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Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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Svoboda Brestanica:
Moralna dolžnost 
učiteljev je bila 
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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nadaljevanje na str. 2

WWW.SIMPLZAOTROKE.SI

2 LETI 
GARANCIJEKODA: POSAVJE

Simpl, posredništvo in prodaja, Veniše 5, Leskovec  pri  Krškem 

20% POPUST 2Kg LAŽJI!

PRILOGA OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO

Str. 13 - 25

BREŽICE - Na slavnostni prireditvi ob 660-letnici mestnih pravic Brežic je v prijetnem 
ambinetu na grajskem dvorišču vse obiskovalce s koncertom več kot navdušil Big band 
Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Brežičana Rudolfa Strnada oz. Rudolfa Gasa, 
kot ga poznajo ljubitelji glasbe. Slednji se je občinstvu predstavil tudi s petjem in igra-
njem na trobento, na odru pa se mu je pridružila tudi njegova hči Veronika. Za vezno 
besedilo med koncertom so poskrbeli člani domačega Kulturnega društva Drugi oder, 
Andreja Ninković kot povezovalka večera ter Mojca Florjanič, Mateja Bogovič Fifnja 
in Borut Pelko, ki so recitirali odlomke iz knjige o zgodovini Brežic Dve gasi, dva poli-
caja, sto obrtnikov, avtorice Ivanke Počkar. R. R.

BREŽICE – Vrhunec praznovanja 660-letnice mestnih pravic 
Brežic se je zgodil 18. maja zvečer, ko so v drugem najsta-
rejšem mestu v Posavju s koncertom Big banda Orkestra Slo-
venske vojske in slavnostnim nagovorom častnega občana 
Brežic Miloša Poljanška slavnostno obeležili visok jubilej.

90-letni Miloš Poljanšek, upo-
kojeni profesor slovenščine na 
brežiški gimnaziji ter včasih 
tudi lastnik pekarne in kavar-
ne v Brežicah, je v svojem na-
govoru dejal, da se poleg oble-
tnice preteklosti mesta, ki je 
stoletja živelo za mestnim ob-
zidjem, zaprto v grajske pro-
store, hkrati doživlja radost 
mlade države z vsemi njenimi 
težavami, ki jih ljudje obču-
tijo na lastni koži. V nadalje-
vanju se je spomnil nekaterih 
svojih sošolcev, članov Breži-

ške čete, ki so se s svojo mladostno naivnostjo in željo, da 
prekinejo namere okupatorja, slednjemu zoperstavili in sku-
šali ubraniti trikotnik med Savo, Krko in Sotlo pred izselitvijo 
tukajšnjih prebivalcev, kar pa se je žal zaradi tragedije raz-
ličnih partizanskih čet in odredov tudi zgodilo. „Na stotine 
naših družin ni bilo priča boju za svobodo, ampak so se leta 
1945 vsi komaj preživeli vračali na svoje domove brez orodja 
in kakršnih koli možnosti, da začnejo takoj obdelovati zemljo 

660 let mestnih pravic obeležili 
v objemu grajskih zidov

Slavnostni govornik Miloš 
Poljanšek

„Konec lanskega leta smo se 
približali številu 5000, janu-
arja smo skoraj dosegli število 
5200, od februarja dalje pa se 
je številka začela zniževati in 
se je konec aprila ustavila pri 
4796,“ je pojasnila Pirčeva. 
Stopnja registrirane brezpo-
selnosti je v Posavju še vedno 
znatno nad državnim povpre-
čjem, saj je februarja znašala 
15,5 % oz. skoraj 2 % več kot na 
državnem nivoju (13,6 %). Naj-
bolj se je število brezposelnih 
povečalo na območju Urada za 
delo Krško (občini Krško in Ko-
stanjevica na Krki), kjer je sto-
pnja januarja dosegla že 17 %, 
zdaj pa se je nekoliko znižala, 
pa tudi v Brežicah je relativno 
visoka (preko 15 %), najnižja 
pa v Sevnici (nekaj čez 13-od-
stotna). Kot je še dodala Pirče-

SEVNICA, RADEČE – 1. junija se bo v Radečah in Sevnici od-
vijalo 18. srečanje predstavnikov turističnih društev obje-
zerskih krajev, ki bo povezano z mednarodnim letom so-
delovanja na področju voda, zato bo tema srečanja Vode 
nas povezujejo.  

Vsebino, program in cilje dogodka je 20. maja na sevniškem 
gradu predstavil koordinator prireditve ter predstavnik Turi-
stične zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije Jože 
Prah. Povedal je, da na srečanju pričakujejo okoli 250 udele-
ženk in udeležencev, za katere je v pripravi razgiban turisti-
čen in družaben program, na sevniškem gradu pa bo potekala 
tudi okrogla miza z naslovom Reke nas povezujejo – plovnost 
na reki Savi. Županja občine Radeče Rafaela Pintarič in sev-
niški župan Srečko Ocvirk sta bila enotnega mnenja, da Sava 
ponuja nešteto turističnih možnosti, med drugim tudi plov-
bo na akumulacijskih jezerih ob hidroelektrarnah, za kar pa 
je potrebna posebna uredba in dovoljenje s strani države, 
na katerega pa še vedno čakajo. »Z obravnavo teme Plov-
nost na reki Savi želimo organizatorji izpostaviti problema-
tiko ureditve področja plovbe na naši največji reki,« je de-
jal sevniški župan in dodal, da si Občina Sevnica prizadeva 
za vzpostavitev možnosti motorne plovbe že od leta 2007, 
ko je bila dana pobuda na pristojno ministrstvo in vlado za 
sprejem uredbe, ki bi omogočila motorno plovbo za rekrea-
tivne in turistične namene na akumulacijskem jezeru hidro-
elektrarne Boštanj. S. Radi, foto: Občina Sevnica

Brezposelnost v Posavju

Spomladi upadla, jeseni nov priliv 
POSAVJE – Kot je v okviru srečanja z delodajalci v krškem hotelu City 14. maja povedala 
direktorica sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Irena Pirc, se je število 
brezposelnih v Posavju po januarskem višku k sreči začelo zniževati, a je stopnja brezpo-
selnosti še vedno višja kot na nivoju države. Najslabše je na območju krškega urada za delo. 

va, je struktura brezposelnih v 
Posavju precej neugodna, saj 
je med njimi nadpovprečno 
veliko mladih do 25 let (12 %), 
starejših nad 50 let (34 %) in 
zlasti invalidov (18 %), kar 38 % 
jih nima nobene izobrazbe. 
Njihovo vključevanje v zapo-
slitve ovira tudi slaba prostor-
ska mobilnost in pomanjkanje 
javnih prevozov.

V prvih štirih mesecih letošnje-
ga leta so delodajalci zavodu 
javili 1432 potreb po delavcih, 
največ po delavcih za prepro-
sta dela pri nizkih gradnjah, zi-
darjih (čeprav je gradbeništvo 
v krizi, se v Posavju počasi spet 
oživlja), sestavljalcih električ-
ne in elektronske opreme, pro-
dajalcih, natakarjih, varilcih, 
voznikih tovornjakov, ki so jih 

na zavodu uspeli pokriti 65-od-
stotno. Izdali so manj delov-
nih dovoljenj za tujce, saj so 
za sezonska dela v kmetijstvu 
v večji meri zainteresirani do-
mači brezposelni, kot je bilo to 
v preteklih letih. 

Glede obetov za nadaljevanje 
letošnjega leta Pirčeva meni, 
da bo stanje do jeseni ostalo 
podobno, kot je sedaj, če le 
ne bo večjih stečajev podje-
tij, nato pa zopet pričakuje-
jo večji priliv brezposelnih, saj 
se bodo v evidence vpisova-
li mladi, ki bodo končali šola-
nje, končala se bodo sezonska 
dela v kmetijstvu in turizmu … 
„Pričakujemo, da bomo konec 
leta spet imeli prek 5000 brez-
poselnih oseb,“ je dejala.
 P. Pavlovič

Povezovalna moč reke Save

Sevniški župan Srečko Ocvirk, predstavnik Turistične zve-
ze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije Jože Prah in 
radeška županja Rafaela Pintarič na novinarski konferenci 
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

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

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

Naslednja številka (12/2013) bo izšla v 
četrtek, 6. junija 2013.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
30. maj.

Najprej na Gradu Rajhenburg 
z otvoritvijo razstave izdel-
kov domače obrti, vezenin, 
likovnih, literarnih del in dru-
gih umetnin z naslovom Nav-
dih ustvarjalnosti, oblikovalo 
jo je preko 40 ustvarjalcev, 
zatem pa še s slavnostno aka-
demijo s podelitvijo priznanj 
ustanovnim članom stranke v 
krškem Kulturnem domu. Na 
njej sta zbrane ob premieri 
filma Misli predsed nikov SLS 
ob 25-letnici in kulturnem 
programu, ki so ga oblikovali 
Simfoničen orkester Glasbe-
ne šole Krško, Slovenski ok-
tet in harmonikar Toni So-
tošek z družino, nagovorila 
prvi predsednik Ivan Oman 
in aktualni predsednik Franc 
Bogovič. Oba sta strnila mi-
sli na prehojeno pot stran-
ke, kritično pa sta ocenila 
tudi današnje razmere v dr-
žavi, pri čemer je Oman go-
vor zaključil v prepričanju, 
da mora stranka ne glede na 
politično in gospodarsko sta-
nje v državi ohraniti svoje 

Srebrni jubilej stranke SLS
KRŠKO - 12. maja 1988 je bila v ljubljanski Unionski dvorani ustanovljena 
Slovenska kmečka zveza, predhodnica današnje Slovenske ljudske stranke, 
četrt stoletja delovanja stranke pa so člani, simpatizerji in povabljeni gostje 
obeležili 12. maja s svečanostjo v Krškem. 

programske usmeritve, avto-
nomnost in enotnost, Bogo-
vič pa z govornice namenil 
poziv vsem strankam, kole-
gom v opoziciji in članicam 
Evropske ljudske stranke, da 
s preveč ostrimi besedami ne 
zapirajo možnosti za dialog: 
„Vsi in vsak mora narediti ko-
rak nazaj pri ideološki reto-
riki, ki narod jezi in spravlja 
v depresijo, ter storiti korak 
naprej, da skozi približeva-

nje k pomiritvi naroda s pre-
teklostjo, začnemo gledati 
v prihodnost.“ Priznanja za 
življenjsko delo v zgodovini 
stranke so na slovesnosti pre-
jeli: prof. dr. Franc Zagožen, 
Ivan Oman, prof. dr. Berta 
Jereb, Evgen Sapač in Stan-
ko Čurin, pogostitev ob dru-
žabnem zaključku pa pripra-
vile kmečke žene in vinarji z 
območja občine Krško. 
 Bojana Mavsar

Na jubilejni svečanosti v Krškem: aktualni predsednik SLS 
Franc Bogovič, prvi predsednik Slovenske kmečke zveze 
Ivan Oman in njen idejni oče dr. Franc Zagožen

in zaživijo v svojih okoljih. Vendar je bilo tako, kot je bilo. 
Dočakali smo spopad za osamosvojitev Slovenije, ustvarili 
svojo državo, v kateri sedaj poizkušamo zaživeti in dohiteti 
stare narode s stoletno tradicijo državniškega življenja,“ je 
še povedal Poljanšek in zaključil: „Brežice so lep kraj. Živi-
jo polno kulturno življenje in kdor spremlja vse te dogodke, 
je lahko ponosen na to. Jutri bo to mesto nadaljevalo svojo 
pot v srečo tega prebivalstva in vsega slovenskega naroda.“

Približno 300 zbranim, v večini Brežičanom, sta nekaj besed 
namenila tudi predsednik sveta KS Brežice Boštjan Lukež in 
župan Ivan Molan. Lukež je omenil, da so na pobudo Društva 
za oživitev mesta Brežice 18. maj razglasili za krajevni pra-
znik. Letos so ga na prav poseben dan, dan mesta na brež-
cu, obeležili tretjič. Župan Molan je povedal, da so Brežice 
v dobrih šestih stoletjih doživele marsikaj – vzpone, padce, 
potrese, požare. Vendar so po njegovem definitivno dokaza-
le, da imajo tradicijo, zgodovino in svojo kulturo. Ob koncu 
prireditve je brežiški župan v znak zahvale slavnostnemu go-
vorniku in Big bandu podelil poštno znamko, kuverto in spo-
minski žig, ki jih je v počastitev 660-letnice mestnih pravic 
izdalo Društvo zbirateljev Verigar Brežice. Med povabljeni-
mi gosti so bili med drugim tudi častni občan dr. Jože Topo-
rišič, poslanec Andrej Vizjak, načelnik Generalštaba SV-ja 
brigadir Dobran Božič in poveljnik 15. polka vojaškega le-
talstva podpolkovnik Bojan Brecelj.
 Rok Retelj

660 let mestnih pravic obeležili 
v objemu grajskih zidov
nadaljevanje s 1. strani

KRŠKO – Z jutrišnjim dnem se pričenja dvotedensko krško 
občinsko praznovanje, v okviru katerega se bo zvrstilo oko-
li 50 prireditev. Višek bo praznovanje doseglo na dan občin-
skega praznika 7. junija, ko bo ob 12. uri otvoritev hidroe-
lektrarne Krško in obvoznice mesta Krško, ob 17. uri pa bo 
v Kulturnem domu Krško slavnostna akademija v počastitev 
praznika ter kulturno-zabavno druženje občank in občanov 
z glasbeno skupino Čuki. Na akademiji bodo podelili letošnja 
občinska priznanja. Veliki znak bosta letos prejela Jože Pirc 
in Parketarstvo Pirc ter Kulturno društvo Svoboda Brestani-
ca, znak Daniela Zalokar, Dušan Arh in Kmečka zadruga Kr-
ško, priznanje pa družbi Elmont Krško in Mlin Katić, Osnov-
na šola Podbočje, Simfonični orkester Glasbene šole Krško 
in Roman Blatnik.
Več o praznovanju pa na straneh 13 do 19. P. P.

Začenja se krško praznovanje

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

Na kopanje   
v Šmarješke Toplice

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

CELODNEVNO KOPANJE pon.-pet.  8,00 EUR vikend  8,50 EUR
Zunanji bazeni so odprti vsak dan od 8. do 19. ure (do 31. 5. 2013 do 17. ure). 

Uživajte v sproščenem plavanju v mirnem okolju zdraviliškega parka.

Podrobnosti lanskega po-
slovanja brežiške Občine je 
predstavil Aleksander Den-
žič, vodja oddelka za prora-
čun in finance. Med drugim 
je bil oktobra lani opravljen 
rebalans proračuna. Skupni 
prihodki so bili realizirani v 
višini slabih 24,3 milijonov 
evrov, kar predstavlja 94 % 
realizacije sprejetega plana, 
medtem ko je vrednost sku-
pnih odhodkov znašala pri-
bližno 24,1 milijonov evrov 
oz. 90 % realizacije. Obči-
na se je kratkoročno zadol-
žila za 200 tisoč evrov, iz-
dala pa je tudi poroštvo za 
zadolžitev podjetja Komuna-
la Brežice d.o.o. v višini 300 
tisoč evrov. Stanje na raču-
nu na zadnji dan leta 2012 je 
bilo 1.322.986 evrov, od tega 
presežek krajevnih skupnosti 
245.350 evrov in proračunski 
presežek 1.077.635 evrov. 
Zaradi dolgotrajne zime, ki 
je povzročila veliko škodo 
na infrastrukturi in tudi sta-
novanjskih objektih, je bilo 
potrebno narediti mini reba-
lans proračuna za leto 2013, 
med drugim se je povečala 
postavka za občinsko zimsko 
službo v višini 470 tisoč evrov 
in dodatno še za krajevne 
skupnosti, za sanacijo pla-
zov pa je bilo potrebno do-
dati še 185 tisoč evrov. Po be-
sedah župana Ivana Molana 
je to nujno predvsem zaradi 
tega, da se usposobijo ceste, 
ki so bile uničene zaradi plu-

Namesto lokalnega partnerstva
želijo novo obliko sodelovanja
BREŽICE – Brežiški občinski svetniki so 20. maja opravili že z 22. sejo v tekočem mandatu. Med drugim 
so potrdili zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012 in se strinjali s t. i. mini rebalansom 
proračuna za letošnje leto.

ženja in plazov. Do sedaj so 
namreč že porabili vseh 130 
tisoč evrov, kolikor je bilo na-
menjenih za sanacijo plazov. 
Župan je ob tem vse svetni-
ke opomnil, da bo napove-
dan dvig DDV-ja vplival tudi 
na zmanjšanje sredstev in in-
vesticij v občini, čemur pa bo 
namenjen rebalans, ki ga na-
črtujejo jeseni.

