekta Trapistin. Organizacija: Društvo za 
oživitev mesta Brežice, Fakulteta za turizem, KUD Breži-
ce in Plesno društvo Imani.

 ¾ 19.00 – KONCERT BIG BANDA ORKESTRA SLOVENSKE VOJ-

1353—2013: 
Brežice imajo 

mestne pravice že 660 let. 

Program obeležitve 
660. obletnice mestnih pravic 

Leta 2013 mineva 660 let od podelitve mestnih pravic Brežicam, ki jih uvrščamo med 
stara slovenska mesta. Leto 2013 je tako leto mesta Brežice. Vabimo vas, da obiščete 
naše mesto ravno na dan, ko bo preteklo 660 let od potrditve mestnih pravic, to je v 
soboto, 18. maja 2013.

SKE z dirigentom Rudolfom Strnadom, slavnostno praznova-
nje obletnice mestnih pravic, 3. praznik KS Brežice in za-
ključek dne na dvorišču gradu Brežice (v primeru dežja bo 
koncert v Prosvetnem domu Brežice). Povezovanje priredi-
tve bodo pripravili v društvu Drugi oder, slavnostni govornik 
bo Miloš Poljanšek, častni občan občine Brežice. Organizaci-
ja koncerta: Občina Brežice, KS Brežice, Društvo za oživitev 
mesta Brežice in JSKD OI Brežice. Prostor in tehnična pomoč: 
Posavski muzej Brežice, Ekonomska in trgovska šola Breži-
ce ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

DAN ODPRTIH VRAT:
1. 10.00—18.00: Razstava Kolnarji, trgovci, obrtniki, Ce-

sta prvih borcev 36, in predstavitev društev, povezanih v 
Zvezo kulturnih društev Brežice.

2. 10.00—18.00: Slomškov dom in cerkev sv. Lovrenca, Kr-
žičnikova 2 in Cesta prvih borcev.

3. 10.00—18.00: Modra vrata, zavod na Cesti prvih borcev.
4. Domoznanska razstava literature o zgodovini mesta Bre-

žice in od 10.00 do 12.00 ustvarjalnica za otroke; Knji-
žnica Brežice, Trg izgnancev 12 b. 

5. 10.00—13.00: Tržnica Unika v parku pred MC Brežice, Za-
vod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Vsi partnerji projekta sodelujejo pri aktivnostih, s progra-
mom in/ali tehnično pomočjo.
Partnerji: Občina Brežice, Krajevna skupnost Brežice, Dru-
štvo za oživitev mesta Brežice, Javni sklad za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Brežice, Fakulteta za turizem 
Brežice (Univerza v Mariboru), Osnovna šola Brežice, Zavod 
za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Knjižnica Bre-
žice, Glasbena šola Brežice, Posavski muzej Brežice, Uprav-
na enota Brežice, Društvo likovnikov Brežice, Društvo invali-
dov Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Drugi oder, 
MePZ Viva Brežice, Društvo 1824, KUD Brežice, Plesno dru-
štvo Imani, Društvo zbirateljev Verigar Brežice, Športno dru-
štvo Terme Čatež, Zavod Modra vrata, Lokalna razvojna fun-
dacija Posavje, Zavod za šport Brežice.

Organizacijski odbor: Katja Čanžar, podžupanja občine Bre-
žice, Alenka Černelič Krošelj, predsednica Društva za oživi-
tev mesta Brežice, Aljoša Rovan (Krajevna skupnost Breži-
ce) in Simona Rožman Strnad (JSKD OI Brežice).

Prosimo vas, da se za več podrobnih informacij obrnete 
na elektronski naslov: brezice660letmesta@gmail.com, si 
ogledate facebook stran Brezice Mesto Na Brezcu ali pa po-
kličete na 031 342 252 (Alenka Černelič Krošelj). 

BREŽICE – V mesecu aprilu je turška delegacija, ki so jo se-
stavljali učitelji, vzgojitelji in strokovni delavci državnega 
šolskega urada iz regije Bingöl, v sklopu projekta REGIO 
obiskala svoje slovenske partnerje, pri katerih so spozna-
vali slovenski šolski sistem in načine poučevanja od vrtca 
do srednje šole. Goste je na posebnem sprejemu pozdra-
vil župan občine Brežice Ivan Molan in jim zaželel dobro-
došlico v Mestni hiši, kjer jim je predstavil občino ter sis-
tem lokalne samouprave v Sloveniji.

Obisk občine Brežice so gostje iz Bingöla in gostitelji iz Bre-
žic zaključili s skupno tiskovno konferenco, kjer so predsta-
vili namen projekta in rezultate enotedenskega spremljanja 
učnega procesa v vrtcu, osnovni šoli in gimnaziji. Na tiskov-
ni konferenci so sodelovali podžupanja občine Brežice Katja 
Čanžar, predstojnica Območne enote Zavoda RS za šolstvo 
Novo mesto dr. Stanka Preskar, koordinatorka projekta Su-
sanne Volčanšek, podžupan občine Bingöl Ahmet Gündoğdu 
in direktor Direktorata za nacionalno šolstvo. Skupna ugotovi-
tev vseh sodelujočih je bila, da mednarodni projekti poleg re-
ševanja skupne problematike z razvijanjem in izmenjavo do-
brih praks in izkušenj pomembno prispevajo k spoznavanju in 
razumevanju različnih kultur ter gradijo mostove med narodi. 

Mednarodno sodelovanje na 
področju šolskega izobraže-
vanja
Skupni projekt mednarodnega 
sodelovanja na področju raz-
vijanja funkcionalne pismeno-
sti poteka od l. 2011 do l. 2013 
v okviru Comenius REGIO par-
tnerstva med turško provin-
co Bingöl ter slovensko regi-
jo Posavje. Comenius REGIO 
partnerstvo povezuje dve re-
giji iz različnih držav pri reše-
vanju skupne problematike in 
spodbuja tako izmenjavo izku-
šenj, dobrih praks kot spozna-
vanja drugačne kulture in na-
čina življenja. 

Sodelujoče ustanove
Vodilni partner in prijavitelj projekta REGIO partnerstvo Raz-
vijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktiv-
nosti je Območna enota Zavoda Republike Slovenije za šol-
stvo Novo mesto, v projekt so vključene naslednje ustanove: 
Vrtec Mavrica Brežice, Osnovna šola Brežice, Gimnazija Bre-
žice in Kozjanski park. Turški partnerji so: Vrtec Zübeyde Ha-
nim Anaokulu, Osnovna šola Bingöl Ankara Büyüksehir Be-
lediyesi Ilkögretim Okulu, Naravoslovna gimnazija Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Vakfi Bingöl Fen Lisesi, Gimnazija Bin-
göl Anadolu Lisesi, občina Bingöl in Bingöl provincialni direk-
torat za šolstvo.

JESENICE NA DOLENJSKEM – 
Župan občine Brežice Ivan 
Molan se je udeležil sreča-
nja starejših krajanov, ki ga 
je organizirala krajevna orga-
nizacija Rdečega Križa za vse 
tiste prebivalce krajevne sku-
pnosti, ki so dopolnili 70 let. 
Župan je pozdravil udeležen-
ce srečanja ter jim zaželel 
čim več prijetnega počutja in 
zdravja. Ob tej priložnosti je 
župan čestital najstarejši kra-
janki Amaliji Mohorčič iz Slo-
venske vasi za 95. rojstni dan.
Župan Ivan Molan je česti-
tal tudi najstarejšemu kraja-
nu, 91-letnemu Milanu Žalcu 
iz Obrežja, in najstarejšemu 

Šolniki iz Turčije v Brežicah 
spoznavali primere dobre prakse 

Župan si je skupaj z delegacijo iz Bingöla ogledal tudi 
film o Posavju.

Turška delegacija si je z 
zanimanjem ogledala trgo-
vino z domačimi izdelki.

Župan na srečanju starejših krajanov 
KS Jesenice na Dolenjskem 

paru Jožefi in Oskarju Ve-
bletu, ki sta skupaj že 63 let 
in se rada udeležita vsakole-
tnih srečanj. Učenke in učen-
ci Osnovne šole Velika Dolina 
so pod mentorstvom profe-
sorice Anje Zevnik pripravi-
li kulturni program z recita-
cijami in glasbo.  
Na srečanju se je družilo pet-
deset krajank in krajanov, 
dogodka so se poleg župana 
Ivana Molana udeležili tudi 
predsednica Območnega od-
bora Rdečega križa Antoni-
ja Zaniuk, predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Jesenice 
na Dolenjskem Jože Tomše in 
župnik Janez Zdešar.Najstarejša krajan in krajanka KS Jesenice na Dolenjskem 
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Občina Krško je poslovno 
stanovanjski objekt v cen-
tru Koprivnice, v katerem 
deluje tudi Krajevna sku-
pnost, obnavljala postopo-
ma. Pred leti je uredila oko-
lico s parkirišči, nato kletno 
etažo, v kateri deluje Kra-
jevna skupnost, nedavno pa 
tudi poslovni prostor, v kate-
rem bo v sklopu svoje trgo-
vske dejavnosti pogodbeno 
pošto vodil Denis Podlesnik. 
Za investicijsko vzdrževalni 
poseg je Občina namenila 
17.000 evrov.

Kot ob tej priložnosti poja-
snjujejo na Pošti Slovenije, 
pogodbene pošte predsta-
vljajo nov korak k učinkovi-
tejši reorganizaciji in opti-
mizaciji mreže poštnih enot, 
hkrati pa bodo pripomogle 
tudi k dolgoročni stabilnosti 
in uspešnosti poslovanja ter 
socialni varnosti zaposlenih.  

Od ponedeljka, 13. maja, do petka, 17. maja 2013
Vabljeni na delavni-
ce, ki so namenjene 
raznovrstnim ciljnim 
skupinam, tistim, ki 
želijo spoznati stro-
kovna ravnanja z de-
diščino, tistim, ki si 
izbirajo poklic ali se 
želijo prekvalificira-
ti (šolajočim in brez-
poselnim), ljubite-
ljem in profesionalcem s področij, prostovoljcem in vsem, 
ki bodo želeli sodelovati v procesu kakovostnega gospodar-
jenja z obnovljenim spomenikom. Restavratorska stroka čuti 
pomanjkanje sodelavcev z obrtnimi znanji, ki bi poleg osnov-
nih veščin svoje stroke poznali tudi tradicionalne tehnologi-
je in se z njimi vključevali v postopek restavriranja, obnove 
in ohranjanja dediščine. Ohranjanja, ki vključujejo ustrezne 
izvedbe konstrukcij, rabo avtentičnih gradiv in obdelavo v 
historičnih tehnikah. Le tako celostno in kakovostno ohra-
njamo nepremično dediščino in znanja, ki le-to omogočajo – 
z ohranjanjem njenih zakonitosti gradnje, delovanja mate-
rialov in izgleda, ki ga ima skupaj s svojo patino in vsebino. 

Delavnice so posvečene mednarodnemu dnevu muzejev, 
ki ima letos naslov in temo Muzej (spomin + ustvarjalnost) 
= družbena sprememba. Tema poudarja pomen aktiviranja 
inštitucij v družbi in poudarja moč in naboj, ki ga ima boga-
stvo kulturne dediščine in njene priložnosti za konstruktiv-
ne družbene spremembe. 

Program je na voljo na spletnih straneh www.gradrajhenburg.
si in www.mestnimuzejkrsko.si.

Delavnic, ki so brezplačne, se lahko udeležite kot aktivni 
udeleženci ali poslušalci in spremljevalci. Predavanja so od-
prta za širšo javnost, vabimo pa vas tudi na oglede (prosim, 
da se najavite) ter obisk spremljevalnega programa in za-
ključnih predstavitev delavnic. Prijave aktivnih udeležen-
cev in prijava ogledov: e-naslov: alenka.cernelic.kroselj@
mestnimuzejkrsko.si in na tel. številki 051 475 675 (Alen-
ka Černelič Krošelj).

Gradnja novega stanovanj-
skega območja na Polšci, 
mirnem območju blizu me-
stnega središča, poteka od 
leta 2011 in združuje izgra-
dnjo treh novih cest, povezo-
valne peš poti, pločnikov in 
ostale komunalne infrastruk-
ture. Kot pojasnjuje skrbnik 
projekta Mitja Kožar, je in-
vesticija zajemala opremlja-
nje nezazidanih stavbnih ze-
mljišč s sodobno komunalno 

 

Vabimo vas na brezpla no predavanje v ciklu  

POT DO SRE E OBSTAJA 

z naslovom 

VZGOJA OTROK, KI SO 

v sredo, 22.5.2013, ob 19.00 v KD Krško

Občina Krško zagotovila prostorske pogoje 
za delovanje pogodbene pošte v Koprivnici
V Občini Krško po novem delujeta dve pogodbeni pošti. Konec lanskega leta je bila prva odprta na Zdo-
lah, v ponedeljek, 6. maja, pa tudi v Koprivnici. Prostore zanjo je Občina Krško v celoti prenovila in s 
tem omogočila, da bodo poštne storitve lahko še naprej blizu ljudem, ki tam živijo. 

Pogodbena pošta je prav tako 
kot stalna pošta zavezana k 
opravljanju kakovostne in za-
nesljive univerzalne poštne 
storitve. Uporabniki poštnih 
storitev lahko na njej opravi-
jo večino tistega kot na obi-
čajni pošti: oddajo pisemsko 
pošiljko ali paket za notra-
nji in mednarodni poštni pro-
met, dvignejo pošiljko, ki je 

pismonoša ni uspel dostaviti, 
vplačajo obrazec UPN, poštno 
nakaznico, dobijo informaci-
jo o stanju na osebnem raču-
nu, vplačajo sredstva na ali jih 
dvignejo z osebnega računa in 
hranilne vloge Poštne banke 
Slovenije ter kupijo znamke, 
dopisnice, voščilnice, nalepko 
APEK (Agencije za pošto in ele-
ktronske komunikacije), obra-

zec UPN (univerzalni plačilni 
nalog položnica), paketno em-
balažo in pisemske ovojnice.

Kot izpostavlja Cvetko Sr-
šen, direktor poslovne enote 
Novo mesto, v okviru kate-
re pošta v Koprivnici delu-
je, so dosedanje izkušnje s 
prvimi pogodbenimi pošta-
mi v Sloveniji dobre, saj so 
praviloma odprte dlje časa 
kot stalne pošte, ki se bodo 
preoblikovale v pogodbene. 
Prav tako ohranjajo predpi-
san visok nivo učinkovitosti, 
kakovosti in zanesljivosti iz-
vajanja univerzalne poštne 
storitve na celotnem oze-
mlju Republike Slovenije. 

Poštne storitve bodo uporab-
nikom v Koprivnici  na voljo 
ob ponedeljkih, sredah, če-
trtkih in petkih med 8. in 
15.30 uro, ob torkih med 
8. in 17. uro, ob sobotah pa 
med 8. in 11. uro. 

Novo stanovanjsko območje na Polšci
Zaključuje se oblikovanje novega stanovanjskega območja, ki ga je Občina Krško vzpostavila na Polšci 
na levem bregu mesta Krško in s tem zagotovila možnost izgradnje novih stanovanjskih objektov. Celo-
ten projekt, ki se razprostira na nekaj več kot štirih hektarjih, bo zaključen čez mesec in pol. 

infrastrukturo, kot je optično 
omrežje in javna razsvetlja-
va z led tehnologijo ter osta-
lo infrastrukturo, ki omogoča 
gradnjo 22 novih stanovanj-
skih objektov, med katerimi 
štiri hiše že stojijo. Občina 
Krško bo v projekt vložila ne-
kaj več kot 700.000 evrov, od 
tega je dobrega pol milijo-
na evrov državnega denarja, 
ostalo pa bo lokalna skupnost 
zagotovila iz lastnih virov.   