Stane Preskar, predsednik 
vodstvenega odbora Lokalne-
ga partnerstva Brežice (LPB), 
je svetnikom predstavil de-

lovanje slednjega v obdobju 
2005–2013. Namen LPB-ja je 
bil s pomočjo lokalnega pre-
bivalstva najti najprimernej-
ši prostor v brežiški občini za 
odlaganje radioaktivnih od-
padkov. Vendar se je ta na 
začetku zelo optimistično za-
stavljen projekt kmalu izjalo-
vil, saj je država vanj posegla 
do te mere, da se je iskanje 
najprimernejše lokacije „za 
hrbtom Brežičanov“ prestavi-
lo v krško občino. Preskar je 
zahteval, da se trenutna se-
stava LPB-ja razpusti ter da 
občinski organi nadaljujejo 
delo partnerstva in predvsem 
ne dopustijo, da vse skupaj 
propade. Prav tako so svetni-
ki na pobudo Jureta Pezdirca 
(PS) sprejeli sklep, v katerem 
Občinski svet Občine Brežice 
ugotavlja, da LPB nima več 
pogojev za delovanje, zara-
di česar pristojne državne in-
štitucije poziva, da čim prej 
vzpostavijo novo obliko sode-
lovanja z lokalno skupnostjo, 
predvsem pa pridobivanje so-

glasij za izgradnjo odlagali-
šča NSRAO. Preskar se je 
ob tem tudi cinično zahvalil 
ARAO za to, da jih je naučil 
borbenosti ter da jim ne sme-
jo več zaupati in zlahka ver-
jeti. Po njegovem se bo mo-
ral ARAO zelo potruditi, da si 
pridobi nazaj najdragocenej-
še, kar so pri LPB-ju imeli in 
zapravili – zaupanje ljudi.

Župan Molan je tudi omenil, 
da bo javna obravnava DPN-ja 
za Vrbinsko cesto 13. junija, 
da je bilo letos v občini zabe-
leženih kar 55 plazov, od tega 
deset izjemno zahtevnih, ki 
ogrožajo stanovanjske objek-
te, ter da so v mestnem sre-
dišču Brežic in bližnji okoli-
ci poskusno uvedli brezplačni 
brezžični dostop do interne-
ta. Brežiški svetniki so na seji 
sprejeli tudi sklep o uskladi-
tvi cene storitve „Pomoč na 
domu“ za letošnje leto. Nova 
cena se v primerjavi z letom 
2012 zmanjša za štiri odstot-
ke in znaša 18,11 evrov, pri 
čemer je subvencija občine 
62,8 odstotkov, kar pomeni, 
da uporabniki storitve plača-
jo 6,14 evrov. Naj za konec 
še omenimo, da so svetniki z 
dnevnega reda umaknili toč-
ko o poimenovanju objekta 
„prosvetni dom“ v Dom kul-
ture Brežice, saj je svetnik 
Robert Zorko (SDS) predlagal 
ustreznejše in tudi slovnično 
pravilno poimenovanje – Kul-
turni dom Brežice. Sklenili 
so, da bodo ta sklep spreje-
li po tem, ko bodo novo poi-
menovanje predlagali breži-
škim kulturnikom.
 Rok Retelj

Stane Preskar

Pogovor z Japcem Jakopinom
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov se vključuje v praznovanje praznika občine Krško z or-
ganizacijo pogovora z Japcem Jakopinom, Seaway. Pogovor 
pod naslovom ‚Slovenija med možnostmi in priložnostmi‘ bo 
potekal v sredo, 5. junija, ob 17. uri v konferenčni dvorani 
informacijskega središča GEN, Vrbina 17, Krško. Japec Jako-
pin z bratom Jernejem že trideset let uspešno deluje na po-
dročju konstruiranja in izdelovanja plovil, za kar je podje-
tje Seaway prejelo že več kot trideset prestižnih nagrad. S 
tem pogovorom Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov nadaljuje svojo bogato tradicijo srečanj s pri-
znanimi podjetniki in strokovnjaki, s čimer omogoča izme-
njavo bogatih izkušenj med vabljenimi govorci in posavski-
mi podjetniki, vodilnimi v gospodarstvu in negospodarstvu. 
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Pred triinpetdesetimi leti nam je osnovnošolcem 
osmega razreda spoštovana učiteljica slovenskega 
jezika Zlata Dolenčeva naložila spis o mestu. Kako 
in s kakšnimi očmi mladostniki vidimo Brežice. Po 
desetminutnem možganskem mrku nas je preseneče-
na nad mladostniško slepoto šepetaje in prav nara-
hlo prebudila: »Postavite se vendar v mislih pred ob-
činsko stavbo in si začnite ogledovati ulico v levo in 
desno. No, prosim lepo, ne bodite fijakerski konji!« 
Gospa je imela način, da je v razredu ob predava-
njih hodila in govorila kar se da tiho, da nas je »dr-
žala« k poslušanju, naša takratna šola pa je dana-
šnji Slomškov dom v fazi obnavljanja. Ta spomin 
vsakokrat obnovim, kadar gonim svoje kolo med 
našo staro šolo in občasno postojanko z Ivanko pri 
Žaretu.

Kolo in misli gonim po dolgem in počez po mestu 
in okolici. V toplih mesecih mimo gimnazije, kjer je 
svoj čas tako neznansko fino dišalo, zlasti po dež-
ju, po španskem bezgu in iz grmov belega jasminove-
ga cvetja. Še diši? Me grize. Dišalo je tudi, kakopak, 
po ljubeznih. Sedaj se lahko dobrohotno nasmihamo 
ob melodiji Novih fosilov »… pokraj naše stare škole 
sad se druga deca vole …« Sem začela s šolami? Gi-
mnazijsko, nekoč frančiškansko poslopje, se je poso-
dobilo in razlezlo, pa tudi sicer se je v našem mestu 
povečalo razkošje šol, kjer se v mlade glave stekajo 
znanja, ki naj bi plemenitila našo še vedno lepo zele-
no dolino. Zaradi vse večjih potreb vse pogosteje vi-
jugam s kolesom med zdravstvenim domom in bolni-
šnico in misli mi preveva hvaležnost, da ju imamo. 

V 660 letih, odkar ima moje, naše mesto, mestne pra-
vice, se je njegova podoba dodobra spremenila in je 
iz strogega mestnega jedra zlagoma segla čez njegov 
rob. A zaselki imajo še vedno brežiško poštno števil-
ko. Mestna ulica je, denimo, nekako posodobljena. 
Ni več makadamska, pred trgovino v osrčju me-
sta ni več majhne bencinske črpalke in ni več sko-
raj neskončnega repa za dišeč Slivnikov kruh in za 
omamne žemljice. Po papirju dišeča Savkina knji-
žnica se je preselila dvakrat in se na vse mogoče na-
čine modernizirala. Vsebinske podobe trgovinic so 
se preoblikovale tako, da o njih lahko le še sanjamo. 
Ker so jih dobesedno zdrobili obrobni megamarke-
ti. In se zdi, da je presahle obrtniške delavnice in tr-
govinice z njihovimi lastniki vred zakoličila v knji-
gah Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov in Gospa, 
če ni dobro, ni treba nič plačat dr. Ivanka Počkarje-
va. Spreminjajoče se podobe mesta lahko pestujemo 
tudi s knjigo Brežice – stoletje na razglednicah Polo-
ne Brenčič in Silva Mavsarja.

Kolo večkrat z nostalgijo gonim mimo Glasbene šole 
k Posavskemu muzeju, kjer je zabeležena zgodovi-
na vse do sanj o samostojni Sloveniji. Tudi razstava 
Verigarjev bi bila lahko po kmečki pameti na ogled 
do mestnega praznika, saj je bila v večini posveče-
na prav temu. In je pod gradom in ob parku najlepši 
del mojega tukajšnjega časa. Gonim kolo mimo ali 
na pokopališče, po mostu čez Savo in Krko pod Ča-
teški hrib. Z vmesnim postajališčem, kjer je bilo sej-
mišče. Spomin izbeza na površje mojo, v vseh po-
gledih pokončno Židanovo babico, ki je tu prav po 
moško sklepala posle. Kolo poganjam, če je le mogo-
če, po manj prometnih poteh. Za Vrbino. Ki se ji le-
pijo druge vsebine. Pa smo tu, gimnazijci, opravljali 
obvezno prakso, spoznavali pogozdovanje in še dru-
ge koristnosti.

Ko v večernih urah iz prireditev zganjam hitro vo-
žnjo, se mi vsakokrat, prav zares, prikrade nostalgi-
ja. Iz ne tako oddaljenih časov. Takrat sem gnala kolo 
z delavkami Jutranjke, z vsemi onimi, ki so delali v 
Tovarni pohištva, tudi med kamioni Prevozovih šo-
ferjev, ki so se vračali iz dolgih poti domov, ali so se 
na neskončne kilometre šele poganjali. Mesto je ži-
velo! Sedaj pretežno vijugam med kavarnami, ki so 
še na voljo v poznih urah, raznimi zaprtimi banka-
mi, mimo izložbenih oken redkih trgovin, ki bi jih lah-
ko preštela na prste ene roke, ki vztrajajo s popusti. 
Kako smo lahko dovolili, da se nam je zgodilo, kar se 
nam je? Na vseh gonjenjih križem kražem, kot se mi 
je tudi tole zapisovalo, in bi še lahko na dolgo in širo-
ko lovila rep, bentim nad kolesarskimi stezami, ki jih 
ni! Če pa je steze vsaj za vzorec, kot pri lekarni v Tr-
nju, se pravi, v moji neposredni bližini, je tu nezno-
sen dren, ker vozniki avtomobilov ne upoštevajo niti 
steze niti pločnika, ne pešcev in ne kolesarjev.

No, tole je bil ta »džiro« s kolesom, preteklost pove-
zana s sedanjostjo. In bi bilo večkrat dobro biti »fija-
kerski« konj. A ne na kolesu! 

Brežice s 
kolesa

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
Margareta Marjetič, predsednica KD Svoboda Brestanica:

Moralna dolžnost učiteljev je bila 
sodelovati v kulturnem življenju

Kakšni so bili začetki kultur-
nega delovanja v Brestanici 
oziroma nekdanjem Rajhen-
burgu?
Kot marsikje v naših krajih se 
je organizirano kulturno ži-
vljenje v Brestanici razmah-
nilo z ustanovitvijo čitalnice, 
in sicer leta 1891. Čitalničar-
ji niso budili le narodne zave-
sti in ljubezni do domačega 
slovenskega jezika, temveč 
so bili hkrati tudi pobudniki 
širšega kulturnega udejstvo-
vanja v kraju. Čez dve leti 
bomo praznovali 120-letnico 
našega kulturnega društva, 
v mesecu oktobru letos pa 
bomo praznovali 110-letnico 
prve izvedene igre v sloven-
ščini pri nas, enodejanke Ja-
koba Aleševca Eno uro doktor, 
ki jo bomo ponovno uprizori-
li na domačem odru. 

Kateri pa so bili po vašem 
mnenju vrhovi, največji do-
sežki tega več kot stoletne-
ga ustvarjanja?
O KD Svoboda govorimo v 
času po drugi svetovni vojni. 
Tedaj je bila prav gotovo ta 
vzhičenost največja in v ti-
stem obdobju so se tudi rodi-
le skupine, ki živijo še danes. 
Tedaj so zaživeli denimo mo-
ški pevski zbor, občasno mla-
dinski, mandolinski sestav, 
med drugim zabavni orkester 
STEB, pa gledališka družina, 
v kateri so uprizorili kar po 
dve premieri na leto, kar po-
meni, da so morali imeti lju-
dje res veliko zagnanosti, vo-
lje in moči, pa tudi časa, ki so 
ga temu posvečali. 

Za gledališko, pa tudi za 
pevsko dejavnost lahko re-
čemo, da sta stalnici kultur-
nega dogajanja in življenja 
v kraju.
Gledališka dejavnost je doži-
vela razcvet z izgradnjo Slom-
škovega doma, to je sedanje-
ga Doma krajanov, še bolj pa 
po 1. sv. vojni, ko je bil zgra-
jen Sokolski dom. Bila je iz-
redno aktivna vse do sredine 
70. let prejšnjega stoletja, 
zatem malo zamrla, a pov-
sem presahnila ni nikoli. Nov 
zagon se je začel po 1980, 
ko je režisersko delo pre-
vzela gospa Vera Kustec, za 
njo Marjanca Bromše, za nji-
ma pa jaz. Sedaj je to neko-
liko bolj umirjeno delo, tru-
dimo se, da uprizorimo vsaj 
eno premiero na leto, če pa 
ne gre, pa na dve leti, a delo 
v gledališki skupini živi. Gle-
dališke skupine so v obdobju 
pol stoletja uprizorile na do-
mačem odru skupno preko 50 
premier. 

Prav tako je vsa ta leta stal-
nica v obdobju Svobode moški 
pevski zbor. Oba prejšnja zbo-
rovodja sta se trudila, prvi je 
bil Vinko Avsenak, zatem pa 
je zbor vodil in oblikoval v do-
bro, tudi že številčno močno 
skupino, Adolf Moškon. Nato 
ga je leta 1976 prevzel Janko 
Avsenak. Pod njegovim vod-
stvom so zelo razširili reper-
toar, uvedli nove oblike dela, 

sodelujejo z instrumentali-
sti, z orkestri, skratka, Avse-
nak je uvedel nove prijeme, 
ki so ljudem bolj blizu, s tem 
ostajajo aktualni in zanimivi. 
V pevski sekciji poleg MoPZ 
delujeta še dve vokalni sku-
pini, in sicer eno vodi Marko 
Železnik, drugo, Rajhenbur-
ški oktet, pa Janko Avsenak.  

Vaše društvo je med posa-
vskimi kulturnimi društvi z 
dolgo tradicijo posebno po 
zelo razvejani plesni dejav-
nosti …
Da, ples je imel pri nas zani-
mive začetek. Nastal je med 
mladimi dekleti, ki so rade 
plesale in so želele popestri-
ti kulturni dogodek, kar pa jih 
je v tolikšni meri pritegnilo, 
da so v svoje vrste pridobile 
še druga dekleta. To sta bili 
predvsem Petra Kavčič in Su-
zana Robek, prej Arnšek, ki 
sta prvo skupino (Aleja) vodi-
li skozi prve korake, interes 
pa je bil vedno večji, nasta-
le so nove skupine, sedaj gre-
do že v trideseto leto. Imamo 
tudi po šest, sedem skupin, 
od najmlajših, ki začnejo že 
v šoli, poleg te tudi skupino, 
ki vadi v Svobodi, pridobile so 
tudi nove mentorice. Iz želje 
po pestrosti, razvedrilu, sme-
hu na vsakoletni prireditvi Pe-
trov sejem je nastala moška 
skupina Tower Pancers, sedaj 
pa je tudi že dopolnila 10 let. 
S prireditvijo Slovenija ima ta-
lent je izstreljena v širše oko-
lje in interes zanjo je zelo ve-
lik. Moški so v lanskem letu 
nekako spodbudili tudi žen-
ske, da so oblikovale skupino 
Babuške rajhenburške. Naša 
povezanost z gradom in njego-
vo zgodovino pa je pred štirimi 
leti rodila tudi skupino plesal-
cev srednjeveških plesov.

Malo kulturnih društev se 
danes ponaša tudi s svojo 
knjižnico.
Naša knjižnica ima zelo boga-
to zgodovino. Že po letu 1860 
so učitelji, še posebno uči-
telj Kovač, ki nam je zapustil 
kroniko, zbirali knjige. Bile 
so bolj poljudnoznanstvene, 
zelo malo sicer v slovenskem 
jeziku, vendar so začetki bili. 
Točnih virov sicer nimamo, a 
knjižnica, ki je bila v Slomško-
vem domu, prav tu, kjer smo 
sedaj (Dom krajanov), naj bi 
že v obdobju med 1. in 2. sv. 
vojno razpolagala z 2.000 iz-
vodi knjig. V bistvu je knjižni-
ca spet zaživela leta 1981, ko 
so bili prostori ponovno preu-
rejeni za knjižnico in sta bili 
knjižničarki Marica Daugul in 
Marija Kavčič. Zatem je knji-
žničarska dejavnost malo pre-
sahnila, leta 1997 pa smo po-
novno odprli njena vrata in od 
tedaj redno deluje. Fond se 
je razširil, imamo čez 4.000 
knjig, posebno skrb pa name-
njamo otroški knjižnici. 