Kot pojasnjuje župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, je 
s projektom Občina Krško po-
leg cilja, da območje komu-
nalno opremi in omogoči in-
dividualno gradnjo, sledila 
tudi izpolnitvi zaveze o pre-
selitvi prebivalcev naselja 
Vrbina, ki izhaja iz sporazu-
ma med Občino Krško in GEN 
energijo, saj sta dva novo-
zgrajena objekta na tem ob-

močju namenjena prav pre-
selitvi dveh družin iz naselja 
ob NEK.  

Občina Krško podobne pro-
jekte razširitvenih možno-
sti za stanovanjsko gradnjo 
vzpostavlja tudi na ostalih 
območjih. V kratkem bomo 
z gradnjo tako začeli na ob-
močju Dolenje vasi.

Konservatorsko-restavratorske 
delavnice na gradu Rajhenburg 
in v Mestnem muzeju Krško

Župan mag. Miran Stanko, Denis Podlesnik in Cvetko Sršen

Občinski svet Občine Krško je 
konec aprila z odlokom dolo-
čil plovbni režim na reki Savi 
na območju akumulacijskega 
bazena HE Krško, ki obravna-
va območje od meje med ob-
činama Sevnica in Krško do 
kamnoloma Gunte na levem 

Kakšen bo plovbni režim na reki Savi? 
bregu Save. Na ostalih delih 
celinske vode akumulacijske-
ga bazena HE Krško odlok plov-
bo prepoveduje. Odlok je re-
zultat usklajenih opredelitev, 
ki so bile podane na osnutek, 
ki so ga svetniki obravnavali 
oktobra lani. 

V plovnem območju je plovba 
dovoljena tistim plovilom, ki 
nimajo motornega pogona, do-
voljeni so torej čolni na vesla, 
jadrnice, rafti, športni veslaški 
čolni, jadralne deske, splavi in 
pedalini. Plovba na plovbnem 
območju je v obdobju normal-

nih plovnih razmer dovoljena 
vse leto v dnevnem času, in 
sicer plovilom z največjo dol-
žino do 24 m, največjo širi-
no 5,05 m in največjim ugre-
zom do 1,4 m. Naloge skrbnika 
plovbnega območja, ki obse-
gajo skrb za varnost plovbe na 
plovbnem območju, upravlja-
nje s pristaniščema in vstopno 
izstopnima mestoma, bo ure-
jala izbirna lokalna gospodar-
ska javna služba, ki bo urejena 
s postopkom koncesije. Občina 
bo na osnovi sprejetega odlo-
ka podala pobudo na pristojno 
ministrstvo za določitev plovb-
nega režima na reki Savi za vo-
zila na motorni pogon. 

Podrobnosti si lahko prebe-
rete v odloku, ki je obja-
vljen na spletni strani www.
krsko.si, pod rubriko Aktu-
alno. 
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Sevniško občino je za-
dnjo nedeljo v aprilu 
obiskala atraktivna 
večja skupina staro-
dobnih avtomobilov. 
Po panoramski vožnji 
od Mirne do Sevnice in 
naprej se je skupina 
ustavila tudi na par-
kirišču za HTC v sev-
niškem mestnem je-
dru, kjer sta več kot 

150 voznikov s spremljevalci pozdravila tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk in župan občine Mirna Dušan Skerbiš, turistič-
no predstavitev občine pa je za obiskovalce pred prostori Mla-
dinskega centra Sevnica oziroma Turistične agencije Doživljaj 
pripravil KŠTM Sevnica.  Foto: Občina Sevnica

Razvojna interdisciplinarna 
konferenca v Sevnici
V okviru mednarodnega projekta »Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale« je 24. 
aprila na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica potekala bilateralna razvojna interdisciplinarna konferen-
ca z naslovom »Razvijanje interdisciplinarnih dobrih praks v Posavju, Sloveniji in Švici«. Namen konfe-
rence je bil predstaviti nekatere že uspešno delujoče oziroma predlagane interdisciplinarne rešitve na 
lokalnem, regijskem in državnem nivoju, hkrati pa so bili predstavljeni tudi nekateri uspešno delujoči 
projekti švicarskih partnerjev v projektu. 
Družinski inštitut Zaupanje in 
Občina Sevnica sta se med-
narodnemu projektu, kate-
rega vodilni partner je Zdru-
ženje zakonskih in družinskih 
terapevtov Slovenije, pridru-
žila z namenom, da bi se v 
Sevnici aktivno in povezano 
spoprijeli s problematikami, 
opaženimi na področjih so-
ciale, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja ter varnosti. 
Zato sta k sodelovanju po-
vabila lokalne in regionalne 
javne ustanove ter nevladne 
organizacije na omenjenih 
področjih, ki so svoje moči 
ter prizadevanja združili v 
interdisciplinarnem koor-
dinacijskem timu, katerega 
naloga je bilo identificiranje 
nekaterih kritičnih podro-
čij in priprava potencialnih 
projektnih rešitev. Prijeten 
kulturni uvod v konferenco 
so pripravili učenci OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, udeležen-
ce pa sta uvodoma nagovo-
rila tudi ravnateljica Mirja-
na Jelančič ter župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk. 

Vodja projekta, dr. Peter Me-
tlikovič iz Združenja zakon-
skih in družinskih terapevtov 
Slovenije, je predstavil do-
sedanji potek in metodolo-
gijo projekta. Projektne ak-
tivnosti pilotno potekajo v 
Ljubljani in Sevnici, kjer sta 
se oblikovala interdisciplinar-
na tima z namenom uvajanja 
novih sistemskih rešitev. Vod-
ja projekta v Sevnici, Dami-
jan Ganc iz Družinskega inšti-
tuta Zaupanje, je opisal delo 
interdisciplinarnega tima v 
Sevnici, ustanovitev Social-
no-varnostnega sosveta Ob-
čine Sevnica ter predlog pro-
jekta preventivnega uličnega 
dela z mladimi. Mojca Pom-
pe Stopar, spec. ZDT iz Za-

voda Izvir, je predstavila pri-
zadevanja za vzpostavitev 
Svetovalnice Sevnica, Moj-
ca Švigelj iz KŠTM Sevnica 
pa razvoj sistematične po-
moči priseljencem v Sevnici. 
Psihologinja v OŠ Sava Kla-
dnika Sevnica Janja Kranjc 
je predstavila predlog sku-
pnega preventivnega osnov-
nega dne za devetošolce, ki 
ga sevniške osnovne šole na-
črtujejo za naslednje šolsko 
leto. Boštjan Čampa iz Zdru-
ženja zakonskih in družinskih 
terapevtov Slovenije je opi-
sal nekatere študije stroškov-
nih učinkovitosti intervencij, 
ki so pokazale večjo učinko-
vitost v vlaganje preventivnih 
programov ter prednosti na-
potitve v terapevtske progra-
me v nasprotju z represivni-
mi ukrepi.

Psihologinja v Zdravstvenem 
domu Sevnica Darija Pete-
rec Kotar je predstavila ne-
katere ključne potrebe po 
strokovnih kadrih v regiji, 
pri čemer je izpostavila pri-
manjkljaje na področju otro-
ške in mladinske psihiatrije, 
logopedije in klinične psiho-
logije. Predsednica Združe-

nja za otroško in mladinsko 
psihiatrijo dr. Nataša Potoč-
nik Dajčman je v strokovnem 
prispevku predstavila pomen 
dostopnosti do pedopsihia-
tričnih storitev in opozori-
la na njihovo neenakomerno 
dostopnost po Sloveniji. Po-
sebej je izpostavila primanj-
kljaje na področju Posavja, 
velikega dela Štajerske, Ko-
roške in Prekmurja.

Mihaela Kovačič iz Mla-
dinskega centra Krško ter 
Zdenka Žveglič iz Centra za 
socialno delo Krško sta pred-
stavili primer uspešnega pre-
ventivnega dela z mladimi, ki 
že več kot deset let poteka v 
okviru projekta »Nam se rola 
brez drog in alkohola«. Pred-
stavnik švicarskega partnerja 
Contact Netz Jakob Huber 
je opisal delovanje velike ne-
vladne organizacije, ki v Ber-
nu in okolici zaposluje 250 
ljudi in izvaja številne pre-
ventivne projekte, projekte 
za zmanjševanje škode na 
socialnem, zdravstvenem in 
šolskem področju, ustvarja 
visok promet s svojimi soci-
alnimi podjetji, hkrati pa ak-
tivno sooblikuje tudi mestno 

in državno politiko na obrav-
navanih področjih. 

Prispevke sta zaključila pred-
stavnika policije. Manfred 
Neuhaus, vodja bernske po-
licijske skupine Krokus, je 
predstavil delovanje, aktiv-
nosti, cilje in metode dela 
policije v švicarskem glav-
nem mestu, komandir sev-
niške policijske postaje Da-
niel Žnideršič pa varnostno 
situacijo v občini Sevnica ter 
trende in dosežke v zadnjih 
letih. Posebej je opozoril na 
problematiko alkohola, ki je 
v našem okolju močno priso-
tna in je tudi v ozadju števil-
nih intervencij policije. 

Konferenca se je zaključila 
z okroglo mizo »Uvajanje 
interdisciplinarnih dobrih 
praks v Posavju, Sloveniji in 
Švici«, v kateri so sodelova-
li avtorji prispevkov. Program 
sta tako v slovenščini kot an-
gleščini uspešno in suvereno 
povezovala učenca Osnov-
ne šole Sava Kladnika Sevni-
ca Lara Senica in Miha Špan. 
Konferenco v Sevnici, ki se 
je je udeležilo prek 70 po-
savskih strokovnih delavcev 
na področju sociale, šolstva, 
zdravstva in varnosti,  je po-
leg projektnih partnerjev in 
avtorjev prispevkov omogo-
čil glavni financer projekta 
Republika Švica v okviru me-
hanizma Švicarski prispevek, 
ter podjetje HESS d.o.o.

Vodja projekta v Sevnici, Da-
mijan Ganc, je sevniški in-
terdisciplinarni razvojni 
model uspešno predstavil 
tudi na mednarodni konfe-
renci v Državnem svetu Re-
publike Slovenije. 
 Vir: Družinski inštitut 
 Zaupanje

Z razvojne interdisciplinarne konference v Sevnici (Foto: 
dr. Peter Metlikovič)

Turistična zveza Slovenije, Skupnost objezerskih krajev Slo-
venije ter Občini Sevnica in Radeče v sodelovanju s KTRC 
Radeče, KŠTM Sevnica, TD Radeče, TZ Občine Sevnica, ZGS, 
DLG Sopota–Laško vabijo na tradicionalno, že 18. srečanje 
predstavnikov turističnih društev objezerskih krajev in osta-
le javnosti, ki bo ob dnevu Save, 1. junija, v Sevnici in Ra-
dečah. Letošnje srečanje je povezano z mednarodnim letom 
sodelovanja na področju voda, zato je tema srečanja »Vode 
nas povezujejo!«

Sprejem udeležencev Srečanja objezerskih krajev bo ob 9.30 
pri Športnem domu Sevnica. Udeleženci lahko nato izbira-
jo med tremi programskimi variantami: (A) Dolina reke Mir-
ne, (B) Lisca (C) Sevniški grad in okrogla miza z naslovom 
»Vode nas povezujejo« (plovnost reke Save). Od 14. ure na-
prej sledi skupno druženje v Radečah pri Ribiškemu domu s 
kulturnim programom in pozdravnimi nagovori, predstavi-
tvijo zaključkov okrogle mize, družabnimi igrami, predsta-
vitvijo društev, sprehodom po učni poti Savus, razglasitvijo 
rezultatov in družabnim srečanjem ob glasbi. Cena na ude-
leženca znaša 15 evrov (vsak udeleženec prejme spominek, 
kosilo ter priložnostne pogostitve). 

Prijavite se lahko do 20. 5. 2013 na naslovu: 

Srečanje objezerskih krajev 
ob dnevu Save, 1. junija

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (www.kstm.si)
Telefon: 07 81 61 070
Telefaks: 07 81 61 079
E-naslov: mojca.pernovsek@kstm.si

Informacije: Jože Prah (041 657 560, prah.joze@volja.net)

V aprilu se je sestal svet krajevnih skupnosti, ki ga sestavlja-
jo predsedniki krajevnih skupnosti sevniške občine, ter vod-
stvo občinske uprave. Poleg obravnave in predlogov za po-
enotenje upravnega poslovanja skupnosti ter predstavitve 
novelacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda so prisotni 
obravnavali finančni pregled in sam način izvajanja zimske 
službe na javnih poteh, ki je v pristojnosti krajevnih skupno-
sti. Zimska služba je zaradi dolge zime presegla predvide-
na proračunska sredstva krajevnih skupnosti za te namene, 
dodatna sredstva pa bo potrebno nameniti tudi za sanacije 
škode infrastrukture, ki je posledica obilnih padavin in za-
gotavljanja prevoznosti cest.

Svetovni dan Zemlje so v vrt-
cu pri OŠ Krmelj obeležili še 
posebej slovesno: »22. apri-
la smo se v vrtcu pri OŠ Kr-
melj zbrali, da bi še bolj eko 
frajerji postali. Sedaj zbi-
rali bomo star papir, da na-
šim drevesom bomo dali mir. 
Vse najboljše, draga Zemlja, 
ti kličejo otroci iz Krmelja! 
Tako odrasli kot tudi otroci 
se zavedamo pomembnosti 
ekološkega ravnanja z nara-
vo. V vrtcu te veščine posre-
dujemo že najmlajšim. In gre 
nam zelo dobro. Za čudovi-
to motivacijo so poskrbeli 
predstavniki Občine Sevnica 
in Javnega podjetja Komuna-
la d.o.o. Sevnica s tem, ko 
so nam podarili ekozabojnik 
– žabo. In tako bomo še bolj-
ši. Ta dan smo obeležili s pro-
gramom. Otroci so predsta-
vili, kaj vse že vedo, da je 
»eko«. Pozdravila nas je ža-
bica Rega, ki je iskala svojo 
prijateljico žabico, da bi jo 
nahranila. Sedaj vemo, da je 

Seja sveta krajevnih skupnosti 

V krmeljskem vrtcu ob dnevu Zemlje 
sprejeli ekozabojnik - žabo

Praktično darilo, ki so ga 
prejeli vrtci sevniške obči-
ne, je bilo zagotovljeno v 
sklopu projekta Remedisa-
nus, ki ga je Občina Sevnica 
z namenom varovanja in ne-
govanja čistega okolja sku-
paj še s petimi partnerji pri-
javila na javni razpis za izbor 
projektov v okviru »Opera-

to ekozabojnik – žaba in da 
jé samo papir. Prerezali smo 
trak, na koncu pa ni manj-
kal niti šampanjec. Tako ima-
mo v vrtcu prijateljico, žabo 
– ekozabojnik, ki jo vsak dan 
veselo hranimo,« so ob spre-
jemu posebnega zabojni-
ka zapisali v vrtcu pri OŠ Kr-
melj. 

tivnega programa IPA Slove-
nija-Hrvaška 2007–2013«, iz-
vajalec projekta pa je bilo 
podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica. Prireditve ob spre-
jemu zabojnika v Krmelju se 
je udeležil in ob tej priložno-
sti pozdravil tudi podžupan 
Janez Kukec. 

V vrtcu so sprejeli ekozabojnik – žabo. (Foto: Vrtec pri OŠ Krmelj)

Starodobniki z Mirne obiskali 
tudi Sevnico

Srečanje »starodobnega« in »mo-
dernega« na parkirišču za HTC

Pozdrav obeh županov
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1. SRL – za 7. do 12. 
mesto
Rezultati – Krško : Ormož 
31:29, SVIŠ : Sevnica 24:23
Lestvica - 7. Ribnica 24, 11. 
Sevnica 10, 12. Krško 9

ČLANI 2. SRL
Rezultati – Brežice : Drava 
26:36, Radeče : Col 26:20
Lestvica – 1. Loka 43, 3. Ra-
deče 36, 7. Brežice 18

KADETI 
Rezultat - Drava : Krško 20:47
Lestvica – 1. Celje 27, 3. Kr-
ško 17

STAREJŠI DEČKI A
Rezultat - Šmartno : Breži-
ce 34:31
Lestvica – 1. Ormož 23, 3. 
Brežice 20

ČLANICE 1.B DRL
Rezultat – Branik : Brežice 
26:16
Lestvica – 1.Olimpija 33, 6. 
Brežice 14

STAREJŠE DEKLICE – nada-
ljevanje za mesta
Rezultati – Koper : Breži-
ce 19:16, Vrhnika : Brežice 
21:18
Lestvica - 1. Ilirska Bistrica 
10, 5. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Zavrč : Krško 1:1 
(Dvorančič), Krško : Krka 2:2 
(Dvorančič, Babnik J.)
Lestvica – 1. Zavrč 55, 5. Kr-
ško 28

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SML – Šmartno : Krško 2:2, 
Pohorje : Krško 3:2; 1. Dra-
vograd 51, 2. Krško 41
SKL – Šmartno : Krško 0:4, Po-
horje : Krško 0:6; 1. Dravo-
grad 48, 2. Krško 47
Lestvica skupaj - 1. Dravo-
grad 99, 3. Krško 88

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultat - Mura : Krško 1:1 
(Kovačič)
Lestvica – 1. Maribor 68, 3. 
Krško 52

Z Orehovega pri Sevnici se 
je na 8,3 kilometre dolgo 
pot, ki se je prve štiri kilo-
metre rahlo vzpenjala, nato 
je sledil kilometrski spust 
in nato trikilometrski vzpon 
mimo vasi Polje in cerkvice 
sv. Jošta na Lisco, podalo 73 
tekmovalk in tekmovalcev. 
Najhitrejši v gorski tekaški 
preizkušnji je bil 25-letni 
Nejc Zorman iz Ljubljane. 
Najboljši tekač AK Sevnica 
je bil z osvojenim 5. mestom 
Dušan Krašovec, iz AK Ra-
deče pa z 11. mestom Jože 
Plahuta. V ženski konkurenci 
je slavila Manja Frece iz Zla-
toličja, druga je bila Nataša 

BOLGARIJA/BREŽICE - V Troyanu v Bolgariji je bila druga dir-
ka svetovnega prvenstva v motokrosu za razred MX3. Edini 
slovenski predstavnik na tekmovanju je bil Klemen Gerčar 
(AMD Brežice), ki je tekmovanje pričel odlično, saj je bil naj-

hitrejši na kvalifikacijski dirki. Na prvi dirki je Gerčar dobro 
unovčil svoje štartno izhodišče, povedel in vodil vse do po-
lovice prve vožnje. Sledilo je nekaj napak, kar je izkoristil 
aktualni prvak, Avstrijec Walkner, in ga prehitel. Gerčar je 
prvo vožnjo tako zaključil na drugem mestu. Drugi nastop je 
Gerčar pričel za odtenek slabše in bil po štartu na drugem 
mestu. Ko je želel prevzeti vodilno pozicijo, je padel in na-
zadoval, a se je z vztrajnostjo do konca uspel prebiti do pete 
pozicije. Seštevek prve in druge vožnje je pomenil skupno 
tretje mesto na dirki, z osvojenimi 38 točkami pa je Gerčar 
prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, kjer ima po 
dveh dirkah točko prednosti pred Walknerjem. Naslednja dir-
ka bo 26. maja v Ukrajini, potem pa sledi nastop pred do-
mačimi gledalci v Orehovi vasi, kjer se bo svetovna elita ra-
zreda MX3 pomerila 9. junija. Spomnimo, da je lani na dirki 
v Orehovi vasi svojo do sedaj edino zmago v konkurenci sve-
tovnega prvenstva dosegel prav Gerčar.
 Vir: AMZS, foto: Youthstream

Ljubljančan najhitreje na Lisco 
OREHOVO/LISCA - V organizaciji Športnega društva Berglauf Lisca je 2. maja uspel že 22. gorski tek na 
Lisco, ki je štel za pokal Dolenjske in Slovenija teče za zdravje. 

Aljančič iz Domžal in tretja 
Marta Plahuta iz AK Radeče. 
Najmlajši tekač je bil 12-le-
tni Klemen Sladič iz AK Sev-
nica, najstarejši pa 82-letni 
Polde Dolenc iz TS Raden-
ska, ki je v starostni kate-
goriji »70 let in več« osvojil 
častno 3. mesto (za 26 mi-
nut ga je prehitel drugouvr-

ščeni 70-letni Maks Stopar iz 
ŠD Brazde in za 32 minut pr-
vouvrščeni v omenjeni teka-
ški kategoriji 71-letni Franc 
Fajfar iz ŠD Izlake). Najsta-
rejša tekačica je bila 74-le-
tna Lojzka Bratuša iz TS Ra-
denska. 
 
»Tekmovalci so tekli v štiriin-

dvajsetih starostnih katego-
rijah in vsak, ki je bil prvi v 
svoji kategoriji, je prejel po 
zaključenem tekmovanju po-
kal in tako kot ostali tekmo-
valci še diplomo, spominsko 
ogledalo in medaljo ter prak-
tično nagrado. Vsi tekmoval-
ci so prejeli tudi topel obrok, 
ki se je posebej zanje kuhal 
na vrhu Lisce. Prireditev je 
lepo uspela, čeprav poseb-
nih finančnih sredstev zanjo 
ni bilo. Vsako leto rečem, da 
je to zadnja tekaška preiz-
kušnja v moji organizaciji, 
a potem mi zadovoljni tek-
movalci dajo ponoven zagon, 
tako da smo že vsi v pričako-
vanju organizacije 25. gor-
skega teka na Lisco, ki bo čez 
tri leta in bi moral biti nekaj 
posebnega – in tudi bo,« je 
zadovoljen dejal pobudnik in 
vztrajni  organizator gorske-
ga teka na Lisco ter predse-
dnik ŠD Berglauf Lisca Pavle 
Drobne, ki je bil v preteklo-
sti eden najboljših sevniških 
tekačev na daljše proge.
 S. Radi

Člana AK Sevnica, brata Klemen s št. 6 in Boštjan Sladič 
s št. 5, sta bila na 22. gorskem teku na Lisco med naj-
mlajšimi tekmovalci.

Gerčar tretji v Bolgariji,
skupno pa v vodstvu

Klemen Gerčar

BREŽICE - Posavska zveza društev upokojencev je konec apri-
la v Dobovi organizirala regijsko tekmovanje v pikadu, na ka-
terem so se pomerile ženske in moške ekipe Dobove, Brežic, 
Rake, Krškega, Tržišča in Senovega. V obeh konkurencah sta 
zmagali ekipi DU Brežice (na sliki) in se tako uvrstili na dr-
žavno prvenstvo.  DUB

Brežičani najboljši v pikadu

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si 

MAVRIČNI  DNEVI
KUHINJA KIRA

Akcija velja samo v MAJU!

Gorenjeva kuhinja Kira je izraz modernosti in preplet sodobne tehnologije. 
Mavrična kuharska doživetja so v vaši novi kuhinji zagotovljena. 

-50% do

Izberite svojo najljubšo barvo med sedmimi odtenki v mat in sijaj izvedbi: 

Črna Pastelno vijolična  Bela Polarno modra Oranžna Jabolčno zelena Vijolična

www.gorenje.si
Akcija - 50% popust na kuhinjo KIRA velja samo za leseni del kompletne* kuhinje. 
Popusti in ostale akcije se ne seštevajo. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca.  

DODATNI POPUST -10% 
ob nakupu treh vgradnih 
apartov Gorenje

Samo v soboto, 11. maja, za vse programe Alples dodatni 15 % popust!

KRŠKO - Stadion Matije 
Gubca v Krškem je 4. maja 
končno doživel otvoritev 
speedwayske sezone, saj je 
na najbolj znanem sloven-
skem ovalu potekala tretja 
od sedmih dirk pokalnega 
prvenstva parov. 

Po 21. vožnji sta bila izena-
čena par iz AMTK Ljublja-
na (Maks Gregorič in Matic 
Voldrih) in par iz AMD Krško 
(Denis Štojs in Žiga Radko-
vič), ki sta v skupnem se-
števku dirke zbrala po 26 
točk (Gregorič 12, Voldrih 
14; Štojs 15, Radkovič 11). 
V finalni 22. vožnji sta se 
tako pomerila Matic Voldrih 
in Denis Štojs, slednjega pa 
je po zelo napeti vožnji za-
radi odpovedi motorja pre-
hitel Voldrih in tako privo-
zil zmago AMTK Ljubljana. 
Na tretjo stopničko sta tako 
z izkupičkom 23 točk stopila 
Aleksander Čonda (18 točk) 
ter Ladislav Vida (5 točk) iz 
ST Lendava.

Domači navijači so na dirki 
pogrešali letos najboljšega 
voznika AMD Krško Sama Ku-
kovico, ki še vedno okreva 
po poškodbi gležnja, so pa 
lahko zato zaploskali Aljo-
ši Remihu, ki se je vrnil po 
nekajletnem premoru zara-
di poškodbe, ki jo je staknil 
pri delu. Pri svojem ponov-
nem debiju je zbiral točke 
za avstrijski ZV Wiener Ne-
ustadt in skupaj privozil 6 
točk. Kot gost je za hrva-
ški SK Unia Goričan nastopal 
še en voznik AMD Krško Ma-
tic Ivačič in k izkupičku tega 
kluba prispeval 13 točk. Po 
slabi polovici tega prvenstva 
sta si člana AMTK Ljubljana 
z 72 točkami tako nabrala že 
kar lepo prednost, z 9 točka-
mi zaostanka pa jima sledi-
ta zasedbi iz AMD Krško in ST 
Lendava.
 Vir: Mitja Florjanc/
 mediaspeed.net

Začetek 
speedwayske 
sezone

Matic Voldrih in Denis Štojs
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Organizatorjem je šlo na 
roko prelepo vreme, številni 
prostovoljci pa niso prihaja-
li le iz vrst ŠD Posavje in nje-
gove tekaške skupine, am-
pak tudi iz drugih sorodnih 
športno rekreativnih društev. 
Valvasorjev tek na 10 km od 
stadiona Matije Gubca preko 
primestja na krško rekreativ-
no stezo, ki jih je popeljala 
do krškega mosta in nazaj v 
drugi krog, je dobil član ŠD 
Posavje Boštjan Vimpolšek, 
ki si je z močnim tempom 
nabiral prednost od štarta 
do cilja. Aljoša Šumlaj mu 
ni uspel slediti, a si je pri-
tekel drugo mesto tik pred 
članom krškega Triatlon klu-
ba Miranom Abramom. V 
teku »za vsakogar« na 4 km 

Že od zgodnjih popoldanskih 
ur je bilo živahno dogajanje 
v bližini zdolskega športnega 
igrišča, saj so prihajali šte-
vilni tekači različnih gene-
racij, ki so želeli svoje moči 
pomeriti na zdolski progi. Pri-
zadevni člani Športnega dru-
štva Zdole s predsednikom 
Boštjanom Robekom, Davi-
dom Slivškom in ostalimi so 
vložili veliko truda v uspešno 
izpeljavo prvega Jurjevega 
teka, ki šteje tudi za Dolenj-
ski pokal 2013. 
Na Zdolah in v okolici smo 
lahko že prejšnje dni spre-
mljali tekače med preizku-
šanjem proge, ki je potekala 
po idilični okolici Zdol. Te-
kači, ki so prišli iz posavskih 
krajev in tudi od drugod, so 
tekli v različnih kategorijah. 
Tako se je na 300 m pomeri-
lo 9, na 600 m 19, na 3,5 km 
44 in v teku na 9,5 km 129 
tekačev. Tek je že prvo leto 
dobil mednarodni značaj, saj 
so bili med tekači tudi ude-
leženci iz Hrvaške, Romunije 
in Velike Britanije. Štart teka 
so z navdušenim navijanjem 
spremljali domačini in ostali 
obiskovalci. Najmlajši udele-
ženec je bil Žan Vodopivec, 
rojen leta 2010. V razdalji na 
3,5 km je zmagal Viktor Šarić 
iz Zagreba, ki je na Zdole pri-
kolesaril, na 9 kilometrov pa 
sta v cilj sicer skupaj pritekla 
Jaroslav Kovačič  in Boštjan 
Vimpolšek (oba ŠD Posav-
je), ki pa je bil le za sekundo 
boljši. Med ženskami je bila 
na 9 km najuspešnejša Karin 
Gošek iz AK Sevnica, med 
domačini pa Ivo Rožman. Za 

Krško je že drugič teklo Prvi Jurjev tek na Zdolah
KRŠKO - V organizaciji ŠD Posavje iz Krškega je po lanski premierni tekaški pri-
reditvi »Krško teče« 4. maja sledila še druga, v lokalnem okolju vse bolj pre-
poznavna. Prvomajskim počitnicam navkljub se je zbralo okoli 150 tekačev, 
predvsem tistih starejših, ki so se pomerili v teku na 4 km in osrednji točki pri-
reditve, »Valvasorjevem teku« na 10 km. 

sta šli obe zmagi v atletski 
klub iz Sevnice. Med dekleti 
je zmagala mlada Hana Kra-
njec pred klubsko kolegico 
Karin Ferlin. V moški kon-
kurenci je zmagal Sine Kar-
lovšek, drugi pa je bil Luka 
Šebek iz vrst ŠD Posavje. Na 
tekih za mlade so po kate-
gorijah slavili: Ajda Slapšak 
(AK Sevnica) in Dejan Vovko 
(Šentjernej) od 7 do 9 let, 
Manca Petan (OŠ Artiče) in 
Miha Ficko (OŠ Krško) od 10 
do 12 let ter Jerneja Prah 
in Maj Popelar (oba AK Sev-
nica) od 13 do 15 let. 