Pestro paleto dejavnosti va-
šega društva zaokrožuje li-
kovna sekcija.
Ta je nastala po zaslugi Stane-
ta Fabjančiča, ki je bil v šest-
desetih letih član likovnega 
kluba Klik v Krškem in ko so 
iskali prostore za razstavlja-
nje je predlagal, da v gradu 
dajo tudi prostor za galerijo, 
ki je imela ime Galerija samo-
rastnikov, pozneje je dobila 
ime Galerija Staneta Fabjan-
čiča in je delovala do seda-
nje obnove gradu v letu 2011. 
Naša likovna skupina je ime-
la izredno širok krog sodelav-
cev in daleč presegla krajev-
ne meje. Tudi sedaj je med 
domačini kar nekaj ustvarjal-
cev. Sedaj smo uredili manj-

šo galerijo v preddverju naše-
ga kulturnega doma, a upam, 
da nam bodo v prenovljenem 
gradu spet omogočili kakšne 
večje razstave, da bo likovno 
ustvarjanje v kraju lažje žive-
lo dalje. Ravno sedaj, v maju, 
smo imeli prvi extempore, to-
krat v sodelovanju z Društvom 
likovnikov OKO Krško. Likovna 
dela bodo na ogled ob koncer-
tu Brestanica poje. 

Omenili ste obnovo gradu. 
So se pričakovanja Brestani-
čanov po dolgoletnih priza-
devanjih za njegovo oživitev 
izpolnila?
Resnično lahko rečemo, da je 
grad živel po zaslugi bresta-
niških kulturnih delavcev. Ve-
čina prireditev je bila v naši 
organizaciji, tu in tam je pri-
stopil še kdo, npr. Javni sklad 
za kulturne dejavnosti, prej 
ZKD. Zato nam je odleglo, ko 
je na Občini Krško in Kultur-
nem domu Krško, ki upravlja 
z gradom, prišlo do razume-
vanja, da društva, ki smo prej 
oživljala tega našega starega 
očaka, nimamo obveznosti 
plačevati najemnine za naše 
prireditve. Imeli smo že ne-
kaj prireditev, ki jih usklaju-
jemo z upravljavci, naša želja 
pa je, da bi na grad vrnili stal-
no razstavo Brestanica skozi 
čas, ki bi jo dopolnjevali.

Pogosto slišimo, kako so uči-
telji nekoč predstavljali mo-
tor dogajanja v naših krajih. 
Kako je bilo s tem v Bresta-
nici in kako je danes?
Mislim, da je po tej plati da-
nes drugače. Mi smo bili tako 
naravnani, da je vse, kar se 
je dogajalo v kraju, nastaja-
lo v sodelovanju šole in dru-
štev. Nekakšna moralna dol-
žnost učiteljev je bila, da smo 
pri tem sodelovali. Če druge-
ga ne, smo se prireditev vsaj 
udeleževali, lahko pa rečem, 
da so bili člani učiteljskega 
zbora tudi aktivni pri pripra-
vah ali iger ali literarni veče-
rov, sodelovali so kot avtor-
ji pesmi ipd. Danes ne vem, 
ali gre za tolikšno obremeni-
tev učiteljev v šoli z delom 
ali pa za neko splošno indife-
rentnost ljudi do dogajanja v 
kraju, saj opažam, da se na 
prireditvah srečujemo vedno 
isti, predvsem mlajših veliko-
krat ni. Seveda pa so tudi iz-
jeme, nekateri so zelo aktiv-
ni, tudi med mlajšimi učitelji. 
Ni pa takšnega spontanega 
odziva, kot je bil nekdaj. 

Pogosto vprašanje, pa ven-
darle: kaj za društvo pome-
ni najvišje priznanje občine 
Krško?
Tudi odgovor ne more biti zelo 
inovativen, saj je znana in 
preprosta resnica, da je pri-
znanje spodbuda, predvsem 
pa daje občutek, da trud ni 
zaman in da je delo ljudi opa-
ženo. Je velika nagrada vsem, 
ki so bili aktivni skozi desetle-
tja in še posebno današnji ge-
neraciji, ki namenja svoj čas 
za delo v društvu.
 Bojana Mavsar

BRESTANICA – Med dobitniki letošnjih priznanj ob prazniku občine Krško je tudi Kulturno društvo Svobo-
da Brestanica, ki bo prejelo najvišje priznanje – veliki znak. Društvo ima namreč izredno bogato tradi-
cijo in je v desetletjih svojega delovanja močno obeležilo kulturni utrip tako svojega kraja kot širšega 
okolja. V njem danes deluje šest sekcij, med katerimi sta najstarejši gledališka in glasbena, ki kontinu-
irano delujeta že 68 let, likovna 44 let, 27 let plesna in 21 let literarna, pod okriljem društva pa delu-
je tudi knjižnica. Ob tej priložnosti smo se o kulturnem delovanju v Brestanici pogovarjali z Margareto 
Marjetič, ki vodi društvo zadnjih 18 let.

Margareta Marjetič, po rodu Velenjčanka, se je v Brestani-
co priselila leta 1963 in začela najprej poučevati razredni 
pouk na Senovem, zatem pa v šolskem letu 1964/1965 na 
brestaniški osnovni šoli. Razen štirih let, ko je bila profesi-
onalna funkcionarka SZDL Krško, je vse do upokojitve leta 
1996 delala na brestaniški šoli, med drugim tudi kot name-
stnica ravnatelja. Predsednica KD Svoboda je že 18 let, za-
dnjih 10 let pa vodi tudi dramsko sekcijo. 
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Posavsko pevsko zvezo je do 
leta 1980 vodil Adolf Mo-
škon, naslednjih šest let 
Janko Avsenak, po letu 
1986 pa se je pod vodstvom 
Ernesta Ferka preimenova-
la v Posavsko pevsko zdru-
ženje. Slednjega je od leta 
1993 do leta 1999 vodil Jože 
Novak, nakar je združenje 
v tej obliki prenehalo delo-
vati, pevska dejavnost pa je 
prešla pod okrilje delovanja 
Območnih izpostav Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
po posameznih občinah. Zato 
so organizatorji posavskega 
pevskega praznika štiri dese-
tletja ne le počastili z nasto-
pom skupno 34 zborov, tem-
več so v brestaniških grajskih 
prostorih pripravili tudi raz-
stavo, ki jo je na prvi kon-

certni večer odprla krška 
podžupanja Ana Somrak, se-
stavljena pa je iz različnega 
glasbenega gradiva, kot so 
slike z revij v različnih ob-
dobjih, notna gradiva in re-
pertoarji, plakati, avdio in 
video kasete, zgoščenke, re-
vije Naši zbori ipd. Razstavo, 
ki bo na ogled do 10. juni-
ja, je zbranim obiskovalcem 
predstavila vodja JSKD Kr-
ško Sonja Levičar, medtem 
ko je zbrane skozi čas delo-

Tridnevni posavski pevski praznik
BRESTANICA, BOŠTANJ – Z organizacijo štirih koncertov med 10. in 12. majem, treh na gradu Rajhen-
burg in zaključim koncertom v Župnijski cerkvi v Boštanju, je izzvenela letošnja Pesem Posavja, ki je 
letos potekala v znamenju 40-letnice ustanovitve Posavske pevske zveze. Ta je bila z namenom pove-
zati zbore, dvigniti kakovost zborovskega petja in organizacij revij ter nastopov na večjih prireditvah 
ustanovljena za območje občin Brežice, Krško in Sevnica leta 1972.

vanja zborov popeljala vodja 
JSKD Brežice in regijska ko-
ordinatorka Simona Rožman 
Strnad. Kot je slednja med 
drugim dejala, segajo kore-

nine zborovske glasbe kakor 
tudi množičnost zborov v čas 
pomladi narodov, ko so pev-
ci s prepevanjem budili na-
rodno zavest. Odrasli, otro-
ški in mladinski pevski zbori 
in manjše pevske zasedbe jo 
z nastopi ohranjajo še danes, 
tako v obliki slovenske ume-
tne kot ljudske pesmi in ra-
znimi priredbami. 

Vse štiri koncerte v sklopu 
posavskega pevskega prazni-

ka je strokovno spremljal di-
rigent in zborovodja Marko 
Vatovec, zapeli pa so: Pev-
ska skupina Encijan Planin-
skega društva Lisca Sevnica 
(zborovodja Jože Pfeifer), 
MePZ KUD Oton Župančič 
Artiče (Miha Haler), Vokal-
na skupina Barbara Globoko 
(Anita Veršec), MePZ Stude-
nec (Blaž Klemenčič), MePZ 
KUD Brežice (Elizabeta in 
Dragutin Križanić), ŽePZ Fe-
mina Cantat Krško (Ana Če-
šnjevar), MoPZ Slavček Veli-
ka Dolina (Ignac Slakonja), 
MePZ Lisca Sevnica (Jože 
Pfeifer), Vokalna skupina 
Solzice GŠ Brežice (Marjet-
ka Podgoršek Horžen), Ok-
tet Jurij Dalmatin (Marjeta 
Sojar), Dekliška skupina Ma-
vrica (Katarina Štefanič Ro-
žanec), Vokalna skupina Iris 
Kapele (Mateja Rožman), 
Oktet Orlica Pišece (Franc 
Kene), Vokalna skupina Co-
ronke (Romanca Pokorn), 
Fantje z Razborja (Marjan-
ca Ocvirk), Vokalna skupina 
Vilinke (Martina Prevejšek), 
Vox Posavci (Zinka Škofca), 
MoPZ Svoboda Brestanica 
(Janko Avsenak), ŽePZ Aza-
lea Boštanj (Mimi Šuster), 
KD MoPZ Sromlje (Vinko Žer-
jav), MoPZ Planina Cerklje 

ob Krki (Miha Haler), MePZ 
Zvon (Marjeta Sojar), MoPZ 
Bizeljsko (Vinko Žerjav), 
ŽePZ Prepelice (Mira Dernač 
Hajtnik), MePZ Viva Brežice 
(Simona Rožman Strnad); v 
boštanjski župnijski cerkvi pa 
so zapeli: ŽePZ Orlica Pišece 
(Vinko Žerjav), MePZ Franc 
Bogovič Dobova (Andreja Ba-
rič Kerin), Lovski PZ Globo-
ko (Franc Kene), MePZ KUD 
Anton Kreč Čatež ob Savi 
(Ignac Slakonja), MoPZ Ivan 
Kobal Krška vas (Miha Haler), 
MePZ Koprivnica (Anja Rad-
kovič), MoPZ Kapele (Miha-
ela Komočar), MePZ Župnije 
Leskovec pri Krškem (Kristi-
na Lovšin Salmič) in Septet 
Fortuna (Margareta Megi So-
tlar).

Hkrati so se organizatorji v 
jubilejnem letu na obeh pri-
zoriščih koncertov zahvalili s 
podelitvijo posebnih spomin-
skih plaket posameznikom za 
njihov doprinos pri ohranja-
nju, organizaciji in razvoju 
zborovskega petja. Na gra-
du Rajhenburg so plaketo 
prejeli Adolf Moškon, Janko 
Avsenak in Ernest Ferk, v Bo-
štanju pa Jože Novak, Jože 
Žnidarič in Fonzi Žibert.  
 B. Mavsar, S. Radi

Predsedniki nekdanje Posavske pevske zveze (od leve) Er-
nest Ferk, Adolf Moškon in Janko Avsenak

KRŠKO – 13. maja se je pričel teden vseživljenjskega uče-
nja, ki ga v Posavju že osemnajstič koordinira Ljudska uni-
verza Krško. V njem se bo zvrstilo prek 40 prireditev, ki 
so jih omogočili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Občina Krško ter izvajalci prireditev. 

V okviru številnih prireditev, ki se navezujejo na evropsko 
leto državljanov, je 16. maja v Dvorani v parku Krško zagle-
dala luč sveta razstava „Sodobne slikarske tehnike“, ki so jo 
pripravili člani likovnega študijskega krožka Ljudske univer-
ze Krško pod mentorstvom akademske slikarke Mojce Lampe 

Kajtna. „Dela so raznolika, kakor smo si različni mi v skupi-
ni. Spoznavali smo različne tehnike, letos pa smo se loti-
li sodobnejših pristopov in se spustili do abstrakcije. Prišli 
smo tudi do študije portreta,“ je mentorica dejala o razsta-
vi. Svoje vtise in občutja o slikanju ter druženju so izrazili 
tudi udeleženci krožka: Darinka Ašič, Roman Blatnik, Boba 
Čekrlić, Milena Petelinc, Dušanka Štoviček Kodrič, Mojca 
Kozlevčar, Mirica Kranjc, Milena Mraović, Marija Smolič, 
Marta Šulc in Gabriela Tršelič. Za glasbeni utrip so poskrbe-
li učenci Glasbene šole Krško.

14. maja pa je v Dvorani v parku Krško potekala otvoritev 
razstave ročnih del članic krožka Univerze za tretje življenj-
sko obdobje pri Ljudski univerzi Krško. Svoje izdelke so raz-

stavile: Marija Planinc, Polona Ulčnik, Anica Žokalj, Ivanka 
Ivačič, Branka Krošelj, Rozika Hotko, Jožica Gasior, Maj-
da Jamnikar, Milena Novak in Marica Pečarič. V kulturnem 
programu je sodeloval harmonikar Simon Škoda, prireditev 
pa je povezovala Monika Novšak.  M. Hrvatin, M. Novšak

Razstavili likovna in ročna dela

Udeleženci likovnega študijskega krožka

Članice ročnodelskega krožka

BREŽICE – Na Pošti Brežice je 18. maja potekala predstavitev 
poštne znamke in kuverte v počastitev 660-letnice brežiških 
mestnih pravic, ki jo je izdalo Društvo zbirateljev Verigar 
Brežice. Kot je ob tem pojasnil član društva Ivan Tomše, so 
za obeležitev želeli uporabiti del listine, ki je dolga sedem 
strani, s katero je nadškof Ortolf iz Salzburga podelil me-
stu Rhainn (Brežice) mestne pravice. Naštel je vse pravice, 

ki naj bi jih imeli, le upravnih mesto še ni imelo. Z razstavo 
25. aprila je Verigar prikazal zbirateljstvo članov društva s 
poudarkom na bogati zbirki razglednic Brežic, ki so prika-
zale, kako se je razvijalo mesto, del le-teh je bilo razsta-
vljenih tudi na praznični dan Brežic. Na kuverti je prvič na-
tisnjena ena prvih grafik mesta (avtor Georgie M. Vischer), 
uspelo jim je pridobiti pečatnik in naredili so njegov odtis, 
ki je na kuverti, izdelan je tudi spominski žig z datumom 
18.05.2013. Znamka in kuverta sta tako zgodovinski mate-
rial. Da je znamka posebna vrednost, ki bo morda obkroži-
la svet in ime mesta ponesla preko meja, pa je dodala pod-
županja Vladka Kežman. Dogodek je počastil častni občan 
občine Brežice Miloš Poljanšek (tudi sam zbiratelj) z ženo 
Marijo (na fotografiji z zbiratelji).
 N. J. S.

Na letošnji Pesmi Posavja je zapelo 34 pevskih zasedb.

Ob jubileju znamka in kuverta
BREŽICE – 21 članov Društva likovnikov Brežice je 18. maja 
v Večnamenski športni dvorani odprlo likovno razstavo ob 
660-letnici mesta Brežice. Predsednica društva Kristina Bevc 
(na fotografiji pred razstavo) je ob tem dejala: »Ob dana-

šnjem prazniku smo pripravili razstavo, s katero predstavlja-
mo naš pogled na mesto Brežice. Pri izboru slik za razstavo 
se nismo omejevali ne s formati ne s tehnikami slikanja. Po-
udarek je bil na motivu. Mesto Brežice. Kaj nam ponuja, kaj 
nam pomeni. Zagotovo je vsem slikam skupna domačnost, 
dobra energija, ki jo je mesto Brežice skozi svojo zgodovi-
no kopičilo v zgradbah in zgodbah, ki kljubujejo zobu časa.« 
Tako likovniki niso mogli mimo najbolj znanih motivov, kot 
so vodovodni stolp, brežiški grad, Ulica stare pravde, Rokova 
cerkev, Prešernova ulica, Ulica pod obzidjem, grajske kašče 
in nemški dom, k Brežicam pa spadajo tudi Vrbina, sotočje 
Save in Krke, okolica z gradom Mokrice in Gričem, kar so upo-
dabljali likovniki. Med gledalci sta bili tudi podžupanji Katja 
Čanžar in Vladka Kežman, program pa so popestrili Peter 
Dirnbek in plesalci PD Imani Ka‘bavidas pelera in Alter ego.
 N. J. S.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V okviru projekta Center vseživljenj-
skega učenja, katerega nosilec je Ljudska univerza Krško, 
partner pa Valvasorjeva knjižnica Krško z enotama v Kosta-
njevici na Krki in na Senovem, se je od oktobra do maja v 

kostanjeviški knjižnici srečevalo 13 udeleženk krožka ročnih 
del, ki so ustvarjale pletenine pod mentorstvom Marije Mo-
lan in vezenine pod mentorstvom Cirile Gradišar. Svoje iz-
delke so 19. maja že četrto leto zapored razstavile na ogled 
v prostorih gostilne Žolnir, kjer sta zbrane pozdravili tudi Na-
taša Kršak z LU Krško, ki je poudarila, da je kostanjeviška 
Točka vseživljenjskega učenja daleč najuspešnejša v Posav-
ju, ter direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović. Otvo-
ritveno slovesnost je popestril pevski zbor Društva podežel-
skih žena Pod Gorjanci. P. P., foto: Jerica Kuhar

Letošnjo zimo so pletle in vezle

Udeleženke krožka ročnih del z vodjo kostanjeviške knji-
žnice Alenko Žugič Jakovina

Brežiški likovniki Brežicam

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na pobudo Jožeta Petkovška, ki je po-
stal prvi predsednik društva, Alojza Kerina, Staneta Zupanči-
ča, Romana Logarja, Jožeta in Kristine Olovec so v Leskovcu 
pri Krškem ustanovili Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot. 
Zadnjo aprilsko soboto so se zbrali na ustanovnem sestanku ter 
poleg predsednika izvolili še ostale organe društva. V društvu so 
si zastavili cilj, da bi se v javnosti čim večkrat predstavili s svo-
jimi dobrotami, se več izobraževali na tem področju, promovi-
rali posavsko kulinariko in ohranjali ljudske običaje. A. H.