V posebni točki prireditve 
so se zabavali tudi najmlaj-
ši udeleženci teka, ki so sku-
paj s starši sodelovali v ani-

macijskih igricah s ping pong 
loparji, vodnimi baloni in 
»slepim« iskanjem tako tež-
ko prisluženih kolajn. Nato 
so se v »cici« teku podali še 
proti ciljnemu prostoru, kjer 
so bili bučno pozdravljeni. 
Vodja prireditve Jaroslav 
Kovačič je ob izvedbi teka 
dejal: »Tovrstne prireditve 
so izjemnega pomena za ra-
zvoj zdravega in pozitivnega 
pogleda na svet, ki manjka 
v teh časih nizkih moralnih 
vrednot. Sami bomo v bodo-
če še naprej spodbujali nji-
hov razvoj in pomagali z la-
stno udeležbo tudi drugim 
lokalnim organizatorjem pri 
izvedbi tekaških in drugih re-
kreativno tekmovalnih prire-
ditev.« Luka Šebek 

Štart teka najmlajših (foto: Matjaž Špiler)

ZDOLE – V sklopu tradicionalnega jurjevanja so člani Športnega društva Zdole 
27. aprila pripravili prvi rekreativni Jurjev tek. 

nekoliko manj pripravljene 
pa so pripravili pohod, ki ga 
je vodil domačin Tone Knez. 
V nadaljevanju so pod jur-

jevanjskim šotorom podelili 
medalje najboljšim in se dru-
žili do poznih večernih ur.
 Polona Brenčič

Del udeležencev prvega Jurjevega teka

Šport v Posavju

Skupinica tekačic pred začetkom teka
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Info: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 

ANSAMBEL PIHAL
koncert iz cikla Akustika

Zasedba: Cristiano Alves (Brazilija) – klarinet, Fabio Cury (Brazilija) – fagot, Luiz Garcia 
(Brazilija) – rog, Peter Whelan (Velika Britanija) – fagot, Milena Lipovšek (Slovenija) – flavta, 

Jure Hladnik (Slovenija) – klarinet, Boštjan Lipovšek (Slovenija) – rog

četrtek, 16.5., ob 20. uri
atrij Mestnega muzeja Krško (avla KDK v primeru dežja)

MELITA OSOJNIK: 
EN KOVAČ KONJA KUJE 

glasbeno plesna animacija

sobota, 18.5., ob 11. uri
ploščad pred kulturnim domom (avla KDK v primeru dežja)

Predsednik Društva zbirate-
ljev »Verigar« Darko Bukovin-
ski je v pozdravnem govoru 
prisotne seznanil, da razstavo 
sestavljajo posamezne zbirke 
članov društva, ki izražajo iz-
jemno pestrost njegovega de-
lovanja. Mnoge zbirke imajo 
zgodovinsko vrednost in vse-
bujejo bogato kulturno izro-
čilo. Tokrat prvič predstavlja-
jo register vseh 66 predvsem 
filatelističnih društvenih izdaj 
iz bogate 62-letne zgodovi-
ne delovanja društva. Razsta-
vljajo še mnoge dokumente in 
utrinke svojih zbirateljskih ak-
tivnosti. Društvo s svojo dejav-
nostjo skrbi za ohranjanje zgo-
dovinske in kulturne dediščine 
svojega kraja ter je tako vpe-
to v brežiški in posavski pro-
stor, s svojim delovanjem čla-
ni opozarjajo na naše vrednote 
in na bogato tradicijo, kar sta 

ARTIČE - V Prosvetnem domu v Artičah je 28. aprila poteka-
la gala prireditev 9. mednarodnega folklornega festivala Slo-
folk, ki je trajal od 25. do 30. aprila. V okviru festivala so svo-
je bogato plesno, pevsko in glasbeno izročilo poleg domačih 
folklornih skupin prikazale folklorna skupina ‚Rovine‘ iz Slo-
vaške, ‚Branko Cvetković‘ iz Srbije, ‚Olympos‘ iz Romunije in 

‚Agilla e Trasimeno‘ iz Italije. S celovečernimi nastopi so se 
predstavile na petih različnih prizoriščih na Dolenjskem in v 
Posavju, v artiškem prosvetnem domu tudi mladinska in od-
rasla folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče. 
Župan Ivan Molan je na nedeljski gala prireditvi v pozdrav-
nem nagovoru izrazil ponos in veselje, da ima festival Slo-
folk kljub težkim časom tako dolgo tradicijo. Direktor festi-
vala Matej Iljaš pa je podal iskrivo misel, da so Artiče sicer 
majhna vasica po velikosti, a vendar velika po srcu in tako 
zelo bogata s kulturo. Na to kaže tudi podatek, da se je v ne-
deljo na artiškem odru predstavilo več kot 160 folklornikov 
in glasbenikov, ki so s svojimi živahnimi nastopi poželi buč-
ne aplavze številnih obiskovalcev. K. K.

Verigar za 660 let mestnih pravic
BREŽICE – Društvo zbirateljev »Verigar« Brežice in Posavski muzej sta 25. aprila v galeriji muzeja pripravila 
svečano otvoritev razstave v počastitev 660-letnice mestnih pravic mesta Brežice. V počastitev tega dogod-
ka bo brežiški Verigar 18. maja izdal priložnostno pisemsko ovojnico, osebno znamko in priložnostni žig.

ob predsedniku Bukovinskem 
s čestitko ob razstavi potrdi-
la tudi podpredsednik Filate-
listične zveze Slovenije Bojan 
Bračič, ki je izpostavil zbira-
teljstvo kot raziskovalno delo, 
in župan Ivan Molan.

Ob razstavi je Bukovinski iz-
postavil razstavljalce: Franja 
B. Gregla, ki je lastnik izje-
mno bogate zbirke razglednic 
Brežic in okolice in je tokrat 
razstavil izsek iz zbirke z zgo-
dovinskim zaporedjem arhitek-
ture starega mestnega jedra, 
njenih treh vedut in rušilni po-
tres 29. januarja 1917, pisne 
dokumente izgnancev in tabo-
riščnikov – žrtev nacifašizma. 
Ludvik Divjak razstavlja slo-
venske evro kovance od 2007 
do 2013, evropske srebrni-

ke in evropske kovance v se-
tih. Veko Krahulec predstavlja 
osamosvojitev Slovenije, 1. 
znamko samostojne Slovenije 
(26.6.1991) v vseh možnih va-
riantah izdaje in prometa ter 
znamke, posvečene Edvardu 
Rusjanu. Ivan Tomše in Janez 
Godler predstavljata prikaz iz-
delovanja fotografij in razvoj 
fotografskih aparatov. Konrad 
Kajtna preseneča s keramiko 
blagovne znamke Schutz Cilli 
iz 80-ih in 90-ih let 19. stole-
tja, znamenite Ilirske provin-
ce, poštno zgodovinsko zbirko 
in zbirko dokumentov Kranjske 
in Istre, prvič pa so razstavlje-
ne risbe, skice in študije prve 
slovenske znamke Verigar, aka-
demskega slikarja Ivana Vavpo-
tiča. Nikola Petric iz Zagreba 
je prispeval zbirko znamk SHS 
Slovenija, Bruno Kolenič iz 
Maribora pa Sloveniko, izdajo 
Verigarjev 1919-20.

Katja Dornik in Lucija Lub-
šina, učenki prof. Berislava 
Cerinskega, sta s kitarskim 
nastopom bogatili otvoritev 
razstave, ki bo na ogled do 12. 
maja. Natja Jenko Sunčič 

Podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije Bojan Bra-
čič (levo) pred udeleženci otvoritve razstave

Gala prireditev 9. festivala Slofolk

Natopila je tudi odrasla folklorna skupina KUD Oton Žu-
pančič Artiče.

KOLEDAR PRIREDITEV TVU 2013

Dan Ura Naslov prireditve, lokacija

torek,
7.5.2013

Viri prihodnosti; razstava fotografij; avtor Simon Cirnski, 
ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

sreda, 
8.5.2013

16.00-
17.00

Zaključek projekta Energy is life; ŠC Krško-Sevnica, 
CKŽ 131, Krško

17.00 Predstavitev šolskega časopisa GPS novice; ŠC Krško-Sevnica, 
CKŽ 131, Krško

ponedeljek,
13.5.2013

8.00 Kako pripravim dobro prijavo in življenjepis? 
Urad za delo Brežice, Karierno središče, Černelčeva 3a, Brežice

9.30-
10.30 Osnove origamija; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

12.50-
13.40 EU skozi moje oči; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

13.00
Kako do informacij o možnosti zaposlitve preko spleta s 
predstavitvijo portala poiščidelo.si; Urad za delo Brežice, 
Karierno središče, Černelčeva 3a, Brežice

16.00 Dan odprtih vrat ZPM Krško, CKŽ 57, Krško
19.00 Koncert skupine Vedun, Dvorana v parku Krško

torek,
14.5.2013

8.00-
14.00

Dan odprtih vrat, Center za podjetništvo in turizem Krško, 
CKŽ 46, Krško

9.30-
10.15 Pomen učenja tujih jezikov; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

9.00-
14.00

Dan odprtih vrat-Predstavitev pomoči na domu in delavnice 
medgeneracijskega sodelovanja; Center za socialno delo 
Krško, CKŽ 11, Krško

9.00-
10.00

Elektronsko sodelovanje Zavoda RS za zaposlovanje; 
predstavitev portala poiscidelo.si; Urad za delo Brežice, 
Karierno središče, Černelčeva 3a, Brežice

10.20-
11.05 Sem evropski državljan; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

11.00 Dan odprtih vrat ZPM Krško, CKŽ 57, Krško
13.00-
15.00

Zaposlitveni razgovor; Zavod RS za zaposlovanje;Območna 
služba Sevnica; Karierno središče; Trg svobode 32, Sevnica

13.45-
14.30

Razprava o družabnih omrežjih; ŠC Krško-Sevnica, 
CKŽ 131, Krško

torek,
14.5.2013

18.00 Komunikacija in poslovna komunikacija, Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

19.00 Otvoritev razstave ročnih del krožka Univerze za tretje 
življenjsko obdobje pri LU Krško; Dvorana v parku Krško

sreda,
15.5.2013

8.15-
10.00

Kako pripravim dobro prijavo in življenjepis;  ZRSZ;
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško

13.00- 
15.00

Zaposlitveni razgovor;  ZRSZ;
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško

16.00 Aktivno z mladimi in za mlade; 
Dnevni center ZPM Krško; CKŽ 57, Krško

18.00-
20.00

Osebnostni razvoj v poslovnem svetu; Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

19.00 Delaj, teci, živi; Samo Rugelj, predavanje; Enota Valvasorjeve 
knjižnice Krško na Senovem; Titova 106; Senovo

četrtek,
16.5.2013

9.00-
12.00

Dan odprtih vrat; Ozara Slovenija-enota Sevnica; 
Trg svobode 11, Sevnica

11.00 Dan odprtih vrat ZPM Krško; Dnevni center ZPM Krško; 
CKŽ 57, Krško

18.00-
20.00

Motivacija in vodenje; Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

19.00 Otvoritev razstave likovnih del članov študijskega krožka 
Sodobne slikarske tehnike na LU Krško; Dvorana v parku Krško

petek,
17.5.2013

13.40-
14.40 Kaligrafija; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

sobota,
18.5.2013

9.00 Mednarodna kulturna prireditev Dolga prijateljstva; 
OŠ Brežice; Prosvetni dom Brežice

9.00 Mednarodna kulturno-športna prireditev Žogarija; 
šolsko igrišče pri OŠ Brežice

9.00-
12.00

Plesne delavnice; Društvo Sonček Posavje; 
Ulica Mladinskih delovnih brigad 18; Leskovec pri Krškem

12.00 Maček Muri, gledališka predstava; OŠ Brežice; 
Prosvetni dom Brežice

16.00-
20.00

Geek fest-Robotika (Mind Storm); 
Mladinski center Krško; CKŽ 105, Krško

nedelja,
19.5.2013 18.00 Otvoritev razstave ročnih del; Enota Valvasorjeve knjižnice 

Krško v Kostanjevici na Krki; Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki

ponedeljek,
20.5.2013

10.00-
12.00

Dan odprtih vrat Svetovalnega središča Posavje; 
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško

sreda,
22.5.2013

10.00-
12.00

Predstavitev projekta Model ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja in delavnica o kompetencah; 
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško

19.00
Vzgoja otrok, ki so prisrčni, deklet in fantov, ki so nasmejani in 
najstnikov, ki so zadovoljni; predavanje MC Krško; 
Kulturni dom Krško

četrtek,
23.5.2013

12.00-
13.35 Teksas ima talent 2; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

12.00-
14.00 Teksas ima talent; ŠC Krško-Sevnica, CKŽ 131, Krško

18.00 Festival študijskih krožkov in skupin UTŽO 
pri Ljudski univerzi Krško; Dvorana v parku Krško

sobota,
25.5.2013 14.00 Po Dunajski poti do netopirjev pred Ajdovsko jamo; 

Zavod Svibna; Brezovska Gora 19a; Leskovec pri Krškem
torek,

28.5.2013
8.00-
11.00

Kaj vse bi lahko delal; Zavod RS za zaposlovanje, Območna 
služba Sevnica, Karierno središče; Trg svobode 32, Sevnica

sreda,
5.6.2013

8.15-
11.00

Moj odnos do iskanja zaposlitve;  ZRSZ;
Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, Krško

sobota,
15.6.2013

9.00-
12.00

Glasbene delavnice; Društvo Sonček Posavje; 
Ulica Mladinskih delovnih brigad 18; Leskovec pri Krškem

IZVAJALCI PRIREDITEV TVU 2013 V POSAVJU 

Ustanova Kontakt

Ljudska univerza Krško Monika Novšak; 07-48-81-162; 
monika.novsak@lukrsko.si

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Sevnica

Saša Mohorko; 07-81-64-662; 
sasa.mohorko@ess.gov.si

Mladinski center Krško Mihaela Kovačič; 07-48-82-282; mihaela.
kovacic@mc-krsko.si

ŠC Krško-Sevnica, Srednja poklicna in 
strokovna šola Krško

Andreja Radetič; 07-49-06-407; 
andreja.radetic@gmail.com

ŠC Krško-Sevnica, Gimnazija Krško Andrej Peklar; 07-49-06-413, 
peklar.andrej@gmail.com

Društvo Sonček Posavje Nataša Solomon; 041-859-910; 
natasasolo@gmail.com

Osnovna šola Brežice mag. Marija Lupšina Novak; 07-46-60-201; 
marija.lupsina@guest.arnes.si

Zavod Svibna Bernardka Zorko; 031-329-625;
info@zavod-svibna.si

Ozara Slovenija, Enota Ozara Sevnica Darinka Kozole; 07-81-63-780; 
darinka.kozole@ozara.org

Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice

Karel Vertovšek; 0590-83-794; 
info@pcbrezice.si

Zveza prijateljev mladine Krško Uroš Brezovšek; 051-382-095; 
zpm@zpmkk.si

Center za podjetništvo 
in turizem Krško

Alenka Valentinc; 07-49-02-222; 
alenka.valentinc@cptkrsko.si

Valvasorjeva knjižnica Krško Urška Lobnikar Paunovič; 07-49-04-011; 
urska@knjiznica-krsko.si

Center za socialno delo Krško Carmen Rajer; 07-49-04-953; 
kbaskovc@gmail.com

Kontakt TVU 2013: Nataša Kršak, tel:07-48-81-162; natasa.krask@lukrsko.si

Ljudska univerza Krško osemnajstič zapored koordinira prireditve ob Tednu vseživljenjskega učenja v Posavju. V sodelovanju s partnerskimi organi-
zacijami, izvajalkami prireditev, je nastal pester program prireditev. V tednu med 13. in 19. majem 2013, pa tudi izven tega termina, bodo po vsej 
državi in v Posavju potekale predstavitvene, izobraževalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve, namenjene promociji vseživljenjskega učenja.
Številne prireditve letošnjega tedna vseživljenjskega učenja se navezujejo na Evropsko leto državljanov. Koledar prireditev najdete na info točkah 
v Posavju, pri vseh izvajalcih prireditev in na spletni strani www.lukrsko.si. Koordinacijo prireditev TVU 2013 so omogočili: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Občina Krško in izvajalci prireditev.