V Leskovcu novo društvo 

OKNA  
VRATA  
SENCILA

www.roletarstvo-bayer.si
OKNA ZA VEC GENERACIJ!

TEL: 07 30 80 210
Košenice 34, 8000 Novo mesto

LAŠKO - V organizaciji Društva salamarjev Sevnica se je po dveh 
uspešno izpeljanih finalih slovenskih salamijad v Sevnici leto-
šnja 17. odvijala v Laškem, kjer je bilo med 59 salamarji iz ce-
lotne Slovenije 12 tekmovalcev iz Posavja. Zmagala je Marica 
Zorc z Mirne na Dolenjskem, drugo mesto je osvojil Jože Pet-
kovšek iz Leskovca pri Krškem, tretje pa Matej Nučič iz Ško-
cjana. Najboljši iz sevniške občine je bil Milan Daničič z osvoje-
nim 10. mestom, najboljši iz brežiške občine pa Miloš Krošelj, 
ki je pristal na 35. mestu.  
Vseslovenski dogodek, za katerega so si v sevniškem društvu 
salamarjev prizadevali, da bi vedno potekal v Sevnici, so obo-
gatili z domačo in mednarodno kulinarično ponudbo priznanih 
gostincev ter z glasbenim programom, v katerem so nastopili 
tudi člani skupine Mariachi Fiesta en Jalisco iz Dobove. S. R.

Na finalu salamijad tudi Posavci

Po ogledu lani prenovljene-
ga gradu sta številne zbrane 
nagovorili krška podžupanja 
Ana Somrak in direktorica 
Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, območne 
enote Krško dr. Tatjana Mla-
kar, Bogatajeva hči Janja 
Rošker Bogataj pa se je za-
hvalila za ohranjanje spomi-
na na svojega očeta, ki bi bil, 
kakor je dejala, ponosen na 
dosežke te zdravstvene usta-
nove. Nato je direktor Zdra-
vstvenega doma Krško Da-
mijan Blatnik povzel delo 
ustanove v letu 2012 in ga 
kljub zaostreni finančni si-
tuaciji ocenil kot uspešne-
ga. „Pogodbeni obseg stori-
tev je bil v celoti realiziran 
v večini dejavnosti, z racio-
nalno porabo, načrtovanjem 
porabe in doseženim zniža-
njem cen z javnimi razpisi 

Na podelitvi je bila prisotna 
tudi izvršna direktorica ome-
njene kanadske akreditacij-
ske hiše Conny Adam Men-
ger, ki je poudarila, da je ta 
akreditacija velik mejnik bre-
žiške bolnišnice, saj priča o 
visoki kakovosti varnosti paci-
entov in zdravstvene oskrbe, 
ki jo je mogoče doseči zgolj 
s predanim delom vseh posa-
meznikov bolnišnice. SB Bre-
žice je na številnih področjih 
dosegla kar 95-odstotno skla-
dnost z zahtevami za kako-
vost, med katerimi je Adam 
Mengerjeva navedla osredo-
točenost, dostopnost in var-
nost pacientov ter stalnost, 
učinkovitost in odličnost sto-
ritev, osredotočenih na paci-
enta. Brežiška bolnišnica je 
dosegla tudi kar osem od de-
vetih zahtevanih praks akre-
ditacijske hiše, med njimi so 
najpomembnejše odstranitev 
koncentriranih elektrolitov z 
vseh mest, kjer se nahajajo 
pacienti, zagotovitev ustre-
zne higiene umivanja rok in 
varna raba injekcij. Nenaza-
dnje pa je bolnišnica dose-

SEVNICA – Na Prešernovi 1 v Sevnici (v bližini železniške po-
staje) je odprla vrata nova očesna ambulanta in optika, Oku-
listika Meh in Optika Lana. »Okulistika oz. oftalmologija je 
dejavnost, ki jo izvajamo v očesni ambulanti. Ukvarjamo se 

z diagnostiko in terapijo očesnih bolezni in motenj vida. Med 
njimi je siva mrena in njeno operativno zdravljenje ena na-
ših najpomembnejših dejavnosti,« je pojasnjeval nosilec de-
javnosti dr. med., specialist oftalmolog Boštjan Meh s svo-
jo strokovno ekipo. V novo opremljenih in urejenih prostorih 
bodo potekali očesni pregledi, preiskave, terapije očesnih 
bolezni in motenj vida ter operacije sive mrene, mogoče pa 
bo kupiti tudi optične pripomočke. S. R.

V Kanadi potrdili kakovost bolnišnice 
BREŽICE - Splošna bolnišnica Brežice je 14. maja na slovesnosti v Prosvetnem domu Brežice kot prva 
bolnišnica v Sloveniji prejela akreditacijsko listino Accreditation Canada International. 

gla kar stoodstotno skladnost 
biometričnih laboratorijskih 
storitev, odlično pa je tudi 
pripravljena na naravne ne-
sreče. „Pokazali ste, da ste si 
zaslužili kar platinasto akre-
ditacijo, in ta rezultat je re-
snično občudovanja vreden,“ 
je pohvalila brežiško bolnišni-
co. Aktivnosti v okviru postop-
ka mednarodne akreditacije 
so se sicer začele lanskega ju-
nija, po izvedeni predpreso-

ji in akreditacijski presoji pa 
je v začetku letošnjega aprila 
bolnišnica prejela obvestilo o 
uspešno opravljenem akredi-
tacijskem postopku.

Direktor SB Brežice Dražen 
Levojević je ob tem dejal, 
da ta akreditacija zanje po-
meni povečan obseg znanja, 
dostop do sodobnih podatkov 
in sodobne strokovne medi-
cinske literature, motivaci-

jo za nadaljnje delo in seve-
da tudi priznanje za do sedaj 
opravljeno delo. S pridobi-
tvijo akreditacije je breži-
ška bolnišnica potrdila tudi 
skladnost svojega delovanja 
z mednarodnimi standardi, 
si zagotovila obstoječo raven 
cen zdravstvenih storitev, ve-
čjo možnost sodelovanja pri 
projektih čezmejnega zdra-
vstvenega varstva, primerlji-
vost z izvajalci zdravstvenih 
storitev v Sloveniji in tujini 
ter večje možnosti za obrav-
navo pacientov iz tujine. Na 
slovesnosti ob podelitvi listi-
ne je bil slavnostni govornik 
Samo Fakin, generalni di-
rektor Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, ki 
je med drugim povedal, da 
je brežiška bolnišnica v do-
brih 140 letih delovanja doka-
zala, da zna obstati in služiti 
državljanom ter bo tako tudi 
v prihodnje. Slovesnost sta ob 
povezovanju Bojane Zevnik 
in Boruta Pelka glasbeno po-
pestrila pevka Nuša Derenda 
in ansambel Slovenski zvoki.
 Rok Retelj

Izvršna direktorica Accreditation Canada International 
Conny Adam Menger (na sredini) s prevajalko, poleg nji-
ju direktor SB Brežice Dražen Levojević

28. praznik zdravstvenih delavcev
BRESTANICA – Prizorišče že 28. Bogatajevega dne, ki ga zdravstveni delavci iz občin Krško in Kostanje-
vica na Krki obeležujejo v spomin na povojnega pionirja zdravstvene dejavnosti v Krškem Jožeta Boga-
taja, je bil 17. maja grad Rajhenburg.

smo uspeli tudi znižati stro-
ške. Prihodek je kljub zni-
žanju cen zdravstvenih sto-
ritev zaradi uvedbe novih 
dejavnosti in povečanja ob-
sega nekaterih ostal na ravni 

iz leta 2011,“ je dejal. Med 
dogodki v minulem letu je 
izpostavil obisk zdravstve-
nega ministra Tomaža Gan-
tarja in župana mag. Mirana 
Stanka s sodelavci, pa tudi 
prvo mesto ekipe nujne me-
dicinske pomoči na držav-
nem tekmovanju na Rogli. 
Načrtovan obseg dejavnosti 
v letošnjem letu je enak kot 
leto poprej. Marca so uvedli 
tretjo referenčno ambulan-
to v ambulanti dr. Medvešč-
kove, letos pa jo načrtujejo 
še v ambulanti dr. Cepićeve 

v zdravstveni postaji Kosta-
njevica na Krki. Na območno 
enoto Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije so 
vložili zahtevek za financi-
ranje ločene dežurne službe 
med vikendom, ko enota de-
luje kot prehospitalna eno-
ta, na Ministrstvo za zdravje 
pa so posredovali potrebo po 
dejavnosti pedopsihiatra za 
Posavje, ki ga zdaj ni v regiji. 

Predsednica sveta zavoda dr. 
Snežana Ladika Žvar je po-
delila priznanja letošnjim ju-
bilantom. Za 20 let delovne 
dobe so jih prejeli Tatjana 
Pavlič Fabjančič, Andreja 
Kodrič in Jasminka Mucak, 
za 30 let pa Dubravka Avsec, 
Kristina Božič, Branka Ce-
pić, Ivanka Delak, Maja 
Mirt, Franc Rožman, Tatja-
na Unetič in Marinka Le-
vičar. V strokovnem delu 
programa pa so se posvetili 
10-letnici zdravstveno-vzgoj-
nega centra ZD Krško in iz-
kušnjam pri obravnavi bolni-
kov v referenčni ambulanti, 
o čemer sta spregovorili Vla-
sta Curhalek in Janja Zorko 
Kurinčič.
 Peter Pavlovič

Osrednji program Bogatajevega dne je potekal v rene-
sančni dvorani gradu Rajhenburg.

Nova okulistika in optika v Sevnici

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

KOSTANJEVICA NA KRKI – Zavod Otok je 11. maja namesto že 
uveljavljenega mestnega sejma, ki ga prirejajo v vsakem le-
tnem času enkrat, pripravil malo drugačno dogajanje, na-
menjeno predvsem otrokom. Zaradi dežja je namreč odpa-
dlo t.i. druženje treh generacij ob svetovnem dnevu gibanja, 
zato so, kot je pojasnila Vesna Hrovat iz Zavoda Otok, pro-
gram nekoliko zožali in ga prestavili v prostore kostanjeviške 

osnovne šole. Tam so v sodelovanju z Zavodom Knof iz Sev-
nice pripravili zbiranje uporabnih predmetov ter tržnico oz. 
izmenjevalnico igrač, na katero so otroci prinesli svoje igra-
če in si izbrali druge, s čimer želijo med mlado generacijo 
zasejati zamisel o pomenu ponovne uporabe. Otroci so igra-
li tudi obujeni igri z lesenimi igrali labirint in klinčkanje, lah-
ko so pisali bolnim vrstnikom v brežiški bolnišnici in jim zra-
ven poslali še igračo, predstavnik Društva Ajda Dolenjska pa 
je predaval o domačih zdravilih za naš vrt. P. P.

Malo drugačen mestni sejem

Otroci so se zabavali z lesenimi igrali.

ZBIRAMO, PRENAVLJAMO IN 
PRODAJAMO RABLJENO 
POHIŠTVO IN OPREMO ZA DOM

- POMAGAMO POSAVJU
- ZMANJŠUJEMO ODPADKE NA
  ODLAGALIŠČIH

POKLIČITE NAS NA
041/387-106
ALI OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
www.rokodelstvoinprenova.com
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Na tokratni tržnici so obisko-
valci lahko kupili marsikaj 
za domačo in osebno rabo 
ali darila, na primer raz-
lične obeske s kristali, kle-
kljane uhane, domači ore-
hovec, dišeče blazinice iz 
sivke, zeliščne kapljice, iz-
delke društva Sonček, gline-
ne krožnike in okrasne poso-

de, majhne darilne izdelke 
slovenske obrti, zeliščna na-
ravna mila, med, punčke iz 
cunj, izdelke iz čili paprike, 
kvačkane in pletene otroške 
copatke ter mnogo drugega. 
Tržnica Posavska špajza bo 
redno potekala ob petkih v 
Mencingerjevi hiši, pravilo-
ma med 10. in 14. uro, raz-Vabilo na

13. odprto državno prvenstvo 
Mažoretne in Twirling zveze Slovenije    

25. in 26. maj, športna dvorana Radeče

V soboto od dveh popoldne do sedmih zvečer, v nedeljo pa od 
pol desetih zjutraj do pol osmih zvečer se vam bo predstavilo 
več kot 500 tekmovalk iz 17 društev.  Pridite in uživajte v 
plesnih koreografijah, ki vas ne bodo pustile ravnodušne. 

Se vidimo v Radečah!

Spoštovane občanke in občani občine Krško, 
spoštovani župan, podžupanja, spoštovane 

članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega pra-
znika vaše občine vam iskreno če-
stitamo in vam želimo, da bi se 
z razvojnimi izzivi še naprej spo-
padali uspešno in v zadovoljstvo 
svojih občanov. Prepričani smo, 
da bo k vašemu in našemu spopa-
danju z razvojnimi izzivi doprine-
slo tudi zgledno medobčinsko so-
delovanje, kakršnega smo vajeni 
iz preteklosti in kakršnega si želi-
mo tudi v prihodnosti. Še enkrat 

hvala in iskrene čestitke!
 Županja občine Radeče
 Rafaela Pintarič s sodelavci

ŠENTJANŽ - Letošnjo tretjo 
soboto v maju je potekal 
že 11. pohod Po Krekovih 
stezicah, ki so se ga, tako 
kot pretekla leta, tudi le-
tos udeležili člani in članice 
Krekove konjenice, ki delu-
je v okviru Društva rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž 
od leta 2008 pod vodstvom 
predsednika KS Šentjanž 
Boštjana Krmelja. 

Peturne ježe, ki je vodila iz 
Šentjanža skozi Leskovec pri 
Podborštu, Ivje, Rudno vas, 
Brunk, Budno vas, Novi Grad, 
Nežnice, Pekel, Brinje in nazaj 
v Šentjanž, se je udeležilo 24 
konjenikov (nekaj jih je prišlo 
iz slovenskobistriške in mirno-
peške konjenice). Po zaključe-
nem konjeniškem pohodu so 
sprejeli po posebnem proto-
kolu v Krekovo konjenico dva 

Po Krekovih stezicah tudi s konji

Krekova konjenica je vse številčnejša.

petek, 31. maja, 
med 14. in 19. uro, 

ter v soboto, 1. junija, 
med 8. in 13. uro. 
Hkrati vas vabimo na 
otvoritev prenovljene 

trgovine v Sevnici v petek ob 
13. uri, ko nudimo otvoritveni 

20 % popust. 
Ne zamudite.

VELIKA AKCIJSKA PRODAJA 
USNJENE OBUTVE KOPITARNE SEVNICA 

V PROSTORIH KOPITARNE V SEVNICI 
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Petkove tržnice so se že začele
KRŠKO – V petek, 10. maja, so se v atriju Mencingerjeve hiše tudi uradno začele petkove tržnice z ime-
nom „Posavska špajza“, ki jih pripravlja Center za razvoj podeželja. Tokrat so se v starem mestnem je-
dru prodajali predvsem izdelki domače obrti in rokodelstva, čez čas pa naj bi bilo na voljo tudi še več 
domačih pridelkov. 

V sončnem dnevu so svoje izdelke prodajali tudi pred-
stavniki društva Sonček Posavje. 

Za tiste, ki cenijo domačo obrt, se je našlo marsikaj za-
nimivega. 
stavljavci se bodo menja-
li, tako pa bo tudi ponudba 
vsakič malo drugačna. 

 Tekst in foto: M. Mavsar, 
 U. Vidmar in S. Železnik

KAKO POCENI
DO AVTA?

NA MESEC!
ZA 1 %
NOVA ŠKODA

Res je: katerokoli novo 
Škodo lahko zdaj vozite 
za samo 1 % maloprodajne 
cene na mesec. 