Vabljeni na prireditve TVU 2013!

Teden vseživljenjskega učenja 2013 v Posavju

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

PIŠECE – V dobrih dveh mesecih so igralci pišeške gledališke 
skupine Smeh ni greh pripravili kar enajst predstav izpod pe-
resa Ivane Zupančič nastalega odrskega dela „Svet se pa vrti, 
če si, al‘ če te ni“. Po premieri v Pišecah ob kulturnem pra-
zniku so gostovali še v Globokem, Sromljah, Bizeljskem, Ka-
pelah, Cerkljah ob Krki, Mirni na Dolenjskem, Dolenji vasi, 
Dobju pri Planini, pri Svetem Tomažu v Prlekiji ter zaključili 
letošnjo sezono na Linhartovem večeru v Brežicah. Polni na-
črtov se že ozirajo v jesenski čas, ko bodo ponovno oživele 
odrske deske.  M. K.

Enajst predstav v dveh mesecih
Posavski pevski praznik
POSAVJE - Konec tedna, od 10. do 12. maja, bo na gradu 
Rajhenburg in v župnijski cerkvi v Boštanju potekal posavski 
pevski praznik - Pesem Posavja 2013, ki letos praznuje 40-le-
tnico. V jubilejno praznovanje so vključeni otvoritveni do-
godek z razstavo v petek, 10. maja, ob 18.30 na gradu Raj-
henburg ter štirje koncerti (v petek in dva v soboto na gradu 
Rajhenburg ter v nedeljo v Boštanju), kjer se bodo predsta-
vile pevske zasedbe Posavja. Podrobnejši program na str. 20.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 9. 5.

• ob 11.00 na kmetiji Korbar 
v Močilnem 23, Radeče: de-
lavnica „Dediščina prehra-
njevanja trapistov: mleko 
in mlečni izdelki“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Mance Čujež „Avstralija - 
rdeče, ki te ljubim rdeče“ 

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: otvoritev stalne zbirke 
novejše zgodovine „Pod de-
vetimi zastavami – Posavje 
1900-1990“; slavnostni go-
vornik: predsednik Pokra-
jinskega odbora Združenja 
za vrednote NOB Posavja 
Silvo Gorenc

Petek, 10. 5. 

• ob 10.00 v Kulturnem domu 
Krško: zaključna prireditev 
14. nacionalnega natečaja 
Evropa v šoli 2012/2013 s 
podelitvijo nagrad 

• od 10.00 do 14.00 v Men-
cingerjevi hiši v Krškem: tr-
žnica lokalnih pridelkov in 
izdelkov – Posavska špajza

• ob 15.00 na igrišču pred OŠ 
Leskovec pri Krškem: test 
hoje na 2 kilometra, pred-
stavitev nordijske hoje ter 
strokovno svetovanje in 
predstavitev programa SVIT

• ob 15.00 v MT Senovo: tr-
ganka metulj 

• ob 17.00 v nakupovalnem 
centru Qlandia v Krškem: 
otvoritev razstave slik, ki so 
nastajale na likovnih kolo-
nijah „Ne pozabimo“ v Ko-
bilah; izbor del in predsta-
vitev razstave: Rudi Stopar, 
glasbeni program: Bučenski 
ramplači 

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: activity party

• ob 18.00 v MT Raka: igre 
z žogo

• ob 18.30 na gradu Rajhen-
burg: Pesem Posavja 2013 
– otvoritvena slovesnost 
z razstavo, ob 19.00: 1. 
koncert, nastopajo: Pev-
ska skupina Encijan, MePZ 
KUD Oton Župančič Arti-
če, Vokalna skupina Barba-
ra, MePZ Studenec, MePZ 
KUD Brežice, ŽePZ Femina 
Cantat, MoPZ Slavček Veli-

ka Dolina, MePZ Lisca Sevni-
ca, Vokalna skupina Solzice

• ob 19.00 v dvorani Doma 
XIV. divizije na Senovem: 
dobrodelni koncert Župnij-
ske Karitas Senovo-Kopriv-
nica „Za Zalo Kozole in dru-
žine v stiski“

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
„Moja Slovenija“

• ob 20.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: Sedem besed – pogo-
vor z Mirano Likar Bajželj

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 21.00 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: koncert sku-
pine Zmelkoow - PSy-kade-
liK

Sobota, 11. 5.

• ob 7.30 na igrišču pri OŠ 
Raka: prireditev Šport & 
Špas - dan druženja in gi-
banja vseh generacij na OŠ 
Raka 

• ob 8.00 pred OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: druženje treh gene-
racij in spomladanski me-
stni sejem

• ob 9.00 izpred kozolca v 
Pišecah: 9. pohod po spo-
minski poti dr. Slavka Suši-
na, štartnina 10 €, prijave 
do 10. 5. na 07 45 20 070, 
07 49 51 685, 051 273 222 
ali irena.markovic@guest.
arnes.si 

• ob 9.30 v MT Raka: družab-
ne igre na igrišču

• ob 10.00 pri pletenki v Tr-
žišču: 2. posavski festival 
pohodništva – pohod Azale-
ja Vrhek

• ob 10.00 v MC Krško: sobo-
tne otroške delavnice - ša-
tulja presenečenja

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
delava ročnih lutk

• od 14.00 do 17.00 v Infor-
macijskem središču GEN v 
Vrbini: sobotne delavnice

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: obisk igrišča

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: Pesem Posavja 2013 – 
2 . koncert, nastopajo: Ok-
tet Jurij Dalmatin, Dekliška 
vokalna skupina Mavrice, 
Pevska skupina Lovske dru-
žine Krško, Vokalna skupi-
na Iris Kapele, Oktet Orli-

ca Pišece, Vokalna skupina 
Coronke, Fantje z Razbor-
ja, Vokalna skupina Vilinke, 
Vox Posavci; ob 20.30: 3. 
koncert, nastopajo: MoPZ 
Svoboda Brestanica, ŽePZ 
Azalea Boštanj, MoPZ Sro-
mlje, MoPZ Planina Cerklje 
ob Krki, MePZ Zvon, MoPZ 
Bizeljsko, ŽePZ Prepelice, 
MePZ Viva Brežice

Nedelja, 12. 5.

• ob 10.00 pri informativni 
tabli na Mohorju: 2. posa-
vski festival pohodništva – 
pohod po Uskoški poti

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
v Boštanju: Pesem Posavja 
2013 – 4. koncert, nasto-
pajo: ŽePZ Orlica Pišece, 
MePZ Franc Bogovič Dobo-
va, LoPZ Globoko, MePZ 
KUD Anton Kreč Čatež ob 
Savi, MoPZ KD Ivan Kobal 
Krška vas, MePZ Koprivni-
ca, MoPZ Kapele, MePZ Žu-
pnije Leskovec pri Krškem, 
Septet Fortuna

Ponedeljek, 13. 5.

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert ansambla za 
meditativno glasbo in kana-
lizirani zdravilni zvok Vedun 
„Brezmejne pojoče vezi te-
lesa in duha mehiških Ma-
jev“

• ob 19.30 v MC Krško: ogled 
filma Fritz Lang - Metropo-
lis (1927)

Sreda, 15. 5.

ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev razstave 
ročnih del krožka UTŽO pri 
LU Krško

Četrtek, 16.5.

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg: delavnica „Rokodel-
ska dediščina trapistov: 

samostanska mizarska de-
lavnica“

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: Delaj, teci, živi - 
predstavitev knjige in po-
govor z dr. Samom Rugljem

Četrtek, 16. 5.

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev razstave 
likovnih izdelkov študijske-
ga krožka Sodobne slikarske 
tehnike LU Krško

• ob 20.00 v atriju Mestne-
ga muzeja Krško (v primeru 
dežja v avli KD Krško): kon-
cert Ansambla pihal „Raz-
ličnost tradicij“, koncert iz 
cikla Akustika

Petek, 17. 5.

• ob 14.00 v MT Senovo: de-
lavnica na temo čustev in 
stresa; obvladovanje jeze 
in stresa, razvijanje pozi-
tivnih misli

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer

• ob 18.00 v MT Raka: orien-
tacijski pohod 

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupine »If« - Pink Flo-
yd cover band

Sobota, 18. 5.

• ob 9.00 v Šentjanžu: 2. po-
savski festival pohodništva – 
11. pohod po Krekovih ste-
zicah

• ob 9.00 pri TIC-u v Termah 
Čatež: 2. posavski festi-
val pohodništva – Čateževa 
energijska pot 

• ob 9.30 v MT Raka: plesna 
delavnica 

• od 10.00 do 18.00 v Voja-
šnici Jerneja Molana Cer-
klje ob Krki: dan odprtih 
vrat

• od 10.00 do 19.00 na raz-
ličnih lokacijah v Brežicah: 
obeležitev 660 let mestnih 
pravic Brežic, ob 19.00 na 
dvorišču gradu Brežice (v 
primeru dežja v Prosvetnem 
domu Brežice): slavnostno 
praznovanje mestnih pra-
vic, 3. praznik KS Brežice 
in zaključek dne s koncer-
tom Big banda orkestra Slo-
venske vojske (več o dogod-
kih na str. 11) 

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob 10.00 v MT Senovo: bro-
ška iz volne

• ob 11.00 na ploščadi pred 
KD Krško (v primeru dež-
ja v avli KD Krško): glas-
beno-plesna animacija za 
otroke od 3 let dalje „En 
kovač konja kuje“, izvaja: 
Melita Osojnik

• ob 13.00 na zimski Termal-
ni rivieri v Termah Čatež: 
dan deskanja z bogatimi 
nagradami

• ob 16.30 v vinoteki Me-
stne hiše Brežice: delavni-
ca „Dediščina vinogradni-
štva trapistov: predstavitev 
in degustacija vin s trapi-
stovskih leg“

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: športne igre

Nedelja, 19. 5.

• ob 10.00 na Pristavi (Svib-
no): 2. posavski festival po-
hodništva – Turistično zgo-
dovinska gozdna učna pot

• ob 10.00 v Termah Čatež: 
dobrodelni tek „Tečem, da 
pomagam“ v organizaciji Li-
ons kluba Brežice
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• ob 19.00 v gostilni Žolnir 
v Kostanjevici na Krki: raz-
stava ročnih del

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: ko-
medija „Pazi, m@il! - sex, 
laži in računalniki“

Torek, 21. 5.

• ob 9.00 v Šentjanžu: 2. 
posavski festival pohodni-
štva – pohod okrog pušelj-
ca Dolenjske – PUD

• ob 17.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
delavnica „Dediščina pre-
hranjevanja trapistov: do-
mače mesnine“

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Pogovar-
jajmo se … - pogovor z Ma-
rinko Fritz Kunc

Sreda, 22. 5.

• od 17.00 do 20.00 v Knji-
žnici Sevnica: fotografske 
delavnice, prvo srečanje 2. 
skupine

• ob 19.00 v mali dvorani 
KD Krško: predavanje Mar-
ka Juhanta „Vzgoja otrok, 
ki so prisrčni, deklet in 
fantov, ki so nasmejani in 
najstnikov, ki so zadovolj-
ni!“

Četrtek, 23. 5.

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: festival študijskih 
krožkov in skupin UTŽO pri 
LU Krško
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19 tričlanskih ekip posavskih 
osnovnih šol se je pomerilo v 
živo pred polno dvorano na-
vijačev, največ znanja pa so 
pokazali učenci OŠ Raka v 
postavi Leonard Logarič, Bi-
anka Colarič in Domen Žni-
daršič. Drugo mesto je osvo-
jila ekipa OŠ Boštanj, tretje 

Naj „mladi genijalci“ so na OŠ Raka
KRŠKO – Velika dvorana Kulturnega doma Krško je 23. aprila kipela od mladosti in genijalnosti, saj je v 
njej potekalo zaključno tekmovanje projekta GEN energije in Nuklearne elektrarne Krško Mladi genijalci. 

pa OŠ Marjana Nemca Rade-
če. Na zaključnem tekmova-
nju so sodelovale še ekipe iz 
OŠ Adama Bohoriča Brestani-
ca, OŠ Artiče, OŠ Bistrica ob 
Sotli, OŠ Brežice, OŠ Cerklje 
ob Krki, OŠ Globoko, OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki, OŠ Jurija Dalmatina Kr-

ško, OŠ Koprivnica, OŠ Kozje, 
OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ 
Podbočje, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Velika Dolina in 
OŠ XIV. divizije Senovo.

Na tekmovanju je zbrane 
pozdravil predsednik uprave 

Nuklearne elektrarne Krško 
Stane Rožman, in poudaril 
pomen približevanja ener-
getskih in jedrskih tem mla-
dim. Poslanico tekmovalcem 
je pred tekmovanjem poslal 
tudi direktor GEN energije 
Martin Novšak in jih spodbu-
dil z besedami: »Veseli nas, 

Najboljše tri ekipe s svojimi mentorji (foto: R. Germovšek)

da vas zanimata naravoslov-
je in tehnika, znanje je vaša 
prednost in moč že danes v 
šoli in tako bo tudi v vaših iz-
branih poklicih«. 

Projekt Mladi genijalci je 
tekmovanje o energetski pi-
smenosti, ki je potekalo v 
soorganizaciji družb GEN 
energija in Nuklearna elek-
trarna Krško, namenjeno pa 
je učencem 8. in 9. razredov 
posavskih osnovnih šol. Tek-
movanje učence spodbuja 
k spoznavanju naravoslovja 
in tehnike ter poglobljenem 
proučevanju celovite zgodbe 
o energiji, trajnostnih virih 
energije, osnovnih pojmih v 
energetiki, podnebnih spre-
membah, jedrski energiji 

kot brezogljičnem in trajno-
stnem viru ter radioaktivno-
sti. Projekt je trajal pol leta 
in je potekal v več sklopih, 
saj so organizatorji izpeljali 
priprave za mentorje in po-
sebne delavnice za sodelujo-
če učence, februarja so na 
vsaki sodelujoči šoli izpelja-
li tudi šolsko tekmovanje, na 
katerem so se oblikovale eki-
pe najboljših treh učencev.

Zaključno prireditev so po-
pestrili učenci Glasbene 
šole Krško, plesalci plesne 
šole Lukec in skupina In&o-
ut, zbrane pa je nagovoril in 
zmagovalcem čestital tudi 
atletski šampion Primož 
Kozmus.
 Peter Pavlovič

Na zaključnem kvizu so se pomerile ekipe 19 posavskih 
osnovnih šol.

Dvorana KD Krško je bila povsem polna, v ospredju pred-
stavniki organizatorjev tekmovanja.

Zmagovalci iz OŠ Raka

Primož Kozmus in povezovalca prireditve

Skupina In&out

Stojnica z izdelki za prodajo, katere izkupiček je bil na-
menjen nakupu igral za zdolski vrtec.

Dobitniki letošnjih priznanj KS Zdole(od leve): Božidar 
Toplišek, Marjan Gričar, Silvester Mavsar (naziv častne-
ga krajana) in Polona Brenčič, ob njih predsednik sveta 
KS Zdole Jože Slivšek, zeleni Jurij - Jurij Štefančič in kr-
ški župan mag. Miran Stanko.

Obiskovalci so pozdravili prihod zelenega Jurija s sprem-
stvom.

Zdolska fara je že nekaj let brez svojega duhovnika, za-
to se je maše ob patronovem prazniku, ki jo je vodil vi-
demski župnik Mitja Markovič, udeležilo veliko krajanov.

Z jurjevanjem počastili svoj praznik,
Mavsarju naziv častnega krajana

Že v ranih nedeljskih urah 
so krmilo prevzeli člani THD 
Zdole, ki so začeli še zadnje 
priprave za jurjevanje. Ob 5. 
uri se je oglasilo pritrkavan-
je zvonov v zdolski cerkvi sv. 
Jurija, sledila je budnica krš-
kega pihalnega orkestra, ob 
šesti uri pa je pod šotorom že 
zadišalo znano zdolsko cvrt-
je, za katerega so v letošn-
jem letu porabili okoli 2.500 
jajc. Zabavni program se je z 
dekliškim triom Č'belce začel 

že ob sedmi uri, za njim pa 
so sledili še vaški godci »Pit 
mi dej« in nastop dua Val. 

Po svečani maši v cerkvi 
sv. Jurija se je na prizoriš-
če pripeljal tudi Zeleni Jurij 
v spremstvu župana obči-
ne Krško Mirana Stanka, ki 
je v pozdravnem govoru de-
jal, da morda v kraju ni novih 
zgradb, da pa kljub temu po-
tekajo aktivnosti, predvsem 
povezane z ureditvijo ces-

te Krško–Zdole, ki domačine 
najbolj skrbi. Poudaril je še, 
da je pomembna povezanost 
krajanov v KS Zdole, kar do-
kazuje tudi tokratni krajevni 
praznik. Zbrane sta pozdravi-
la še predsednik THD Marjan 
Gričar in predsednik KS Zdo-
le Jože Slivšek, ki je spre-
govoril o splošnem slabem 
socialnem in gospodarskem 
stanju v državi, kar vpliva 
tudi na izvajanje določenih 
zastavljenih projektov v KS 
Zdole. Tudi on je izpostavil 
slabo stanje državne ceste 
Krško-Zdole, za ureditev ka-
tere si prizadevajo že deset-
letje, zato upa, da bo pro-
jekt, ki nastaja pod okriljem 
občine Krško, narejen do je-
seni. Drugi pereč problem 

Zdol pa je ureditev pločni-
kov, kjer pa so težave pred-
vsem pri ureditvenem načr-
tu, vendar naj bi bil do konca 
leta le-ta sprejet. Spregovo-
ril pa je tudi o pomenu izida 
knjige Zdole skozi stoletja v 
letu 2012. 

Sledila je podelitev priznanj 
KS Zdole za leto 2012, ki so 
jih prejeli: za prizadevno 
delo v okviru THD Zdole nje-
gov predsednik Marjan Gri-
čar, dolgoletni član gasilske-
ga društva Božidar Toplišek 
ter avtorja knjige Zdole sko-
zi stoletja Polona Brenčič 
in Boštjan Špiler. Za svoje 
delo na področju ohranjan-
ja kulturne dediščine in še 
zlasti za večletno prizade-

vanje za pripravo in izid mo-
nografije Zdole skozi stoletja 
pa je predsednik Slivšek iz-
ročil Silvestru Mavsarju lis-
tino z nazivom častnega kra-
jana KS Zdole. 

Gospodinje iz vasi v KS Zdole 
so tudi tokrat pripravile raz-
stavo odličnih domačih dob-
rot, obiskovalci pa so lahko 
ocenjevali »naj jajca« in na 
stojnicah kupovali glinene 
posode ter izdelke, ki so jih 
ustvarili v zdolskem vrtcu. V 

popoldanskem delu pa so se 
zelo številni obiskovalci za-
bavali ob zvokih ansamblov 
Bratov Žerjav, Brežiških flo-
sarjev in Okroglih muzikan-
tov. Organizatorji in krajani 
KS Zdole, ki jim je šlo tokrat 
na roko tudi vreme, so z ve-
liko dobre volje in prosto-
voljnega dela uspešno izpel-
jali tradicionalno jurjevanje 
in obiskovalcem od blizu in 
daleč pokazali znano zdolsko 
gostoljubje. 
 Polona Brenčič

ZDOLE – Tradicionalno zdolsko jurjevanje, ko obe-
nem praznujejo tudi krajevni praznik KS Zdole, je 
letos potekalo 27. in 28. aprila. Že v soboto je po-
leg običajnega zbiranja jajc in klobas tokrat namreč 
prvič potekal rekreativni Jurjev tek v organizaciji 
Športnega društva Zdole, v nedeljo pa je bilo v sre-
dišču Zdol pestro kulturno in zabavno dogajanje v 
organizaciji Turistično-hortikulturnega društva Zdo-
le in Krajevne skupnosti Zdole. 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Gabrijela Rozman, Senovo 
– deklico,

• Katja Prevejšek, Zdole – 
deklico,

• Nina Novak, Gmajna – 
deklico,

• Nataša Lisec, Sevnica – 
dečka, 

• Mateja Klobasa, Pavlova 
vas – deklico,

• Ivanka Sodič, Koritno – 
deklico,

• Klara Mak, Gornje Pijavško 
– deklico,

• Maja Matko, Studenec – 
dečka,

• Dušanka Krese, Sevnica – 
dečka,

• Marija Dobravc, Krško – 
dečka,

• Urška Krajnc, Pleterje – 
dečka,

• Maja Zalokar, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Melita Suša, Brežice – 
dečka,

• Metka Kovačič, 
Kostanjevica – dečka,

• Janja Opravž, Krško – 
dečka,

• Jasmina Juvan, Vitna vas 
– deklico,

• Mateja Bizjak, Golek – 
deklico,

• Tamara Krošelj, Vrhje – 
dečka,

• Franc Jakoš z Mirne in 
Katja Zorc z Malkovca,

• Boštjan Sitar in Helena 
Ramovš, oba iz Spodnjih 
Mladetič,

• Vinko Skitek iz Slovenj 
Gradca in Petra Kozole iz 
Presladola,

• Johannes Remih in 
Polonca Praznik, oba iz 
Podvrha,

• Boštjan Klenovšek in 
Tatjana Stopar, oba iz 
Žigrskega Vrha,

• Klemen Zevnik iz Črneče 
vasi in Sanja Pantaler s 
Cerine,

• Gašper Mrmolja iz 
Ajdovščine in Mateja 
Kovačič iz Brežic,

• Jože Gorše iz Dragovška 
in Mihaela Komočar iz 
Mrtvic,

• Peter Resnik z Rake 
in Ana Marija Siter iz 
Leskovca pri Krškem.

ČESTITAMO!

• Gzime Karimani, Senovo 
– dečka,

• Jadranka Kosec, Gazice – 
deklico,

• Tanja Netahly, Vihre – 
dečka,

• Patricija Marić, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

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).

Danijela Zdravković iz Aleksinca (Srbija) in Roman 
Zemljak s Senovega, park pred poročno dvorano v 
Krškem, 2. marec 2013 (Foto: Ivan Zdravković)

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

poSaVSki obzornik V SeVniCi
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati za-
dnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno spo-
ročilo, voščilo in zahvalo.  »Info točka« Posavskega obzornika v sev-
niški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

rojstva

poroke

moja poroka

Mojstrski, napet, izredno berljiv 
roman, ki je bil zaradi ostre kritike 
državne politike, nasičene z 
nasiljem in zatiranjem, v Albaniji 
prepovedan. Prikazuje nenavadno 
in srhljivo ustanovo, v kateri se 
zbirajo, prebirajo, interpretirajo 
in hranijo sanje prebivalcev 
celotnega Otomanskega 
cesarstva, da bi z njihovo 
pomočjo razbrali prihodnost in 
pravočasno ukrepali. In čeprav 
glavni junak sprva še opaža vso 
nesmiselnost preučevanja spanca, 
z naraščanjem odgovornosti in 
moči celo v njem kopnijo osnove 
humanosti in rase zaslepljeno 
prepričanje v upravičenost 
vsakršnih političnih metod.

PALAČA SANJ
Albanski avtor Ismail Kadare
MODRIJAN 2011

Vabljeni k branju!

ANGEL POZABE
Zamejska avtorica Maja Haderlap 
LITERA 2012

Angel pozabe je v avtoričinih 
spominih zajeto življenje 
slovenske manjšine na avstrijskem 
Koroškem, ki ji je druga svetovna 
vojna zadala enega najhujših 
udarcev. Globoko presunljiva, 
poetično zapisana izpoved 
seznanja z grozljivimi poskusi 
iztrebljenja koroških Slovencev 
in posledicami, ki se zaradi vojne 
vlečejo iz roda v rod. Avtorica ne 
obtožuje, ne polemizira, ampak 
zgolj tankočutno niza spomine o 
dogodkih, ki so mleli in še meljejo 
Slovence na Koroškem. Knjiga, 
ki bi jo moral prebrati slehernik, 
ki si domišlja, da ve, kaj pomeni 
domovina, in si je kdajkoli drznil 
o zgodovini soditi.

PLEŠE V SOMRAKU
Bosansko-hrvaški avtor Miljenko Jergović
SANJE 2012

Roman lahko razumemo kot 
literarni opomnik balkanskemu 
peklu ob razpadu Jugoslavije, ko 
se ob bombardiranjih niso rušile 
le stavbe in tovarne, pač pa je 
bila strmoglavljena človečnost 
sama in z njo sočutje ljudi. 
Osrednji dogodek zaseda umor 
mladoletne Srde Kapurove, ki s 
svojim plesom na prometni ulici 
iz Zagrebčanov mami denar in 
nasmehe. Z deklico, ki nikoli 
ni imela pogojev, da bi zares 
obstajala, je povezanih pet usod, 
ki vsaka po svoje simbolizirajo 
skrajnosti jugoslovanskih 
identitet in razkrivajo plodna tla 
za vznik nacionalizma, ki smo 
mu priča še danes.

Miljenko Jergović bo gost na literarnem večeru v 
petek, 24. maja, ob 18. uri v Gostilni Kmečki hram 
Kostanjevica na Krki. 

KRŠKO - 27. aprila sta med domačimi praznovala zlato poro-
ko Martin in Rozalija Osojnik. Martin se je rodil kot drugi od 
štirih otrok na Ravnah pri Zdolah, Rozalija, rojena Jelovšek, 
pa kot četrta med devetimi otroki v izgnanstvu v Goldbergu 
v Nemčiji. Leta 1963 sta se poročila in si ustvarila skupno ži-
vljenje na Vidmu v Krškem. Osrečila sta ju sin Bojan, ki živi 
na Šentilju, in hčerka Milena, ki se je poročila v Ljubljano, 
imata pa tudi vnuke Gašperja, Špelo, Jano in Urško. Kljub 
bolezni sta optimistična in vse z veseljem sprejmeta v svoj 
dom. S. B.

Zlatoporočenca Osojnik

Rozalija in Martin Osojnik

KAPELE – Minulo nedeljo, 5. maja, je bilo v kapelski farni cer-
kvi sv. Marije Vnebovzete nadvse slovesno. K sveti maši so 
najprej pristopili gasilci domačih društev PGD Kapele, Rako-
vec in Župelevec, ki so v svečanih uniformah opravili zahva-
lo svojemu zavetniku sv. Florjanu, nato pa je župnik Vlado 

Leskovar opravil za Kapele enkraten in skoraj neponovljiv 
svečan dogodek - hkrati je opravil krst kar štirih dojenčkov. 
V Kapelah se število rojstev vsako leto povečuje, kar je po-
sebej razveseljivo. Domačini so veseli, da je domači vrtec 
že pretesen, veselijo se tudi mladih družin, ki prihajajo na 
novo v Kapele in oživljajo zapuščene domačije. Župnik Le-
skovar je dejal, da se mu je pri njegovem bogoslužju takšna 
svečanost primerila prvič, domačini iz Kapel pa so odgovori-
li, da če se mu bo še kdaj, naj se mu v Kapelah.
 Tekst in foto: Jure Urek

Štirikratni krst v Kapelah

Od leve proti desni: Anita Šepetavc in sin Matija, Mari-
ja Stanič in hči Mija, Vesna Stergar in hči Nika ter Tanja 
Blaževič in hči Nika
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Krčan žalil žirante, oda cvičkovim princesam, navi-
hani muzikanti in nasmejano dekle, staro mestno je-
dro se prebuja. Tokrat preberite:

znanih je 30 polfinalistov šova Slovenija ima talent! 
Strokovna žirija se je po dolgem in napornem razpra-
vljanju odločila, kdo si zasluži nadaljevati pot. Izmed 
posavskih predstavnikov je to uspelo petim pogumnim 
možakarjem iz Brestanice Tower Pancers ter prikupni 
Brežičanki s Filipinov Rodelyn Kovačič, ki je navduši-
la z eksotično ognjeno točko in neverjetno pozitivno 
energijo. Žal sta šov morala zapustiti pevec in kitarist 
Sašo Hribar in vsem dobro znani D‘Palinka band. „Ne 
da smo razočarani, da nismo šli v polfinale, razočara-
ni smo nad izborom nekaterih polfinalistov. Šalabaj-
zerji!“, pa v svojem slogu izpad komentirajo krški za-
bavljači. Zanimivo, v zadnjih dneh je več pozornosti 
kot polfinalisti vzbudil Krčan znan kot Michael Bllue. 
Z imitacijo Franka Sinatre žirantov sicer ni prepričal, 
se je pa za vsakega posebej domislil prav posebne žali-
tve. „Hvala enako. Če bi bil pes, bi te zdejle za rit ugri-
znil,“ so besede, ki jih je na primer namenil žirantki 
Ani Klašnja, ki je menila, da v njegovem petju ni bilo 
niti malo čustev in strasti.

Gotovo se spomnite Ansambla Potep (na fotografiji), 
ki je lansko jesen svojo prvo skladbo Princesa cvička 
namenil vsem 
cvičkovim prin-
cesam. Pobu-
do za to je dala 
zdaj že nekda-
nja cvičkova 
princesa Tja-
ša Metelko. 
No, skladba, ki 
sta jo ustvarila 
Matej Kocjan-
čič in Marjan Turk, je sedaj dobila še video podobo, 
snemanje videospota pa je potekalo na domačem te-
renu - v Posavju. „Snemanje videospota, ki smo se ga 
tako veselili, je potekalo na sevniškem gradu, v vino-
gradu in v vinski kleti ter na koncu še v zidanici. Sne-
malna ekipa je bila super, saj smo bili vsi sproščeni in 
smo v snemanju zelo uživali, čeprav je bila to za nas 
neka nova izkušnja. V imenu ansambla pa bi se rad za-
hvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku te 
skladbe in tudi videospota,“ je medijem zaupal Da-
mjan Povše, kitarist ansambla. V glavni vlogi nastopa 
kdo drug kot prej omenjena Tjaša, ki so ji bili fantje 
tudi uradni spremljevalni ansambel. Sicer pa ima An-
sambel Potep posnetih že kar nekaj skladb, ki jih bodo 
predstavili na letošnjih festivalih.