IMAMO BOLJŠI PREDLOG:

AVTOLINE KRŠKO d.o.o.,
Bohoričeva 10, Krško,

tel.: 07 490 21 20

Več informacij pri vašem 
pooblaščenem trgovcu Škoda:

nova člana, Jožico Krmelj in 
Janeza Viranta, ki sta se mo-
rala pred tem udeležiti petih 
organiziranih pohodov oz. jež. 

Svečani sprejem dveh novih 
članov je opravil stotnik Kre-
kove konjenice Franci Str-
nad na sedežu Društva rejcev 
in ljubiteljev konj Šentjanž, 

pri kozolcu, ki so ga posta-
vili na podarjeni zemlji nje-
gove družine. »Zemljišče, ki 
je bilo nekoliko težje za ob-
delavo, smo podarili Društvu 
rejcev in ljubiteljev konj 
Šentjanž. Leta 2009 smo po-
stavili še kozolec. Prepelja-
li smo ga iz Nežnic, iz vasi 
v bližini Novega Grada, ker 
ga je želel lastnik podreti. 
Tako imamo svoje prostore 
za druženje in dovolj zemlje 
za organizacijo prireditev na 
prostem,« je povedal Fran-
ci Strnad ter povabil na tri-
dnevno ježo po mejah občine 
Sevnice, ki se bo pričela za-
dnji petek v maju in končala 
prvo nedeljo v juniju.
 S. Radi

BISTRICA OB SOTLI - Društvo vinogradnikov in kletarjev Šem-
peter je pripravilo 21. praznik vina in 13. salamiado, ki ju je 
krojilo 110 vzorcev vina in 46 vzorcev salam. Prvaki vinskih 
sort in zvrsti so postali: Zvonko Kunej za belo zvrst, Anton 
Gregl za rdečo zvrst, prvak sorte laški rizling je postalo vino-
gradništvo Kralj, ki je prejelo še naziv prvaka sorte za vino 
chardonnay, prvak sorte rumeni muškat je postala klet Nu-
jec, za modro frankinjo pa Marjana in Roman Šepetavc. Za 
skupnega zmagovalca oz. šampiona so razglasili Tomaža Zo-
renča iz kleti Zorenč – Hohnjec, kjer so pridelali vino rume-
ni muškat ledena trgatev, ki je prejelo najvišjo oceno. V ka-

tegoriji salam je peto mesto osvojil Dušan Planinc, četrto 
Roman Kragl, tretje Tomaž Zorenč, drugo Damjan Habinc, 
zmagal pa je Tomaž Habinc. 
Slovesnost ob šempetrskem vinskem prazniku so popestri-
li Godba Orlica, MePZ Bistrica ob Sotli, gledališka skupina 
osnovnošolcev, ljudski pevci Fantje z vrhov ter pevca Miha 
in Marko Zagmaister. Drago Kramer je izdelal salamo veli-
kanko, obiskovalci prireditve pa so lahko ugibali njeno ve-
likost. Točno dolžino salame (199 cm) je uganil župnik Da-
mjan Kejžar, ki je salamo odnesel domov.  I. Černelč

Proslavili praznik vina in salam

Prejemniki priznanj za vina in salame

BISTRICA OB SOTLI – Že osmo leto zapored sta sosednji občini 
Kumrovec in Bistrica ob Sotli na praznik dela pripravili v znak 
prijateljstva in dobrega medsebojnega sodelovanja srečanje 
na mostu Kunšperk – Gmajna. Vzdušje letošnjega srečanja je 
bilo v pričakovanju vstopa Republike Hrvaške v Evropsko uni-
jo, saj nas do tega zgodovinskega trenutka ločita le še dva 

meseca. »Ta meja nas nikoli ni toliko bremenila, da je ne bi 
mogli prečkati,« sta se v nagovoru strinjala kumrovški župan 
Dragutin Ulama in bistriški župan Franjo Debelak, pa vendar 
bo padec šengenske meje obema občinama omogočil še učin-
kovitejše sodelovanje, predvsem na gospodarskem področju. 
Čezmejnega srečanja, ki so ga bogatili glasba, športne igre in 
prijetno druženje, se je udeležilo več kot 300 ljudi. Tudi v pri-
hodnje, po vstopu Hrvaške v EU, se bo tradicija prvomajske-
ga srečanja na mostu nadaljevala, kar sta zagotovila tudi oba 
župana. Konec koncev prebivalce obeh bregov reke povezu-
je tudi bogata skupna zgodovina, del katere je bil veliki hrva-
ško–slovenski kmečki upor.  I. Č.

Negujejo čezmejno prijateljstvo

Dobrodošlico v EU je občini Kumrovec bistriški župan iz-
kazal tudi s poklonom zastave Evropske Unije. 
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silec. Ob zaključku manda-
tnega obdobja (2007-2012) so 
v GZ Radeče zabeležili skupno 
97 intervencij, izobrazilo oz. 
usposobilo pa se je 76 gasil-
cev za različne specialnosti. 

V sklopu volilnih opravil so de-
legati podaljšali mandat do-
sedanjemu predsedniku GZ 
Radeče, Radu Mrežarju, Mar-

•  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. 

Morda še ne veste?
Z osebnim računom v Delavski hranilnici 

na leto prihranite do 200 EUR!

Če ste nezadovoljni s svojo trenutno banko, 
je zamenjava banke zelo enostavna.

OBIŠČITE NAS V PODRUŽNICI DELAVSKE HRANILNICE 
V BREŽICAH, VSE KAR POTREBUJETE JE 

VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT IN DAVČNO ŠTEVILKO.

POSTOPEK ZAMENJAVE JE ENOSTAVEN: 

 9 V Delavski hranilnici odprete osebni račun.

 9 Ob odprtju računa vam bomo razložili postopek za zamenjavo banke, vas 
seznanili s splošnimi pogoji poslovanja in vam pomagali urediti vse potrebno.

 9 Dogovorili se bomo o možnosti odobritve limita v Delavski hranilnici za pokritje 
limita na vaši stari banki.

 9 Izpolnili boste dokumentacijo za zamenjavo banke, s katero nas boste 
pooblastili za odpoved pogodbe in zaprtje osebnega račun pri prejšnji banki.

 9 Prejšnja banka skladno z vašo zahtevo vam ali Delavski hranilnici d.d. 
Ljubljana posreduje podatke o trajnih nalogih, ki so bili odprti na vašem računu 
in trajne naloge ukine.

 9 Vašemu delodajalcu bomo posredovali številko vašega novega osebnega 
računa, upnike pa o odprtju trajnikov pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana.

POSTOPEK ZA ZAMENJAVO BANKE JE BREZPLAČEN.

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

V predstavitvi operativnega 
dela v minulem letu je po-
veljnik Marjan Nograšek iz-
postavil, da so gasilske enote 
posredovale v skupno 18 pri-
merih gašenja travinje, stano-
vanjskih in dimniških požarih, 
pri črpanju vode iz kletnih 
prostorov, interventnem od-
piranju vrat v objekte in re-
ševanju onemoglih oseb ter 
posredovanju v času snego-
loma, omenil pa tudi pridobi-
tve, kot so gasilsko vozilo za 
prevoz moštva ob 140-letni-
ci PGD Radeče, novo motor-
no črpalko Rosenbauer Fox III 
in gumijasti reševalni čoln s 
prikolico ob 100-letnici PGD 
Vrhovo. V preteklem letu so 
v GZ izvedli osnovni tečaj za 
gasilce pripravnike, 36 le-teh 
pa je v prvem polletju že za-
ključilo nadaljevalni tečaj in 
pridobilo naziv operativni ga-

Radeški gasilci z novim poveljnikom
JAGNJENICA - V tukajšnjem gasilskem domu se je na 17. skupščini Gasilske zveze Radeče, ki je bila hkra-
ti volilna, zbralo 23 gasilcev, od tega osem delegatov, ki so med drugim potrdili nov mandat dosedanjemu 
predsedniku Radu Mrežarju, na poveljniškem mestu pa je Marjana Nograška nadomestil Karl Klembas. 

jana Nograška pa je na me-
stu poveljnika nadomestil 
Karl Klembas. Potrdili so tudi 
nov nadzorni odbor, po kraj-
šem premoru zaradi deljenih 
mnenj in stališč pa še uprav-
ni odbor. V letu 2013 je rade-
ška gasilska zveza predsedu-
joča celjski regiji, čez tri leta 
pa bo kot ena najmlajših zvez 
na Slovenskem slavila 20-le-

Delovno predsedstvo skupščine (foto: D. J.)

Preverjanje, ki so ga zara-
di slabega vremena izvedli v 
garažni hiši brežiške športne 
dvorane, je potekalo na treh 
delovnih točkah, kjer so člani 
ekip nudili prvo pomoč poško-
dovanim ob različnih situaci-
jah, in sicer ob nesreči na šol-
skem izletu, množični nesreči 
v šoli in prometni nesreči z iz-
livom nevarne snovi. Sodelo-
valo je devet ekip prve pomo-
či, od tega sedem iz Posavja, 
ekipi prve pomoči OZRK Novo 
mesto in OZRK I. Zagorje ob 
Savi pa sta sodelovali izven 
konkurence. Za najbolj uspo-
sobljeno ekipo prve pomoči 
so razglasili ekipo Nuklearne 
elektrarne Krško, ki bo regi-
jo Posavje zastopala na okto-
brskem državnem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve po-
moči v Velenju, na drugo me-
sto se je uvrstila ekipa OZRK 

Na preverjanju najboljša ekipa NEK
BREŽICE – 11. maja je v organizaciji Občine Brežice, Območnega združenja Rdečega križa Brežice in 
Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Brežice potekalo 19. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 

Sevnica, tretje mesto pa je 
zasedla ekipa Doma upokojen-
cev in oskrbovancev Impolj-
ca Sevnica. Za prvimi tremi 
ekipami, ki so iz rok Zdenke 
Močnik, vodje brežiške izpo-
stave URSZR, prejele pokale, 

so se zvrstile še ekipe OZRK 
Brežice, Civilne zaščite obči-
ne Brežice, OZRK Krško in Ga-
silske zveze Krško. 

Ekipe prve pomoči so si ogle-
dali tudi učenci 6. do 9. ra-

zreda OŠ Globoko in vsi učen-
ci OŠ Brežice, ki so imeli tudi 
tehnični dan. Ob začetku po-
uka so tako izvedli evakuaci-
jo iz zgradbe šole, nato pa so 
se pridružili ogledu posame-
znih delovnih mest in prika-
znih točk ter se udeležili pre-
davanj s področja zaščite, 
reševanja in pomoči. Učen-
cem so reševalno opremo in 
svojo dejavnost predstavi-
li Društvo potapljačev VIDRA 
Krško, Kajak kanu klub Ča-
tež, Radioklub Elektron Bre-
žice, Slovenska vojska, Upra-
va za obrambo Novo mesto, 
Kinološko društvo Brežice, Ki-
nološko društvo IZAR Čatež ob 
Savi, Zdravstveni dom Breži-
ce, Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Brežice, Policijska posta-
ja Brežice, Planinsko društvo 
Brežice in Jamarski klub Bre-
žice. R. Retelj

Zmagovalna ekipa prve pomoči NEK 

SEVNICA - Na družabnem in športnem srečanju so se 18. maja 
v Sevnici zbrali člani in članice območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo iz Brežic, Krškega in Sevnice ter Po-
licijskega veteranskega društva Sever Posavje. Zbrane pred 
sevniškim športnim domom so nagovorili predsednik OZVVS 
Sevnica Andrej Štricelj, predsednik pokrajinskega odbora 

OZVVS Rudi Smodič, sevniški župan Srečko Ocvirk, pred-
sednik sevniškega občinskega združenja borcev za vrednote 
NOB Maks Popelar in predsednik Policijskega veteranskega 
društva Sever Posavje Vlado Bezjak. V uvodnem kulturnem 
programu je nastopil učenec Glasbene šole Sevnica Timotej 
Kadilnik na harmoniki, poseben vtis na navzoče pa so nare-
dile besede sekretarja OZVVS Sevnica Petra Teichmeister-
ja, ki se je predstavil z zanimivim odlomkom iz filma Veliki 
diktator. V nadaljevanju srečanja je potekalo tekmovanje v 
šahu, streljanju z zračno puško in vlečenje vrvi.  S. R. 

Pripadniki Slovenske vojske 
so na ogled postavili taktič-
no-tehnična sredstva in opre-
mo, izvajali prikaze delova-
nja zračnih plovil ter opreme 
za gašenje in reševanje enot 
vojašnice in SV-ja, skoke s 
padalom, potekala pa je tudi 
predstavitev vojaškega pokli-
ca UO Novo mesto ter pred-
stavitev sredstev za zaščito 
in reševanje URSZR Izpostave 
Brežice. Vojašnica je k sode-
lovanju povabila tudi lokal-
na društva in organizacije. 
Predstavili so se Društvo po-
tapljačev VIDRA Krško, First 
Wakepark Boršt, Radioklub 
Elektron Brežice, ŠK Airsoft 
Tiger Črešnjice, Paintball 
društvo Darksun, Kinološko 
društvo Brežice, Klub jamar-
jev Kostanjevica na Krki, Ga-
silska zveza Brežice, Padalski 
klub Cerklje ob Krki, Mode-
larski klub Krško ter JZG in 
Aeroklub Brežice, na ogled 
je bila tudi razstava izdelkov 
študentske delavnice kova-
štva Cerklje 2013. Prav tako 

Srečanje veteranov Posavja

Družabnega in športnega srečanje območnega združenja 
veterank in veteranov vojne za Slovenijo iz Posavja ter 
policijskega veteranskega društva Sever Posavje se je kot 
gost udeležil sevniški župan Srečko Ocvirk (levo).

V vojašnici je bilo živahno
CERKLJE OB KRKI – Vojašnica Jerneja Molana Cerklje ob Krki je tudi letos za 
en dan odprla svoja vrata in 18. maja pripravila številne aktivnosti, ki so pri-
vabile tako mlajše kot starejše obiskovalce. 

so v avli novega kontrolnega 
stolpa odprli likovno razsta-
vo z naslovom Ko bom velik, 
bom pilot, pri kateri so so-
delovale posavske osnovne 

šole,  obiskovalci pa so lah-
ko tudi pokusili vojaški golaž. 
Za celodnevno vodenje pro-
grama je poskrbel Radio Ak-
tual. R. Retelj

Piloti Letalske šole so predvsem mlajšim obiskovalcem 
predstavili delovanje zračnih plovil.

tnico delovanja. Za predstav-
nika na plenumu in kongresu 
GZS je bil izbran Marjan No-
grašek. Prisotne so ob zaključ-
ku nagovorili radeška županja 
Rafaela Pintarič ter predstav-
niki GZ Zreče, Laško, Celje, 
Sevnica in Slovenske Konjice 
ter policijski sodelavec Dani 
Hiter.  D. Jazbec/B. M.

ČATEŽ OB SAVI - Ljudske pevke Žejno, ki delujejo kot sekcija 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, so se odzvale povabilu Vseslo-
venskega kulturnega odbora slovenskih organizacij v Kanadi, 
da se med 21. junijem in 5. julijem udeležijo več prireditev 
ob dnevu državnosti Republike Slovenije. Koordinator njiho-
vega obiska je predsednik Vseslovenskega kulturnega odbo-
ra ter predstavnik kanadskih Slovencev v svetu pri Vladi RS 
Marjan Kolarič. Pot v Kanado bo za Ljudske pevke Žejno prvo 
gostovanje pri izseljenih rojakih onstran luže.

Ljudske pevke Žejno v Kanado
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V A B I L O

Z namenom priprave programskih dokumentov 
2014-2020 v naši regiji 

vas vljudno vabimo na 2. srečanje
s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

ki bo potekalo v petek, 24.5.2013,
s pričetkom ob 10:00. uri,

v Kulturnem domu Krško, mala dvorana.

Predviden dnevni red:

•	 Uvodni	pozdrav	direktorja	RRA	Posavje,	g.	Martina	
Brataniča

•	 Uvodni pozdrav predsednika Razvojnega sveta regije 
Posavje, g. Mojmirja Pustoslemška

•	 Razvojno	načrtovanje	v	novi	finančni	perspektivi,	državna	
sekretarka	mag.	Monika	Kirbiš	Rojs	in	mag.	Franci	Klužer

•	 Priprava RRP 2014-2020  Spodnjeposavske regije, mag. 
Nataša Šerbec, RRA Posavje

•	 Usmeritve za prostorski razvoj Spodnjeposavske regije, 
mag. Blanka Bartol, MzIP

•	 Razvoj z naravo, Gregor Danev, ZRSVN
•	 Razprava

Prosimo	 vas,	 da	 vašo	 udeležbo	 potrdite	 na	 naš	 e-naslov:	
agencija@rra-posavje.si	ali	na	telefon:	07	488	10	40.

Vljudno vabljeni!