Staro mestno jedro Krškega se ponovno prebuja. V 
petek, 24. maja, bodo najprej (v sklopu akustičnega 
projekta Tiho) zaigrali novomeški Dan D, za ogrevanje 
bodo poskrbeli Nula Kelvina. Dan pozneje sledi 4. Fe-
stival posavskega prostovoljstva. Že teden kasneje, se 
pravi v petek in soboto 31. maja ter 1. junija, pa bo 
na sporedu Generator festival 2013. V petkovem pro-
gramu bodo nastopili Gero, Karmakoma, Kontradiksn, 
The Marvin Shot in gostje iz srbske Bajne Bašte Zbr-
da zdola ter Zeppelin. Večer kasneje sledijo italijanski 
White Queen - Queen cover band, legendarni Demo-
lition Group, skupina Črni Peter in srbski Tvrd Orah. 
Nekaj zabavne glasbe pa bo teden prej na voljo tudi za 
vaše najmlajše – na ploščadi pred Kulturnim domom Kr-
ško bo namreč 18. maja potekal glasbeni dogodek z na-
slovom „Melita Osojnik – En kovač konja kuje“. Malčki 
od 3. leta dalje bodo lahko uživali v glasbeno-plesnih 
animacijah na temo slovenskih ljudskih izštevank.
 
Spoznajte ansambel Navihani muzikanti (na fotogra-
fiji). Sestavljajo ga štirje mladi in živahni fantje ter 
vedno nasmejano dekle. Člani prihajajo iz različnih 
koncev Slovenije: kitarist Žiga Natek in basist Jure 

Lukman iz Tabora v Savinjski dolini, harmonikaš Domen 
Šergan in pevka Kristina Završnik iz Dola pri Hrastni-
ku, pevec Jože Imperl pa iz Sevnice. Ansambel že ve-
liko nastopa in razveseljuje ljubitelje dobre glasbe po 
Sloveniji, slišati pa je, da bodo v mesecu ljubezni iz-
dali tudi svojo prvo zgoščenko.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Vidi Vlašič, Jankoviči 1, 
8341 Adlešiči. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (4) Ans. MAJ - Ljubljanski grad 
 2. (1) Ans. ROSA - Ljubim te
 3. (5) Ans. JAVOR - Ljubezen na vasi
 4. (2) Ans. KRAJCARJI - Če tudi majhni smo
 5. (6) MODRIJANI in Ans. TONETA RUSA - 
   Prijatelj, ne kloni nikdar
 6. (3) Ans. Štrk - Ljubezen si moja edina
 7. (10) Ans. SLOVENSKI ZVOKI - Pozno v noč
 8. (7.) Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore
 9. (8) Ans. ZREŠKA POMLAD - Vila
 10. (-.) Ans. NEMIR - Oj, ta Fani

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Modrijani - Jadram

Kupon št. 153
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, 11. maj, ob 17. uri

Šolska pot 5, 1433 RADEČE
Tel.: (03) 56 87 004, 56 88 138
E-pošta: gs.lasko-radece@guest.arnes.si
Splet: www.gsradece.si

Glasbena šola Laško-Radeče obvešča starše, da v mesecu 
maju pripravlja naslednje aktivnost, ki so podrobno opisane 
na spletni strani šole:

•  Razpis za vpis učencev v šolsko leto 2013/2014 
bo objavljen od  8. maja 2013 dalje 

•  DAN ODPRTIH VRAT: 

˚ ponedeljek, 13.4.2013, v enoti Radeče od 16:30 dalje  

 ˚ torek, 14.4.2013, v enoti Laško od 16:30 dalje

 Starši si boste, skupaj z otroci, lahko ogledali potek 
pouka pri različnih predmetih.

•  Sprejemni preizkus glasbenih sposobnosti: 
četrtek, 30. 5. in petek, 31. 5. 2013

VABLJENI

SKOPICE – Član Ribiške dru-
žine Brežice Primož Škof-
ljanec z Gorenjih Skopic je 
imel 25. aprila več kot oči-
ten razlog za veselje. S tal-
nim ribolovom je v reki Kr-
ki dobesedno ujel veliko ribo 
– krapa, težkega 15,5 kilo-
gramov in dolgega 90 centi-
metrov. To je bil njegov prvi 
tako velik krap. Želeli smo 
tudi izvedeti, kje točno ga 
je ulovil, a je odvrnil, naj to 
ostane skrivnost. 
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - soro-
dniki, 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 elek-
tronskem naslovu marketing@posavje.info. Informacije: 07 
49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v nasle-
dnji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

skozi vaš objektiv

skozi vaš objektiv

Objava fotografije divjega smetišča v bližini Žadovinka v 
prejšnji številki je spodbudila bralca, da nam je poslal fo-
tografijo podobnega primera v opuščeni gramoznici med va-
sema Veliko Mraševo in Kalce-Naklo. „Čeprav je bilo to sra-
motno smetišče očiščeno že mnogokrat, nazadnje v lanski 
čistilni akciji Očistimo Slovenijo, ko sta tu čistila tudi takra-
tni minister Franc Bogovič in predsednik Računskega sodišča 
Igor Šoltes, nekateri še kar mečejo nesnago v ta gozdiček 
sredi polj,“ je potarnal bralec. Naj bo ta objava opozorilo, 
da je takšno početje nesprejemljivo in sramotno.

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.

»Le kdaj bo napočil dan, ko bomo zagledali namesto teh dveh 
razpadajočih starih hiš lepšo podobo? Hiši stojita ob regional-
ni cesti Breg – Loka. Mimo njiju se vsakodnevno vozi veliko 
ljudi, tudi turistov in prav na slednje ti dve hudo zanemar-
jeni stavbi ne moreta narediti dobrega vtisa. Na tem mestu 
je tudi precej nepregleden ovinek, ki bi lahko postal s podr-
tjem stavb preglednejši,« je ob priloženih fotografijah zapi-
sala bralka, ki je še dodala, če bo morala začeti padati opeka 
na cesto, da »se bo nekdo vendarle nekje zganil in ukrepal«.

Zahvaljujemo se vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj, 
mu prižigate sveče in prinašate cvetje. Srčna hvala vsem, ki nam 
pomagate.

Žalujoči:  žena Mojca, otroci Anja, Tina, Mitja, Maša in Rok 
ter ostali domači

MIRKO KRAŠEVEC

9. maja mineva žalostno leto, odkar si nas 
zapustil naš ljubljeni ati, mož, sin, brat, 

stric in dober prijatelj

V SPOMIN

Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,

v naših srcih večno boš živel.
Odkar utihnil je tvoj glas,

žalost, bolečina domujeta pri nas.

iz Velikega Mraševega 24.

ste z nami delili žalost njegovi sorodniki, prijatelji in znanci. 
Hvala vsem, ki ste v tako velikem številu počastili njegov spomin, 
nam izrazili ustno ali pisno sožalje. 
Posebno zahvalo smo dolžni njegovi večletni negovalki Tatjani, 
osebju bolnišnice Brežice, g. Žičkarju za organizacijo pogreba, 
prodekanu g. Kšeli, govorniku g. Preskarju, ki se je poslovil v 
imenu organizacij: Združenja borcev za vrednote NOB, gasilskih 
organizacij, Telovadnega društva Sokol Brežice, Planinskega 
društva Brežice, Društva obrtnikov Brežice, Društva upokojencev 
ter praporščakom vseh organizacij. 
Zahvaljujemo se pevcem za zapete žalostinke ter za zaigrano 
»tišino«. Vsem in vsakomur HVALA.

Vsi njegovi 

GRAHEK ŠTEFANA

V dneh največje bolečine, ko smo se poslavljali od našega moža, 
očeta in deda

ZAHVALA

Jaz sem že osvojil vrh,
    na katerega vi še plezate,

     zato ne žalujte moji dragi.
         Jaz sem svoje delo dokončal.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izraze sočutja in sožalja, darovano 
cvetje in sveče. Iskrena hvala urgentni službi Zdravstvenega 
doma Brežice. Posebna zahvala Francu in Vladki Hrastovšek, 
Božici in Mojci Hrastovšek, Toniju in Janku Planinc, Mirku 
Kosarju, družini Breznikar, družini Hostnik, družini Pangerčič-
Klarić, družini Florjanič, družini Jagić, Darku Bogolinu, Marini 
Jankovič in Martini Leš. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem in 
sodelavkam Zdravstvenega doma Brežice, posebej patronažni 
službi, Društvu upokojencev Radeče, praporščaku Branku Zorcu, 
Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče in g. župniku Milanu Kšeli 
za lepo opravljen obred in besede slovesa. 
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili k zadnjemu 
počitku. Naj ji bo lahka slovenska zemlja!

Žalujoči: hčerki Lidija in Vasja z možem Janijem, vnuki Katja z 
možem Tomijem, Anja, Tomaž in Janez, pravnuka Jan in Aleks, 

brat Ernest z družino, nečaki in nečakinje 

ERNA NEGRO
Od nas se je poslovila naša draga

ZAHVALA

iz Brežic, rojena Breznikar.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje. Zahvala internemu in intenzivnemu oddelku 
Splošne bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin v njegovih 
zadnjih dneh, Društvu paraplegikov, DBKP, založbi Unsu, gospodu 
Benjaminu Žnidaršiču za besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred in besede ob odprtem 
grobu, gostilni Erban za gostinske usluge in vsem, ki ste našega 
Jožeta v tako velikem številu spremljali k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA VODUŠKA

Ob izgubi našega dragega

ZAHVALA

iz Jereslavca pri Kapelah
TOMO CEPANEC

iz Brežic.

V SPOMIN

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, 
le daleč daleč je. 

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.  

(Tone Pavček)

8. maja je minilo eno leto, odkar ni več 
med nami naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, se ustavite ob njegovem grobu in 
prižgete svečko.

Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
in prijateljem za stisk roke in tolažilne besede, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku in g. Žičkarju 
za organizacijo pogreba. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

FRANČIŠKE ŠVALJ

ZAHVALA

iz Malih Vodenic

Ob izgubi naše drage mame
16. maja bo minilo pet let, odkar je ni več med nami. Hvala 
vsem, ki se je spominjate, ji prižigate sveče in postojite ob 
njenem grobu.

Čas hitro beži, spomini na naše drage pa ostajajo. 
Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob njunem grobu.

Hčerki z družinama

V SPOMIN

V SPOMIN

DARJO BREC

Mož Silvo in sin Silvester

na drago

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, TE Brestanica, gospe Marjetič 
za poslovilne besede, pogrebni službi Kostak, pevcem za zapete 
pesmi in trobentaču za zaigrano tišino. Še enkrat hvala vsem, ki 
ste pospremili našo mamo Mimiko na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJA BOBNIČ

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, 
tašča, prababica, teta, sestra in svakinja

ZAHVALA

rojena Uršič, iz Brestanice.

Pogledi in smehljaji nežni - onemeli so.
Poljubi in objemi sladki - zamrli so.

Le srce in duša ve, kako boli,
ko tebe, draga mama, 

med nami več ni.

FANI OPALK
iz Zabukovja pri Raki.

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

V 82. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama

Ob težki izgubi naše drage mame se iz srca zahvaljujemo vsem, 
ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala tudi tistim, 
ki ste in še boste mami v spomin prižgali svečko, prinesli kak cvet 
ali darovali za sveto mašo. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki ste se 
z bolečino v srcu udeležili njene zadnje slovesnosti. Hvala vsem 
sorodnikom in prijateljem za izkazano pomoč, župnikoma Franciju 
Levičarju in Janezu Cerarju za lepo opravljen obred, pevcem za 
zapete žalostinke, pogrebni službi Žičkar, praporščakom in tudi 
Društvu upokojencev Raka za ganljive besede slovesa. Posebna hvala 
tudi internemu oddelku SB NM in patronažni sestri Majdi. Ohranite 
jo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

MAJDI IN LUDVIKU HREN
iz Brežic
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

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 Sevnicad.o.o.

Nudimo razrez, prebijanje  
in krivljenje pločevine.

Izdelava in montaža inox ograj 
in drugih izdelkov. 

Izdelava in montaža kovinskih 
vrat, stopnic, ograj. 

Izdelava kovinskih pokrovov 
in rešetk za jaške.

GSM: 051 259 158 (robi)
GSM: 041 690  307 (miha)
email: planincrobert@gmail.com
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MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Knjige 
iz Posavja

Oglašujte na JUMBO 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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Kupon velja do konca maja 2013.
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Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

pon–pet: 9:00–19:00, sob: 9:00–13:00 Pleteršnikova 1, 8250 Brežice

070 660 660
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Mobitel: +386 31 736 649
info@cbt.si; www.cbt.si

-  standardi za sisteme vodenja 
(ISO 9001,...)

-  certi�ciranje izdelkov – 
oznaka CE

-  pregledovanje otroških igrišč

CBT Svetovanje, Tadej Borštnar s.p.
Vrtnarija 12b, 1360 Vrhnika

ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRAJINE 
Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 

 
Vabimo vas na 

3. EKOPRAZNIK v Brežicah 
v četrtek, 23.5.2013, od 10:00 do 17:00 pred OŠ Brežice. 

Sodelovalo bo okrog 20 ekoloških kmetij iz bližnje in širše okolice. Ponujali 
bomo svežo zelenjavo, jagode, jabolka, sokove, moko, žita, pecivo, testenine, 
več vrst kruha, med in medene izdelke, zelišča, čaje, vzglavnike, olivno olje in 
še marsikaj ekološko pridelanega in predelanega. 
Otvoritvena slovesnost bo ob 12. uri s predstavitvijo folklorne skupine OŠ 
Brežice. Sledil bo nagovor župana Občine Brežice, ravnateljice OŠ Brežice, 
Antona Komata in predsednika Združenja EKDPBK. 
Ob 16. uri pa bo v multimedijski dvorani v OŠ Brežice predavanje Antona 
Komata na temo: Zdravstvena tveganja industrijske hrane in lokalne 
samooskrbe. 

Ekološko je zdravo in pravo ! 
Predsednik Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine 

Zvone Černelič 

Na posebni tržnici se je pred-
stavilo 130 mladih iz vse Slo-
venije, med njimi tudi bodoči 
podjetniki, ki se kalijo zno-
traj te operacije v Posavju, 
njihova stojnica je bila na-
mreč zelo dobro obiskana. 
In kaj so njihove podjetni-
ške ideje? Manca Omerzu je 
predstavila ekološke pridelke 
in izdelke iz orehov sivke, ja-
bolk, zelišč ter sivke, Romana 
Juratovac bo poleg trgovine z 
avtomobilskimi deli izdelova-
la tudi unikatne izdelke iz sla-
nega in medenega testa, sve-
če iz čebeljega voska, Tjaša 
Mladovan, krajinska arhitekt-
ka, je izdelala predstavitveni 
plakat in dizajnirala majice. 
Okušali smo lahko tudi izdel-
ke iz konoplje, katero bo go-
jila Emilija Šterlek, medtem 
ko je Marja Cvetanovski pri-
pravila okusne dobrote, ki jih 
bo stregla v svoji kavarni z 

Podjetna mlada Slovenija s Posavci
ZAGORJE OB SAVI – 24. aprila je v Delavskem domu v Zagorju ob Savi potekala konferenca Podjetna 
mlada Slovenija v okviru operacije Podjetno v svet podjetništva 2013, na dogodku pa so govorci potrje-
vali, da je ravno ta operacija pozitiven primer ustvarjanja novih gospodarskih organizacij in reševanja 
problema brezposelnosti med mladimi. 

ekološkimi pri-
grizki. Marjan-
ca Golob se bo 
ukvarjala z or-
ganizacijo pri-
reditev, Urška 
Pavlenč z re-
cikliranjem od-
padnega teksti-
la, medtem ko 
bo Janja Čer-
nelič izdelova-
la naravne so-
kove. Peter 
Preskar bo raz-
važal ekološko pridelano hra-
no na dom, medtem ko bo Ta-
nja Štokar poučevala zumbo 
in vodila turiste po okolici Ko-
stanjevice na Krki.  