Martin Bratanič
Direktor

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Medtem ko je pred prvo de-
seterico višje ali visoko izo-
braženih mladih oseb iz še-
stih posavskih občin, ki so 
bile v sklopu navedenega 
projekta na podlagi predlo-
ženih vlog s predstavitvi-
jo poslovnih idej izbrane za 
podjetniško usposabljanje in 
izobraževanje na RRA Posav-
je, le še dobra dva meseca 
izobraževanja, je v teku po-
ziv za vključitev druge sku-
pine oziroma desetih udele-
žencev. Predstavitve se jih 
je udeležilo šest, po bese-
dah Nataše Šterban Bezjak 
pa je na Zavodu za zaposlo-
vanje trenutno prijavljenih 
170 brezposelnih oseb z viš-
jo ali visoko izobrazbo, ki na-
čeloma izpolnjujejo pogoje 
za prijavo, kar ob stopnji iz-
obrazbe tudi pomeni, da niso 
stare več kot 35 let.

Med prijavljenimi kandidati 
bo komisija na RRA povabila 

Znova vabijo v svet podjetništva
KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je 10. maja objavila javni poziv za vključitev kandidatov v 
operacijo Podjetno v svet podjetništva, štiri dni kasneje pa so vodja projekta Nataša Šterban Bezjak, koor-
dinator Gorazd Divjak Zalokar in notranja mentorica in zunanji mentor, mag. Nataša Šerbec in Emil Vehovar 
za zainteresirane podrobneje predstavili navedeni poziv. Rok za oddajo prijav se izteče jutri, 24. maja.

v mesecu juniju na razgovor 
40 oseb, ki bodo predložile 
najboljše podjetniške ideje 
in jih od tega izbrala deset, 
ki bodo začeli z izobraževa-
njem 15. julija. V obdobju 
petih mesecev bodo zaposle-
ni na RRA Posavje, kjer jim 
bodo omogočili, kot je de-
jal koordinator Gorazd Div-
jak Zalokar, izobraževanje 
v obliki organiziranih delav-

nic, individualna izobraže-
vanja in ogled ter spoznava-
nje primerov dobrih praks. 
Predavanj je skupno 176 ur, 
od tega je največ poudarka 
dano pripravi in izdelavi po-
slovnega načrta, področju 
računovodstva, financ, tr-
ženja, pa tudi virom financi-
ranja, gospodarskemu pravu 
in postopkom o ustanovitvi 
podjetja.

Namen projekta, ki ga finan-
cirata Evropska unija in Mi-
nistrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, je, da se 
vključeni usposobijo v to-
likšni meri, da lahko v roku 
enega leta od zaključenega 
izobraževanja samostojno se-
stavijo poslovni načrt, se sa-
mozaposlijo, odprejo lastno 
podjetje ali se zaposlijo pri 
drugem delodajalcu. Za to pa 
je osnovni pogoj, je v uvodu 
udeležencem dejal direktor 
RRA Posavje Martin Bratanič, 
da je kandidat sposoben obli-
kovati idejo ter slediti cilju, 
zunanji mentor Emil Vehovar 
pa je med drugim apeliral na 
prisotne zainteresirane, da 
četudi čas ni naklonjen go-
spodarstvu, naj ne obupajo 
in izoblikujejo takšno podje-
tniško idejo, ki se bo v prvi 
vrsti porodila iz njihove že-
lje, kaj želijo delati, saj bo 
takšen podjetnik uspešnejši.
 Bojana Mavsar 

Od leve: mag. Nataša Šerbec, Emil Vehovar, Nataša Šter-
ban Bezjak in Gorazd Divjak Zalokar

Povabilo na »DAN ODPRTIH VRAT« 
tovarne Tanin Sevnica

Tovarna bo imela odprta vrata za obiskovalce 
25. maja 2013, od 8. do 11. ure.

Organiziran bo voden ogled tovarne ob 8., 9. in 10. uri. 
Ogled bo trajal približno 45 minut.

Ob	tej	priložnosti	bo	odprt	nov	obrat	za	
mikrokapsuliranje	naravnih	ekstraktov	in	možnost	

ogleda le-tega ter tudi proizvodnega procesa.

Zbirno mesto bo pri vratarnici tovarne, 
na	Hermanovi	cesti	1.

Vljudno vabljeni.

Uprava tovarne Tanin Sevnica 

Tanin Sevnica d.d.
Hermanova	cesta	1,	8290	Sevnica

Tel.:	07	81	64	400
e-pošta:	tajnistvo@tanin.si

www.tanin.si

NOVO MESTO/KRŠKO - V novomeški družbi Krka so v pr-
vem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim ob-
dobjem lani povečali prodajo izdelkov in storitev za osem 
odstotkov oz. je ta znašala skupno 294,4 milijonov evrov. 
Posledično so ustvarili tudi višji dobiček, ki je znašal 51,4 
milijonov evrov ali šest odstotkov več kot v prvih treh me-
secih lanskega leta. 

Največ, kar 83 odstotkov celotne prodaje, to je za 242,8 mili-
jonov evrov, so ustvarili s prodajo zdravil na recept, preosta-
li delež pa dosegli s prodajo izdelkov brez recepta (33,9 mi-
lijonov evrov), veterinarskih izdelkov (10,9 milijonov evrov) 
in v primerjavi z lani nekoliko nižjo prodajo zdraviliško-tu-
rističnih storitev (6,5 milijonov evrov). V prvih treh mesecih 
letošnjega leta so v farmacevtski družbi za naložbe nameni-
li 30 milijonov evrov, največ v povečanje in posodobitve pro-
izvodne in razvojno-raziskovalne infrastrukture. Ena izmed 
investicij poteka tudi v Krškem, in sicer izgradnja obrata Sin-
teza 1, s katero so pričeli v poletnih mesecih lani. Gradnja 
poteka po zastavljenem terminskem planu, saj sta do sedaj 
že v celoti zgrajena proizvodni in pomožni objekt, v drugi 
polovici letošnjega leta bodo pričeli vgrajevati proizvodno 
opremo, nakar bodo z letom 2014 stekla testiranja ter za-
goni opreme in sistemov. Proizvodnja v krškem obratu, s ka-
terim bodo povečali zmogljivosti v proizvodnji učinkovin in 
intermediatov, bo predvidoma stekla do konca leta 2014. In-
vesticija je ocenjena na 85 milijonov evrov.
 B. Mavsar

Sinteza 1: sledi vgradnja opreme

Tekmovalci so v prostorih sev-
niške srednje šole preizkuša-
li znanje in ročne spretnosti v 
ročni obdelavi lesa in rezanju 
letve na pravi kot ter v izde-
lavi preostale konstrukcijske 
dokumentacije na podlagi ski-
ce. Na igrišču pri srednji šoli so 
tekmovali v zabijanju žičnikov 
v leseno klado, v sevniškem 
športnem domu so posamezni-
ki merili moči v badmintonu, v 
športni dvorani pa šolske ekipe 
v malem nogometu. 

V skupnem seštevku vseh točk 
je osvojila prvo mesto Srednja 
šola Slovenj Gradec, drugo 
Srednja lesarska šola Ljublja-
na, tretje pa Srednja šola Ko-

V Sevnici gostili 19. lesarijado 
SEVNICA - V organizaciji ŠC Krško-Sevnica, OE Srednja šola Sevnica, je potekala 25. aprila v Sevnici lesarija-
da, 19. državno tekmovanje slovenskih srednjih poklicnih in strokovnih lesarskih šol v poznavanju stroke. 

čevje. Srednja šola Sevnica je 
med 11 sodelujočimi srednjimi 
šolami lesarske stroke osvoji-

la peto mesto. Priznanja, na-
grade in pokale so najboljšim 
podelili na zaključni priredi-
tvi v sevniški kulturni dvorani, 
kjer je zbrane poleg direktori-
ce Šolskega centra Krško-Sev-
nica in ravnateljice SŠ Sevnica 
Alenke Žuraj Balog nagovoril 
tudi direktor Zavoda za gozdo-
ve Republike Slovenije Ivo Tro-
št. Prireditev je popestrila naj-
stniška skupina U3 in posebna 
glasbena gosta, Danej Pukl in 
Sergije Lugovski - Serdžo, ki 
so ju nekateri prepoznali po 
uspešnem nastopu v letošnji 
oddaji Slovenija ima talent. 

V sklopu organizacijsko zah-
tevnega dogodka je ravna-

telje srednjih šol lesarske 
stroke na sevniškem gradu 
sprejel in sevniško občino z 
geografskega, demografske-
ga, gospodarskega in druž-
benega vidika predstavil žu-
pan Srečko Ocvirk, KŠTM pa 
je kot skrbnik in upravljavec 
gradu za goste pripravil zani-
miv voden ogled gradu, ki se 
je zaključil s kosilom v sta-
ri sevniški trški gostilni. Or-
ganizatorji in udeleženci so 
bili s potekom tekmovanja in 
z družabnim delom zadovolj-
ni; obljubili so, da se še vr-
nejo na odkrivanje kulturnih 
in zgodovinskih znamenitosti 
sevniške občine.
 Smilja Radi

Zabijanje žičnikov v lese-
no klado je zahtevalo moč-
no koncentracijo.
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Arhitekt mag. Gorazd Furman Oman na-
mreč	meni,	da	se	podeželski	prostor	ne	
obravnava	z	dovolj	subtilnosti	in	da	bi	se	
pravzaprav	v	krajini	morala	odražati	pred-
vsem bolj kvalitetna arhitektura, saj ima 
vsak objekt v odprtem prostoru bistveno 
večji	vpliv	na	okolico,	kot	je	to	v	urbanih	
naseljih.

»Pogosto se ne zavedamo, kako odgovor-
no dejanje je gradnja. S postavitvijo nove-
ga objekta ali infrastrukture ne posegamo 
le	v	lasten	prostor,	temveč	vplivamo	na	iz-
gled in kvaliteto bivanja v okoliški pokraji-
ni,« so zapisali v zavodu Metro SR.

Tako	kot	vse	občine	v	Sloveniji	se	tudi	ob-
čine	znotraj	območja	Kozjanskega	parka	
srečujejo	s	problematiko	izdelave	Občin-
skih	prostorskih	načrtov.	V	teh	prostorskih	
aktih	se	bodo	med	drugim	na	novo	dolo-
čili	tudi	pogoji	za	gradnjo	novih	objektov.	
V	trenutno	še	veljavnih	aktih	so	ti	pogoji	
glede	na	današnji	način	gradnje,	bivanja	in	
energetske izrabe zastareli ter v dobršnem 
delu tudi zaviralni. Zaradi navedenega so 
za	 območje	 Kozjanskega	 parka	 potreb-

ni	strokovni	kriteriji	za	umeščanje	novih	
objektov v prostor ter za njihovo obliko-
vanje.	Le-ti	morajo	na	eni	strani	upošte-
vati	arhitekturno	tipologijo	območja,	v	ka-
terega	se	umeščajo,	na	drugi	pa	sodoben	
način	gradnje,	bivanja	in	rabe	energije,	ki	
morajo	biti	ekološki	in	trajnostni.	

Da bi prišli do kvalitetnih strokovnih izho-
dišč	za	prihodnjo	gradnjo	na	območju	Koz-
janskega parka, smo skozi projekt izvedli 
nekaj	aktivnosti	in	prišli	do	nekaj	rezulta-
tov, ki bodo po našem mnenju kvalitetna 
osnova tudi za nadaljnje razmišljanje na to 
temo.	Za	začetek	je	bilo	potrebno	pregle-
dati	primere	dobrih	praks,	zato	smo	se	od-
pravili	na	strokovno	ekskurzijo	v	Posočje	in	
na Gorenjsko. Nadalje smo izvedli delavni-
ce s strokovno javnostjo, javno upravo in 
investitorji	posamezniki,	kjer	smo	poskuša-
li	definirati	osnovna	izhodišča	in	usmeritve	
za oblikovanje stavb na Kozjanskem. Obli-
kovan je bil tudi pregled arhitekturne iden-
titete	kozjanske	krajine,	pri	čemer	so	bili	
izpostavljeni posamezni arhitekturni ele-
menti,	ki	definirajo	kozjansko	arhitekturo.

»Osrednji del naloge predstavljajo idejne 
zasnove	stavb	na	petih	različnih	lokacijah	
znotraj	območja	Kozjanskega	parka.	S	po-
močjo	teh	projektov	so	na	sodoben	način	
preverjene	in	na	novo	artikulirane	posame-
zne sestavine tradicionalne kozjanske hiše. 
Rešitve	poizkušajo	poiskati	meje,	do	kam	
lahko sodobnost v tako tradicionalni kra-
jini	seže,	ne	da	bi	porušila	stara	ravnoves-
ja.	Tako	smo	projektirali	kamp,	vinsko	klet,	
sadjarski	center,	turistično	kmetijo	Pilštanj	
in stanovanjski hiši v Sedlarjevem,« so za-
pisali	v	poročilu	zavoda	Metro	SR.

Na	koncu	naloge	so	podana	še	priporočila	
za	strokovno	in	praktično	delo	na	tem	po-
dročju	ter	predvsem	navodila,	kako	tudi	v	
praksi	dejansko	izboljšati	arhitekturno	po-
dobo Kozjanskega. 

Vabimo vas, da si rezultate zgoraj omenje-
nega projekta ogledate na razstavi na gra-
du	Podsreda	do	4.	junija	2013.		Hkrati	smo	
pripravili tudi razstavi tradicionalne arhi-
tekture hrvaškega Zagorja in tradicional-
ne arhitekture Podpelisterja v Makedoniji.
 Vesna Zakonjšek, u.d.i.k.a.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem smo v Kozjanskem parku zasnovali na pobudo strokovne eki-
pe zasebnega Zavoda za prostor Savinjske regije – Metro SR in ga realiziramo v okviru 3. javnega poziva »LAS Obso-
telje in Kozjansko«. Projekt sofinancira EU.

Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem

Kamp Podsreda

Vinska klet Vetrnik

Sadjarski center Podsreda
na

ro
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Skozi naselje Blanca poteka urejanje 630-metrskega odseka 
enostranskega pločnika ob regionalni cesti Sevnica – Bresta-
nica (od nekdanje osnovne šole do železniške postaje) ter 
drugega v dolžini 50 metrov, in sicer od križišča pri okrep-
čevalnici Radej do odcepa za naselje Krajna Brda. Na odse-
ku lokalne ceste proti Pokleku, do žage, je predvidena tudi 
preplastitev ceste. Skupaj z izgradnjo pločnika poteka še 
vgradnja kanala fekalne kanalizacije in vodovoda ter pre-
ureditev obstoječih komunalnih vodov in cestnih priključ-
kov. Ob gradnji pločnika je predvidena še ureditev ustrezne 
prometne signalizacije. Dela naj bi bila zaključena v nasle-
dnjem mesecu. Vrednost investicije je okrog 79.000 evrov.
 S. R.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V tukajšnjem gasilskem domu so 
se 11. maja na okrogli mizi sestali krajevni svetniki, ob-
činska svetnika iz KS Leskovec ter predstavniki društev, ki 
v kraju sooblikujejo društveni, kulturni in družabni utrip. 
Beseda udeležencev je tekla o načrtovani gradnji večna-
menskega doma za leskovškim župniščem. 

Četudi je z dobrimi 2000 prebivalci KS Leskovec pri Krškem 
po številu prebivalstva tretja največja KS v občini Krško, med 
najaktivnejšimi pa tudi po kulturnem in društvenem življe-
nju, je ena redkih, ki ne razpolaga z večnamenskim domom 
in prostori za srečevanja krajanov, delovanje društev in or-
ganizacijo prireditev. Prvotno je bil sicer za adaptacijo pred-
viden gasilski dom v kraju, v ta namen je Občina Krško tudi 
že odkupila zemljišče poleg doma in v občinskem proračunu 
za pripravo dokumentacije namenila 13.000 evrov, a je bilo 
naknadno izoblikovano stališče, da bi gradnjo znatno poce-
nili, v kolikor bi investicijo izvedli skupaj z Župnijo Leskovec 
pri Krškem, ki bi za namen novogradnje odstopila zemljišče 
za župniščem, kjer se nahaja Jožefova dvorana, po izgradnji 
pa koristila del prostorov v objektu za izvajanje posvetnega 
dela, predvsem z mladimi. Kot je na sestanku dejal župnik 
Ludvik Žagar, ki je tudi sam mnenja, da je kraju potreben 
tovrsten objekt, so še vedno pripravljeni pristopiti k nave-
denemu projektu, vendar mora biti ta dorečen, sicer bo žu-
pnija investicijo izvedla sama in zgolj za svoje potrebe, saj 
druga lokacija zanje ne pride v poštev. 

Samo Kulturno društvo Leskovec, kot je dejal njegov pred-
sednik Janez Kerin, pripravi na leto prek deset večjih prire-
ditev, največ od tega odrskih uprizoritev, ki pa so jih primo-
rani izvajati v neustrezni jedilnici osnovne šole. Ob tem je 
izpostavil tudi, da so v društvu seznanjeni z večkrat izraže-
nim nasprotovanjem gradnji s strani krškega občinskega sve-
tnika Aleša Suše, ki meni, da bi krajani Leskovca zaradi bli-
žine lahko obiskovali predstave v krškem Kulturnem domu, 
pri čemer je Kerin dejal, da društvo nima sredstev, da bi za 
tolikšno število prireditev, kot jih izvede, najemalo dvora-
no v KD, da se v društvu želijo predstaviti domačemu občin-
stvu v matičnem kraju, kjer tudi ustvarjajo, poleg tega pa 
se je potrebno zavedati, da so krajanke in krajani v tolikšni 
meri „lokal patrioti“, da prireditev krajevnega značaja, če-
tudi so te praviloma zasnovane za širše občinstvo, vsekakor 
ne bi obiskovali v drugem kraju ali pa v znatno manjšem šte-
vilu. Potrebo po prostorih za delovanje sta med drugim iz-
postavili tudi Anica Baznik v imenu krajevnega Društva iz-
gnancev in Stanislava Pavkovič iz Aktiva kmečkih žena, ki je 
dejala, da večkrat gostijo stanovske aktive iz različnih pre-
delov Slovenije, žal pa morajo v ta namen kakor tudi za dru-
ga srečanja, predavanja in ostale aktivnosti iskati prostore po 
drugih krajih. V primeru večjih gasilskih prireditev ali preda-
vanj bi novo dvorano lahko koristili tudi v PGD Leskovec, saj 
obstoječi prostor v gasilskem domu ne sprejme večjega šte-
vila udeležencev, predsednik Borut Arh pa je ob tem napo-
vedal tudi skorajšnjo obnovo gasilskega doma, kakor tudi v 
Strelskem društvu Leskovec, v katerem pa zaradi specifično-
sti dejavnosti oziroma športne panoge v samem domu ne bi 
mogli izvajati aktivnosti.

Za gradnjo večnamenskega doma sta se zavzela tudi udele-
žena občinska svetnika, Ana Somrak in David Imperl, med-
tem ko je predsednik KS Bojan Mežič prisotne seznanil z do-
pisom krajevnega svetnika Jožeta Olovca, sicer predsednika 
OO SDS Krško, ki je mnenja, da je za večnamensko dvorano 
primernejša prvotna lokacija, to je pri gasilskem domu, ki 
se nahaja ob glavni leskovški ulici, omogoča umestitev ve-
čjega števila parkirišč, avtobusnega postajališča ipd. Ob za-
ključku razprav so vsi prisotni zavzeli stališče, da Leskovec 
glede na razvejano društveno življenje nedvomno potrebuje 
večnamenski objekt, kot ustrezno ocenili lokacijo Jožefove 
dvorane, bili pa tudi enotnega mnenja, da je potrebno v pri-
zadevanja za gradnjo vložiti več aktivnosti in vztrajnosti, ne-
nazadnje pa tudi podpore in sloge krajanov, s katero pa se pri 
izvajanju raznih investicij v kraju ne morejo ravno pohvaliti. 
 Bojana Mavsar

Leskovec si želi, zasluži in 
potrebuje večnamenski objekt

Predstavniki društev so pooblastili KS, da enotno stali-
šče zbranih posreduje na Občino Krško.

Blanca bo že junija imela pločnik  
BLANCA - Središče Blance bo kmalu imelo pločnik, kar si v 
kraju želijo že nekaj let, predvsem zaradi prometne var-
nosti najšibkejših udeležencev v prometu - pešcev. 

Na Blanci gradijo 630 metrov pločnika.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Kulturno društvo Leskovec vabi vas na 
uprizoritev igre Tistega lepega dne, ki jo je po noveli Cirila Ko-
smača za oder napisal Srečko Fišer, režirala pa Mirjana Marin-
čič. Premierna uprizoritev bo v petek, 24. maja, ob 19.30 v OŠ 
Leskovec pri Krškem, ponovitev pa v soboto ob 19.30 uri na is-
tem mestu. Vstopnice so po ceni 5 evrov naprodaj v baru Nek-
tar in cvetličarni Lilija v Leskovcu, na voljo pa bodo tudi nepo-
sredno pred dogodkom. Za otroke je vstop prost.

Leskovčani vabijo na premiero
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www.renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,4 l/100km. Emisije CO2 96 - 125 g/km.

RENAULT CAPTUR
UJEMI ŽIVLJENJE

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto oz. 100 000 km, karkoli se 
zgodi prej in velja ob nakupu z Renault fi nanciranjem.

MOTOR ENERGY DCI 90 
S PORABO 3,7 l/100 km

100% PRILAGODLJIV

MULTIMEDIJSKI SISTEM S 
7” ZASLONOM NA DOTIK

IME TRGOVCA NASLOV TRGOVCA IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM 
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD XX. DO YY., SOBOTA OD XX. DO YY., NEDELJA OD XX. DO YY/ZAPRTO.

39NOVI MEDIJ

www.renault.si
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prikazuje društveno in dru-
žabno življenje ter pomemb-
ne dogodke iz življenja Po-
savcev: dejavnost Sokolov, 
gospodarstva, simbolično je 
prikazano obdobje 1. sve-
tovne vojne, leta 1917 po-
tres v Brežicah. Osrednja 
tema je 2. svetovna vojna, 
s poudarkom na okupaciji, 

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - Ljudski pevci Ajda, pevska sekci-
ja v Dolenji vasi delujočega Kulturnega društva Žarek, so 5. 
maja v krajevnem večnamenskem domu pripravili srečanje 
ljudskih pevcev. Pod naslovom „Lepo je res na deželi“ so šte-

vilnim obiskovalcem zapeli in zaigrali Ljudski pevci Globoko, 
Koledniki iz Bušeče vasi, Kvartet Jarice, harmonikarski trio 
M, Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki, Ljudske pevke Žejno in 
Bučenske ramplači. Program sta povezovala Vesna in Mati-
ja Kodrič, nastopajoče in publiko pozdravila predsednik KS 
Dolenja vas Goran Udovč in predsednica KD Žarek Mira Da-
mjanovič, Irena Stergar, vodja Ljudskih pevcev Ajda, pa se 
je za zaključek prireditve zahvalila vsem, ki so prispevali k 
njeni realizaciji, še posebej pa številnemu občinstvu, ki ve-
dno rado prisluhne lepi slovenski ljudski pesmi.
 I. Stergar/B. M., foto: Z. Gorišek 

Domači ljudski pevci Ajda

KRŠKO - Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja so 9. maja 
pripravili zaključek projekta Živim in se veselim s knjižni-
co, v sklopu katerega je Valvasorjeva knjižnica Krško, v 
njenem imenu pa vodja projekta Antonija Amon, podelila 
bralne značke Petra Klepca skupno 34 bralkam in bralcem. 

Bralna značka Peter Klepec, letos jo je prejelo 19 varovancev 
Varstveno-delovnega centra Leskovec, 11 učencev OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja in štirje varovanci Varstveno-delovnega centra Son-
ček, je skupen projekt knjižnice in navedenih ustanov. Z name-
nom približati knjigo, bralno kulturo in znanje čim širšemu kro-
gu bralcev, med njimi tudi osebam s posebnimi potrebami, je 
sodelovanje med knjižnico in krško šolo s prilagojenim progra-
mom steklo že leta 1999, še intenzivneje in načrtneje pa leta 
2009 s projektom Živim in se veselim s knjižnico, v katerega so 
se vključile tudi ostale ustanove. „Gre za druženje ob knjigi, 
za sožitje in veselje do življenja,“ pravi bibliotekarka Antoni-
ja Amon, ki redno, mesečno obiskuje bralce v VDC Sonček in 
VDC Leskovec, tudi člane Društva gluhih in naglušnih, medtem 
ko učenci OŠ dr. Mihajla Rostoharja družno s knjižničarko pre-
birajo knjige v knjižničnih prostorih, vsebino knjig pa tudi likov-
no upodobijo. O pomenu branja so prejemnikom bralne značke, 
knjižna darila je v ta namen zagotovila Zveza prijateljev mladi-
ne Krško, spregovorili tudi Meta Habinc, ravnateljica šole, An-
drej Romih, direktor VDC Leskovec, direktorica Valvasorjeve 
knjižnice Urška Lobnikar Paunović in vodja Centra Sonček Ta-
nja Kavčič, za prešerno razpoloženje udeležencev in gostov pa 
je poskrbel lutkar Boris Kononenko. B. Mavsar

34 prejemnikov bralne značke

Prejemniki bralne značke (foto: Sara Železnik)

V svojem govoru je Silvo Go-
renc poudaril našo polpre-
teklo zgodovino, v kateri so 
se kozjanski, krški, breži-
ški, gorjanski in drugi borci 
z brezkompromisnim bojem 
in pogumom uprli okupator-
ju in njegovemu potujčeva-
nju, iztrebljanju in nenaza-
dnje uničenju slovenskega 
naroda. Pohvalil je muzej-
sko zbirko, ki razširja domo-
ljubno dejavnost iz kultur-
no zgodovinskega obdobja in 
pripoveduje o časih revolu-
cionarnih sprememb. Zbirka 
je, kot je dejal, pomemben 
prikaz dela naše zgodovine 
in brez te zgodovine, hkrati 
evropske, tudi ne bi bilo da-
našnje Evrope.

Avtorica razstave, kustosinja 
Vlasta Dejak, je pojasnila, 
da razstava zajema obdobje 
v prvi polovici 20. stoletja od 
leta 1900 do 1950, s poudar-
kom na narodnostnih bojih, 

Posavje pod devetimi zastavami
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 9. maja, na dan zmage in na dan Evrope, pripravil svečano otvoritev 
stalne zbirke novejše zgodovine, poimenovane »Pod devetimi zastavami: Posavje 1900-1990«. Slavnostni go-
vornik je bil predsednik Pokrajinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Posavja Silvo Gorenc.

množičnem izgonu prebival-
cev iz domovine, nastanitvi 
nemških prebivalcev, uporu 
partizanskih enot proti oku-
patorju, svobodi in vrnitvi iz-
gnancev iz taborišč, nato pa 
še prva povojna leta in iz-
gradnja nove socialistične 
države. Po beseda Dejakove 
gre za posodobitev razsta-

Avtorica razstave Vlasta Dejak

KRŠKO – 10. maja je bila v nakupovalnem centru Qlandia Kr-
ško odprta dvodnevna razstava slik 24 avtorjev, izbor slik 
zanjo pa je opravil vsestranski sevniški kulturni ustvarjalec 
Rudi Stopar. Kot je slednji dejal, je „slikarstvo mogoče naj-
ti v vseh letnih časih, vseh poštenih dušah; njeni ambasador-

ji so nenarcisoidni slikarji, njeni konzulati so predzgodovin-
ske jame in njeni politiki oči, vest in prsti.“ Gre za slike, ki 
so jih ljubiteljski likovni ustvarjalci ustvarili med leti 2006 in 
2011 na likovnih kolonijah v Kobilah, kjer sta zakonca Ljud-
mila in Alojz Šribar z namenom ohranjanja kulturne, etno-
loške in stavbne dediščine leta 2003 na domačiji uredila in 
odprla Etnološko zbirko. Njen odraz je tudi pet likovnih ko-
lonij z naslovom Ne pozabimo, na katerih so amaterski sli-
karji upodabljali naravno dediščino kraja in okolice, do da-
nes pa naslikali skupno 66 likovnih del, od tega jih je bilo 22  
razstavljenih v NC Qlandia. Z glasbenim nastopom je otvori-
tev popestrila zasedba Trebeški drotarji, razstavo pa je od-
prla krška podžupanja Ana Somrak. B. M. 

Razstava del z likovnih kolonij

Slike bosta zakonca Šribar prihodnje leto dala na dražbo, 
izkupiček pa namenila v dobrodelne namene.

BREŽICE – V prejšnji številki 
časopisa smo poročali, da je 
Društvo zbirateljev »Verigar« 
Brežice v galeriji Posavskega 
muzeja Brežice 25. aprila pri-
pravilo svečano otvoritev raz-
stave v počastitev 660-letnice 
mestnih pravic mesta Brežice. 
V njem je manjkal podatek, da 
je zbiratelj in član društva Gre-
gor Avsec v svoji zbirki na 35 li-
stih prikazal več kot 50 različ-
nih žigov brežiške pošte skozi 
vsa časovna obdobja, vključno 
z najstarejšim predfilatelistič-
nim žigom iz leta 1847. Raz-
stavna zbirka Gregorja Avsca 
»Žigi brežiške pošte« je en-
kraten prikaz poštne zgodovi-
ne Brežic, ki je bila tokrat pr-
vič prikazana v takšni obliki. 
Avscu se opravičujemo in že-
limo, da si bo njegovo zbirko 
v bližnji prihodnosti še mogo-
če ogledati. N. J. S.

Razstavljal tudi 
Gregor Avsec

SEVNICA - Po predstavitvi knjige Kozolec na prepihu časa 
mag. Dušana Štepca in po odprtju fotografske razstave z 
naslovom Postavitev toplArt galerije dveh mladih avtorjev,  
kustosinje v deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem 
Alenke Lamovšek in idejnega vodjo omenjene galerije Se-

bastjana Popelarja v mesecu aprilu v sevniški knjižnici, se 
zgodba nadaljuje z majsko otvoritvijo razstave kozolcev in 
ostalih ročnih izdelkov DUO Impoljca ter fotografske razsta-
ve foto sekcije društva Trg Sevnica. Prekrasni, ročno izdelani 
kozolci in prečudovite fotografije obiskovalke in obiskovalce 
za hip ponesejo v nostalgično obdobje, ko je bil kozolec go-
spodarsko uporaben objekt, namenjen za sušenje in spravi-
lo poljskih pridelkov ter sena, danes pa je lep primer ljudske 
arhitekture. Razstava je na ogled v večnamenskem prostoru 
sevniške knjižnice do 4. junija. S. R.

ve, ki je dopolnjena z gradi-
vom Posavskega muzeja in z 
nekaterim novim, odkuplje-
nim gradivom. Izpostavila je 
pomoč oblikovalke razstave 
Polone Zupančič in osvetlje-
valcae Marjana Viskovića. 
Direktor muzeja dr. Tomaž 
Teropšič je dodal, da je pro-
jekt postavitve razstave na-
stajal vrsto let, stalna zbirka 
pa je postavljena v spomin 
in opomin.

Otvoritev v Viteški dvora-
ni je spremljal priložnostni 
program, ki so ga s parti-
zanskimi pesmimi oblikovali 
pevci MoPZ Planina Cerklje 
ob Krki in MoPZ Sromlje pod 
taktirko Mihe Halerja in Vin-
ka Žerjava ter z recitacija-
mi učenke OŠ Brežice Enja 
Šern, Liljana Cerjak in Mari-
ja Marguš, skozi dele zgodo-
vine pa je v povezovanju se-
znanjala Jožica Stajić.
 N. Jenko Sunčič

Kozolci so del ljudske arhitekture 

Razstava fotografij in lesenih izdelkov v večnamenskem 
prostoru sevniške knjižnice.

Hitri in strokovni odgovori na vprašanja, 
povezana z zdravjem.

pokličite  080 27 60
obiščite   pomoc.vzajemna.si

Vaše zdravje nam je pomembno.

ZASTOPSTVO 
KRŠKO
Bohoričeva 9 
tel.: 07/4880580

POSLOVALNICA 
BREŽICE 
Črnelčeva 3A 
tel.: 07/4963980

POSLOVALNICA 
SEVNICA
Naselje heroja Maroka 29 
tel.: 051/357913 (sreda)

Oglas Vzajemna pomoč 82x92_(14-05-2013).indd   1 14.5.2013   15:15:36

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Vr-
tec Leskovec Krškem in Val-
vasorjeva knjižnica Krško sta 
v prostorih leskovške osnov-
ne šole pripravila 16. maja 
zaključno prireditev projek-
tov in bralne značke Palček 
Pripovedovalček, v kateri je 
sodelovalo preko 100 leskov-
ških vrtičkarjev. Za številne 
zbrane so pripravili radoži-
vo predstavo Pika praznuje, 
ki jo je s pomočnico izvedel 
Sten Vilar. V uvodu je direk-
torica knjižnice Urška Lob-
nikar Paunović povedala, da 
sodelovanje med Valvasorje-
vo knjižnico Krško in Vrtcem 
Leskovec pri Krškem poteka 
že nekaj let. „Že četrto leto 
poteka projekt Od pravlji-
ce do znanja, katerega glav-
ni namen je, da vam Palč-
ki Pripovedovalčki ob knjigi 
približamo pisano besedo na 
različne načine. Glavno vodi-

Pika pri Palčkih Pripovedovalčkih

lo skupnemu sodelovanju je 
spodbujanje domišljije in ču-
stvenega doživljanja otrok, 
oblikovanje pozitivnega od-
nosa in ljubezni do knjige in 
spoznavanje vrednosti knjige 
in knjižnice kot vira novega 
znanja in informacij.“ Nekaj 

misli sta dodali še knjižničar-
ka Antonija Amon in vzgoji-
teljica Maja Koretič, navdu-
šeni leskovški vrtičkarji pa 
so s ponosom sprejemali pri-
znanja o uspešno opravljeni 
bralni znački. 
 M. Hrvatin

Navdušeni vrtičkarji so s Piko tudi zaplesali.