Državni sekretar na Ministr-
stvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možno-
sti Dejan Levanič je obljubil, 
da bo država kljub zaostre-

nim pogojem tudi v priho-
dnje podpirala tovrstne pro-
jekte, predsednik Študentske 
organizacije Slovenije Mi-
tja Urbanc in predstavniki 
razvojnih agencij ter mladi 
podjetniki pa so menili, da bi 
s takim pozitivnim vzdušjem 
morali okužiti čim večji del 
Slovenije. Vrednost operacije 
Podjetno v svet podjetništva, 

ki mladim, brezposelnim iz-
obraženim osebam pomaga 
oblikovati lastne podjetniške 
kariere, je slabih 3,9 milijona 
evrov, ki jih v višini 85 odstot-
kov prispeva Evropski socialni 
sklad, razliko pa Ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti. Vsi 
na javnih razpisih izbrani kan-
didati so oziroma bodo za pet 
mesecev zaposleni pri Regio-
nalni razvojni agenciji, kjer 
so bili izbrani in se usposa-
bljajo za lastno podjetniško 
pot. Naslednji razpis za 10 
novih udeležencev operacije 
Podjetno v svet podjetništva, 
bo objavljen 10. maja, z ro-
kom za prijavo do 24. maja, 
na spletnih straneh RRA Po-
savje ter Facebook strani PV-
SP-Spodjeposavska statistič-
na regija.

 M. M./Vir: RRA Posavje
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Slalompro s priloženo lupini-
co, pregrinjalom za dež in 
torbo. Tel.: 031 820 627

Izvajam zdravilne terapije 
z reiki energijo. Pridem na 
dom. Majda Šeler s.p., Ho-
čevarjev trg 11, Krško. 
Tel.: 031 581 650

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Prodam ječmen. 
Tel.: 070 737 902

Prodam tritikalo, 300 kg. 
Tel.: 070 874 133

Prodam bukova drva za cen-
tralno, štedilnik, kamin, mo-
žna dostava drv na vaš dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam mešana drva (hrast 
in kostanj) in podarim prija-
znega psička, starega 10 me-
secev. Tel.: 07 49 65 331

Kupim okrogel les bukve 
za drva. Plačilo ob ogledu. 
Tel.: 041 717 760

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam vino modro franki-
njo. Tel.: 041 983 525

Prodam tepkino žganje, 
cena 7 €/l, imam ga 50 l. 
Tel.: 031 211 320

ŽIVALI

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov, cena po do-
govoru. Tel.: 040 149 196

Prodam teličko limuzin, sta-
ro 3 mesece, in garažo, 5x3 
m, nerabljeno, cena po do-
govoru. Tel.: 031 590 523

Prodam 3 bikce simentalce, 
težke od 250 do 300 kg. 
Tel.: 041 596 887

Kupim jalovo kravo, prodam 
pa nekaj priključkov za trak-
tor. Tel.: 041 508 255

Prodam bikca simentalca, 2 
telički limuzin, stari 2,5 me-
seca. Tel.: 07 49 79 487

Prodam teličko simentalko, 
težko 150 kg, za nadaljnjo 
rejo, in 6 m suhih bukovih 
kalanih drv. Tel.: 041 380 075

Prodam ovna teksel, mesni 
tip, star 7 mesecev. 
Tel.: 041 377 860

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg. Tel.: 07 49 56 406

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje 

Prodam brejo zajklo in ple-
menskega zajca orjaka. 
Tel.: 07 49 75 190

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Bojan 
Povšič s.p., Pod vrtačo 19, 
Sevnica. Tel.: 041 503 743

RAZNO

Prodam otroški voziček Jane 

NEPREMIČNINE

Projektiranje – izdelava na-
črtov hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, Podplat. Tel.: 
031 393 560, 03 810 41 82

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

Prodam parcele na Ravnah 
pri Zdolah z lepim razgledom 
za postavitev zidanice, 2000 
in 4000 m2, z gradbenim do-
voljenjem, možnost plačila 
na obroke. Tel.: 031 603 089

Parcelo, primerno za piknik 
prostor, zraven potočka, iz-
vir pitne vode na parceli, 72 
arov, malo travnika in gozda, 
prodam, cena 6.000 €. 
Tel.: 041 725 115

V bližini Krškega prodamo 
stanovanjsko hišo z dvori-
ščem 2500 m2 in gospodar-
skim poslopjem, primernim 
za delavnico, vsi priključki, 
cena 85.000 €. 
Tel.: 040 166 753

Prodam dvosobno stanova-
nje, 67 m2, na Vidmu, blizu 
šole, lastna centralna, 2 kle-
ti, garaža. Tel.: 07 49 69 176

Prodam enoinpolsobno stano-
vanje, Krško, Gubčeva, 49 m2, 
opremljeno, 1. nadstropje, 
55.000 €. Tel.: 051 325 100

Na Libni prodam bivalni vi-
kend z vinogradom, zelo lepa 
lega. Tel.: 041 795 775

Prodam bivalni vikend, Ko-
čarija, Kostanjevica, 98 m2, 
parcela 1500 m2, 250 trt, z 
opremo, 55.000 €. 
Tel.: 051 325 100

Apartma na Krku, Punat, bli-
zu plaže, klima, parkirišče, 
oddam. 
Tel.: 00385 51 854 383

Oddam nadstropje hiše, 
95 m2, do 8 oseb, otok Pa-
šman, Ždrelac, www.apart-
ments-tamara.eu, termin 
1.7.-13.7. in od 17.8. dalje. 
Tel.: 00385 99 78 66 209

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

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Renault Scenic 1.5 
dci, letnik 2004, 145.000 
km, servisna knjiga, kupljen 
v Sloveniji, steklena pomič-
na streha. Tel.: 031 386 848

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico BCS, Acme 
motor, B + P, z vozičkom. 
Tel.: 041 812 784 po 15. uri

mali oglasi PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

enodnevnih rac in gosi 
15. maja, belih puranov 

22. maja, vsak torek in petek
rjave, grahaste jarkice ter 

težki mladi petelini za meso,
vsak četrtek enodnevni beli 

piščanci, 1. junija beli 
kilogramski piščanci.

Prodam enojne fiksne in pre-
kucne vile za prenos okroglih 
bal, nove, močnejše izdela-
ve. Tel.: 041 439 288

Prodam dvojne vile za pre-
nos okroglih bal, nove, moč-
nejše izdelave. 
Tel.: 041 439 288

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo iz koruznika, 
naravno sušeno, ali v zrnju 
po dogovoru. 
Tel.: 041 616 228

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

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

Prodam 500 kg pšenice in 
300 kg ječmena. 
Tel.: 041 913 799

Prodam bukova drva v hlodih 
ali razsekana. 
Tel.: 041 517 201 

Prodam ječmen, naravno su-
šeno koruzo in domače ocvir-
ke. Tel.: 041 581 492

Prodam ječmen, 700 kg. 
Tel.: 031 455 138

Prodam 7 silažnih bal, letnik 
2012, prvi odkos. 
Tel.: 031 573 849

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Urejen, pošten, nezahteven, 
s službo, avtom in hišo, želim 
spoznati dekle ali mamico do 
45 let. Tel.: 040 309 412

Upokojenec z osebnim vozi-
lom, vdovec, star 66 let, vi-
talen, zmožen vsakega dela, 
iščem prijateljico, mlajšo od 
60 let, urejeno, nižje posta-
ve. Tel.: 041 764 758

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji beli piščanci 
ter rjave in grahaste jarkice, 

stare 6 tednov,
vsak delavnik po 18. uri.

Sprejemamo naročila 
za purane.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

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.

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

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

BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3

BDS SREMIČ 
odda v najem

-  opremljeno pisarno v izmeri 
50 m2 v Hotelu City v Krškem

-  opremljen gostinski lokal Any 
time v Hotelu Pacific v Krškem

Tel.: 040 711 110
e-pošta: domen@city-hotel.si

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev 25. 5.  
3-kilogramskih piščancev 1. 6. 

Zaradi omejenih količin so potrebna naročila!
Bele piščance za nadaljnjo rejo ter 
rjave in grahaste jarkice pa si lahko 

priskrbite vsak dan po 17. uri.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od 10. maja dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Zabukovje 15 c, 8292 Sevnica
Tel. 041 420 154

www.fasade-krajcic.si

Finančna pomoč: Pri navedenih ukrepih energetske 
učinkovitosti Vam pomagamo urediti SUBVENCIJE! 
Obiščite našo spletno stran www.fasade-krajcic.si.

PRIHRANITE do 40 % STROŠKOV ogrevanja in hlajenja!

Svoj dom zaupajte stalni ekipi sodelavcev, 
ki že 27 let izdeluje TERMOIZOLACIJSKE FASADE in 

STROJNE OMETE, PRENOVE FASAD in DRUGA ZIDARSKA DELA. 
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Jernej Glogovšek s. p.,
Ribnica 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem

TAXI
AVTOVLEKA
RENT A CAR

ODKUP in 
PRODAJA VOZIL 
in KMETIJSKE 

MEHANIZACIJE
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Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 12. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!
Ponujamo vam:
-  pestro izbiro dnevno svežega mesa iz okoliških kmetij,
-  mesne izdelke domače predelave, 
 izdelane po tradicionalnih starih receptih,
-  peko mesa po naročil (nad 10 kg peka mesa gratis).

Vsak prvi torek v mesecu za upokojence 10 % popust!
Ob nakupu nad 20 € kava v M baru gratis!

Tedenske akcije in še marsikaj!
Se priporočamo!

Za upnico POSOJILNICA–BANK Pliberk, r.z. z o.j., 
Velikovška cesta 1/a, A-9150 Pliberk/Bleiburg, Avstrija 
(PBP), ki jo zastopa odvetnik Alojz Osojnik iz Velenja, 
zoper dolžnika JERŠIČ Martina in JERŠIČ Ljubico je v 
izvršilni zadevi In 95/2011 pri Okrajnem sodišču v Krškem 

razpisana III. javna dražba 

za dne 20.05.2013 ob 08. uri in 30 minut v sobi št. 
102/I Okrajnega sodišča v Krškem, na kateri se prodaja 
nepremičnina 

1. parc. št. 3073/2 k.o. 1320 Drnovo – stavbno zemljišče 
s 428 m2 s stanovanjsko hišo na naslovu »Vihre 45, 
Leskovec pri Krškem« za ocenjeno vrednost 121.700 
€, za izklicno ceno 60.850 €, varščina 12.170 € s 
poviškom 500 € 

2. parc. št. 3073/1 k.o. 1320 Drnovo – njiva s 1.405 m2 
njiva šesti katastrski razred za ocenjeno vrednost 
8.475,83 €, za izklicno ceno 4.237,92 €, varščina 847,58 
€ s poviškom 50 € oz. v skupni ocenjeni vrednosti 
vseh dolžniku lastnih nepremičnin 130.175,83 €, za 
skupno izklicno ceno 65.087,92 €, skupna varščina 
13.017,58 €, skupni povišek 600,00 €.

Varščina se plača 3 dni pred datumom razpisane dražbe. 

Okrajno sodišče v Krškem je dne 07.05.2013 dovolilo 
objavo odredbe o prodaji dolžnikovih nepremičnin v 
sredstvih javnega obveščanja. 
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KNJIGA, KAKRŠNE ŠE NI BILO:
Preko 400 starih barvnih in črnobelih razglednic iz edinstvene zbirke, 
ki je nastajala več desetletij! Barvne in črnobele razglednice prikazujejo 
panoramo Brežic iz različnih pogledov, pa tudi glavno ulico, številne 
zanimive zgradbe (npr. stari most in brežiški grad, samostan, kolodvor) od 
začetka 19. stoletja. Posebnost te knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah 
je, da vsebuje tudi veliko razglednic okoliških krajev: Artiče, Bizeljsko, 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Letovišče Grič, Dobova, Jesenice ob 
Savi, Kapele, Krška vas, Pišece, Sromlje, Velika Dolina, Čateške 

toplice in grad Mokrice. Knjiga obsega 272 
strani velikega formata, je trdo vezana 

in z zaščitnim ovitkom.
AKCIJSKA CENA KNJIGE 

OB JUBILEJU MESTA 
DO 31. MAJA 2013!

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO,
mob.: 040 634 783, faks: 07 4905 781,
E-pošta: marketing@posavje.info    www.posavje.info

Redna cena: 42 €
Akcijska cena: 35 €

Pokličite za cene ob naročilu 
večjega števila izvodov!
Dostava na stroške založbe.

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
BREŽICE - STOLETJE NA RAZGLEDNICAH

660 let mesta Brežice

Predsednica Fanika Zaniuk in sekretarka območnega zdru-
ženja Metka Jarkovič sta povedali, da so imeli pri sestavlja-
nju ekipe kar nekaj težav, saj je bilo težko izbrati oziroma 
pridobiti prostovoljce, ki bi sestavljali takšno skupino, a so 
s trudom dobili ekipo, ki je prizadevna in je z dušo pri tem 
delu. Sedem prostovoljcev (na fotografiji od leve proti de-
sni Tanja Cizl, Petra Kos, Vesna Živič in Tatjana Hotko ter 
v prvi vrsti Dario Matkovič in Ivan Ribič, manjka rezervni 
član Boris Štabe) je opravilo 70-urni tečaj prve pomoči in 
si pridobilo naziv bolničar. Tečaj so pričeli obiskovati lani, 
ga končali letos januarja, 12. aprila pa so prejeli izkaznice 
o usposobljenosti. 
Članom so hvaležni za trud in tudi Občini Brežice, ki je po-
magala pri usposabljanju prostovoljcev. Treba je poudariti, 
da je k ustanovitvi te skupine Rdečega križa spodbujalo tudi 
dejstvo, da so Brežice med osmimi potresno najbolj ogrože-
nimi slovenskimi mesti.
 N. Jenko Sunčič 

V Brežicah ustanovili ekipo 
prve pomoči Rdečega križa

Ekipa se v tem času intenzivno pripravlja na regijsko prever-
janje ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite, ki 
bo potekalo pri osnovni šoli v Brežicah v soboto, 11. maja. 
Po predvidevanjih bo sodelovalo osem ekip iz Posavja in go-
stujoča ekipa iz Zagorja ob Savi.

BREŽICE – Na pobudo in ob prizadevanju Območne-
ga združenja Rdečega križa Brežice je bila pred ča-
som ustanovljena ekipa prve pomoči brežiškega OZ 
RK. Želeli so sestaviti skupino, ki bi bila usposoblje-
na za pomoč v različnih kritičnih situacijah. 

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola

Posavski obzornik 
tudi na spletu!