Lepo je res na deželi
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Obvestilo – 
prijava namestitev za študente

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru in Občina Brežice 
vabita vse zainteresirane zasebne ponudnike namestitev, 
da sporočijo, ali bi želeli oddajati sobe študentom Fakulte-
te za turizem Univerze v Mariboru. Zainteresirani lahko vse 
potrebne informacije dobite na telefonski številki 08 20 54 
010 ali po elektronski pošti ft@um.si.

Vljudno vabljeni!

Dobrega pol leta je že minilo 
od konca oktobra, ko je težak 
in moker sneg padal na še zele-
no olistano drevje. Prav težak 
sneg, razmočenost tal in oli-
stanost so bili usodni za naše 
gozdove. Marsikje so še vedno 
vidne posledice pravega raz-
dejanja. Debela in stalna sne-
žna odeja je preprečevala delo 
prav do začetka aprila. Gozdar-
ji Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Območne enote Brežice, 
smo pripravili sanacijski načrt.

Ugotavljamo, da je v gozdo-
vih našega območja podrtih 
205.000 m3 lesa, od tega dobrih 
30.000 m3 v državnih gozdovih, 
ostalo v zasebnih, poškodovani 
pa so v glavnem listavci (97 %). 
Številke so bistveno višje od na-
ših prvotnih ocen, predvideva-
mo pa, da bodo po končani sa-
naciji še višje. Vsekakor pa je to 
90 % letnega rednega poseka v 
zadnjih letih. Po naravni poti in 
mestoma s sajenjem bo potreb-
no obnoviti preko 70 ha goz-
dov, v mlajših razvojnih fazah 
pa se bo z veliko dodatne nege 
ponekod dalo rešiti in zagotovi-
ti stabilnost gozda. Potrebno bo 
zgraditi vsaj 4 km novih vlak in 
jih rekonstruirati 13 km. 

Na področju občine Brežice je 
podrtih dobrih 15.000 m3 drev-
ja – predvsem v državnih gozdo-

Obvestilo Zavoda za gozdove Slovenije 
o poseku in poziv k odstranitvi sečnih 

ostankov iz brežin javnih cest
vih. Veliko večje količine smo 
evidentirali na področju Sevni-
ce, Mokronoga in Trebelnega.
 
Kot smo že poročali in obvešča-
li javnost, je Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Bre-
žice, izdal generalne odločbe 
za področja posameznih kra-
jevnih enot. Z njimi je dovo-
ljeno, da lastniki gozdov v svo-
jih gozdovih opravijo oziroma 
zagotovijo sečnjo vseh podr-
tih, močno poškodovanih in na-
gnjenih dreves zaradi snegolo-
ma brez predhodne posamične 
označitve drevja. Ponekod so 
bile zaradi posebnosti izdane 
tudi posamične odločbe. Zavod 
za gozdove vodi evidenco po-
sekanega drevja, zato morajo 
lastniki o končani sečnji in ko-
ličini posekanega drevja obve-
stiti svojega revirnega gozdar-
ja. Priporočljivo je vprašati za 
nasvet tudi že pred začetkom 
del, vsekakor pa kasneje v pri-
merih, ko bo potrebno gozd ob-
noviti. 

Na odločbi je zapisano, da 
mora biti delo opravljeno do 
31.12.2013, v primeru poško-
dovanih iglavcev pa je bil rok 
do 20.3.2013. Lastnikom gozdov 
svetujemo, da les iz gozda spra-
vijo čimprej. Vzrok je povsem 
preprost – drevja, ki leži na vla-
žnih tleh, se bodo prav kmalu lo-

tili različni mikroorganizmi in gli-
ve ter pričeli z razgradnjo lesa. 
Takšen les pa na trgu hitro izgu-
blja vrednost. Za določene manj-
še količine je sicer priporočljivo, 
da v gozdu ostanejo zaradi zago-
tavljanja in pospeševanja biot-
ske pestrosti – tega bo v sedanjih 
razmerah vsekakor dovolj. Leže-
či les in sečni ostanki so tudi po-
tencialna nevarnost v strugah po-
tokov, hudourniških jarkih in na 
brežinah cest. Ob večjih neurjih, 
ki se že pojavljajo, lahko zajeze-
na voda povzroči veliko nepred-
vidljivo škodo, na brežinah cest 
pa sečni ostanki onemogočajo re-
dno vzdrževanje brežin z mulča-
njem. Vse lastnike površin ob 
prometnicah pozivamo, da seč-
ne ostanke čim prej odstranijo 
iz brežin javnih cest. Mnogi la-
stniki gozdov so se že lotili dela 
in pričeli z žaganjem in spravi-
lom podrtega drevja iz gozda, 
marsikje so se pojavili tudi ne-
povabljeni izvajalci.

Organizirani so bili tečaji za var-
no delo v nevarnih razmerah, ki 
se jih je udeležilo veliko števi-
lo zainteresiranih lastnikov goz-
dov. Na vsakem koraku in vedno 
znova pa opozarjamo na previ-
dnost pri težkem, zahtevnem in 
zelo nevarnem delu.

Za Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Brežice: 

Mojca Bogovič, Boris Papac

BIZELJSKO – Bližajočega se 
datuma, ko bo sosednja Re-
publika Hrvaška postala čla-
nica Evropske skupnosti, so 
se veselili tudi na Bizelj-
skem v gostilni Šekoranja 
na tradicionalnem srečanju, 
ki ga vsako leto organizira 
Društvo slovensko hrvaške-
ga prijateljstva Sotla Sutla. 
Srečanja se je udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan 
Molan in v pozdravnem na-
govoru poudaril dobro sode-
lovanje s hrvaškimi občina-
mi pri evropskih projektih 
ter prijateljske vezi, ki po-
vezuje ljudi na obeh brego-
vih reke Sotle. 

Župan Ivan Molan je dejal, da 
predstavlja odprta meja pri-
ložnost za še boljše sodelova-
nje in da so evropski projekti 
ter  družabna srečanja dobra 
osnova za nadaljevanje de-
javnosti, s katerimi bodo lo-

BREŽICE – Po petih dese-
tletjih zakona sta poroč-
ne zaobljube obnovila v 
poročni dvorani brežiške-
ga gradu zlatoporočen-
ca Terezija in Vladimir 
Ignac Medvešek iz Brežic. 
Obred je opravil župan ob-
čine Brežice Ivan Molan, 
s slavljencema so se vese-
lili njuni sorodniki, še po-
sebej hči Vladimira in sin 
Lovro ter vnuka Nejko Peter in Matija, ki sta babici in dedku 
stala ob strani kot priči. 
Usoda je združila Terezijo in Vladimirja Ignaca julija 1960. Še 
vedno so živi spomini na njuno prvo srečanje na prireditvi ob 
110. obletnici kapelske godbe na pihala, saj si je gospa Terezija 
takrat od staršev komajda izprosila dovoljenje za obisk priredi-
tve, gospod Vladimir pa je igral v ansamblu. Preskočila je iskra 
in po treh letih prijateljevanja ju je poročila matičarka Marjan-
ca Dobnikar, na katero imata oba zakonca lep spomin. Toplo dru-
žinsko gnezdo sta si spletla na domu Vladimirja Ignaca, kjer sta 
postala ponosna starša hčere Vladimire in sina Lovra. Še danes 
ju druži ljubezen do glasbe in petja, narave ter druženja s pri-
jatelji, njuni vnuki Nejko Peter, Matija in Kaja pa ju razveselju-
jejo in navdajajo z optimizmom ter ljubeznijo. 

Projekt je v višini 166.630,00 
EUR sofinancirala Evropska 
komisija (program Kultura 
2007-2013) in s tem udele-
žencem omogočila, da svo-
je znanje s področja klasič-
ne, etno in narodnozabavne 
glasbe poglobijo in razširijo. 
Projekt zaključujejo Občina 
Brežice kot vodilni partner, 
Dunavska mreža (Zagreb, Hr-
vaška), CTKU Kosta Abraše-
vić (Bačka Palanka, Srbija) in 
Zavod za podjetništvo, turi-
zem in mladino Brežice, ki je 
v projekt vstopil 1. januar-
ja 2013. 

V sklopu projekta so bile iz-
vedene enotedenske glas-
bene delavnice v Brežicah, 
vzpostavljena Kulturna mre-
ža Jugovzhodne Evrope (Cul-
tural Network SEE), narejen 
spletni portal, kjer so dosto-
pne vse informacije o projek-
tu in prihajajočih aktivnostih 
Kulturne mreže JVE : www.

Zaključek projekta Mednarodne 
glasbene delavnice (MGD)
BREŽICE, ZAGREB, BAČKA PALANKA – Več kot leto dni trajajoči projekt Mednarodne glasbene delavnice, 
v katerem je Občina Brežice s projektnima partnerjema iz Hrvaške in Srbije vzpostavila sodelovanje na 
področju kulture, športa in turizma, se 31. maja zaključuje. 

culturalnetworksee.net, or-
ganiziran je bil »Svetovni 
dan harmonike« in koncert 
etno orkestra ter številne 
druge aktivnosti. Poleg pe-
strega dogajanja na kultur-
nem področju je Občina Bre-
žice z javnimi institucijami, 
zavodi in društvi iz partner-
skih držav začrtala vsebine 
novih projektov, ki jih name-
rava prijaviti na razpise pri 
Evropski komisiji, predvsem 
na področju promocije in šir-
jenja turističnih potencialov. 

Župan Ivan Molan se je s 
predstavniki Občine Brežice 
in Zavoda za podjetništvo, 
turizem in mladino ter člani 
Vinogradniško – turističnega 
društva Gadova peč udeležil 
»Svetovnega dneva harmo-
nike« v Zagrebu. Pred kon-
certom, na katerem so se 
predstavila največja imena 
klasične in elektronske har-
monike, je v svojem govo-

ru župan Ivan Molan pozdra-
vil skorajšnji vstop Hrvaške v 
Evropsko skupnost ter navzo-
če povabil na obisk brežiške 
občine. Povedal je, da se z 
vstopom Hrvaške v Evropsko 
skupnost večajo možnosti so-
delovanja na vseh področjih, 
predvsem na gospodarskem 
in da bo Občina Brežice za-
gotavljala »odprta vrata«, 
tudi za pomoč v mednaro-
dnih projektih. Po koncertu 
je bila v »Slovenskem domu« 
promocija produktov in sto-
ritev naše občine, za kar so 
poskrbeli člani V-TD Gadova 
peč in sodelavci iz ZPTM. 

V sklopu skupnega načrtova-
nja zaključnega dogodka v 
Bački Palanki je vodjo pro-
jekta in podžupanjo občine 
Brežice Katjo Čanžar spre-
jel predsednik občine Bačka 
Palanka Aleksandar Džedo-
vac. Govorila sta o interesu 
obeh občin po še intenzivnej-

šem projektnem sodelova-
nju, saj obe občini poleg bo-
gatega kulturnega življenja, 
turizma in športa, povezuje 
tudi podjetje Kovis d.o.o., ki 
ima svojo poslovno enoto v 
Bački Palanki. 

Projektno partnerstvo že ža-
nje sadove uspešnega sode-
lovanja, saj je pridobilo so-
financiranje nadaljevanja 
projekta Mednarodnih glas-
benih delavnic. Med 476 pri-
javitelji je Občina Brežice 
edina občina, ki je bila iz-
brana na razpisu Evropske 
komisije in bo tako za izved-
bo projekta Kulturna mre-
ža JV Evrope prejela maksi-
malen delež sofinanciranja 
- 200.000 EUR sredstev. Pro-
jekt bo omogočil obsežne 
promocijske aktivnosti ob-
čine, izvedbo mednarodnih 
glasbenih delavnic in orga-
nizacijo večjega kulturnega 
dogodka.

Županov pozdravni govor v Starogradski viječnici Obisk projektnih partnerjev v Bački Palanki

Srečanje Sotla Sutla ponovno 
na Bizeljskem

kalne skupnosti izboljšale ka-
kovost življenja prebivalcev 
ob meji. Gostitelj dogodka 
na slovenskih tleh Franc Še-
koranja je izrazil veselje nad 
odpiranjem meje, čeprav je 
po njegovem mnenju traja-
lo odločno predolgo, kar 20 
let. Upam, da se bodo stva-
ri za vse nas v sotelski doli-

ni s tem obrnile na bolje, je 
še dejal Šekoranja. Na sreča-
nju so se poklonili spominu na 
ustanovna člana, dolgoletne-
ga glavnega urednika Hrva-
škega radia Duška Radića ter 
nekdanjega župana in poslan-
ca Jožeta Avšiča.   
Srečanja društva Sotla Sutla 
izmenično potekajo na slo-
venski in hrvaški strani meje. 
So priložnost za utrjevanje in 
tkanje prijateljskih ter po-
slovnih vezi med dvema so-
sednjim narodoma. Organi-
zatorjem jo je letos nekoliko 
zagodlo vreme, saj je vztra-
jen pomladanski dež prepre-
čil teniške dvoboje, zato pa je 
bilo toliko bolj veselo pod ko-
zolcem, kjer so se v prijatelj-
skih pomenkih družili poslan-
ci, politiki, župani in ostali 
člani ter podporniki društva.

Zlata poroka zakoncev Medvešek

Zlatoporočenca Medvešek



Posavski obzornik - leto XVII, številka 11, četrtek, 23. 5. 201312 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

BAZEN SEVNICA
junij:

ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

od 8.6. dalje

Nakup 
na blagajni bazena. 

Cena kart 
že od 2,00  dalje. 

Info.: 051-680-284, www.kstm.si

dopoldanske, popoldanske, 
družinske, študentske, 

sezonske, prenosne karte.

In memoriam: 

Dušan Močnik
V maju se je od nas poslovil Dušan Močnik, član Občinske-
ga sveta Občine Sevnica, sveta Krajevne skupnosti Krmelj, 
izjemno dejaven, družbeno angažiran in priljubljen krajan 
Krmelja in občan Sevnice. Predvsem pa mož, oče, dedek, 
prijatelj. Njegovo nadvse aktivno ter s širino dela stkano 
življenje je prekrižala težka bolezen, ki mu je žal ni bilo 
dano premagati. 

Svoje ideje in stališča je Dušan Močnik skozi vse življenje 
udejanjal na področjih kulture, športa, organizacije in vo-
denja prireditev, njegova aktivnost pa je bila močno priso-
tna tudi na področju lokalnega političnega udejstvovanja. 
Ob vsem tem je bil človek, vedno pripravljen pomagati, ter 
s svojo duhovitostjo vedno znova znal presenečati in raz-
veseljevati bližnje.

Bil je član Občinskega sveta Občine Sevnica, v katerega je 
bil na listi stranke DeSUS izvoljen dvakrat: v mandatu 2006–
2010 in nato ponovno v letu 2010 kot predstavnik 4. volilne 
enote občine Sevnica. V občinski svet je bil izvoljen zara-
di zaupanja, ki ga je bil deležen med krajani, vrline de-
lavnosti in odgovornosti pa je znal dobro povezati s ciljem 
prispevati k napredku Krmelja, Mirnske doline in celotne 
občine. Na delo v občinskem svetu se je vedno pripravil 
natančno in dosledno, v razpravah sodeloval konstruktiv-
no, njegove pozitivne ideje pa so bile vedno usmerjene v 
razvoj. Svoje predloge je podajal tudi skozi delo kot akti-
ven član delovnih teles občinskega sveta. Od leta 2006 na-
prej je bil aktiven član Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.

Naše poti se žal ne bodo več srečevale, v nas pa ostajajo šte-
vilni spomini na dobra dejanja. Ostale so tudi nedokončane 
ideje in pričeto delo, ki ga bomo nadaljevali z mislijo Nanj.

 Občina Sevnica in Krajevna skupnost Krmelj

Svoj 90. rojstni dan je v družbi domačih v minulem tednu pra-
znovala Amalija Gorenc iz Spodnjih Mladetič. Slavljenko so 
ob tej posebni priložnosti obiskali in ji še veliko zdravja vošči-
li tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant in predsednik Dru-
štva upokojencev Tržišče Vinko Sitar. Slavljenka je z zbra-
nimi ob sproščenem druženju in skrbno pripravljenih doma-
čih dobrotah poklepetala tudi o svojem življenju.

Amalija Gorenc se je v Spodnje Mladetiče omožila iz bližnjih 
Zgornjih Mladetič. Z možem sta imela štiri otroke, hčerke 
Marijo, Tonči in Ivo ter sina Tonija. Usoda je hotela, da je 
pri 36 letih postala vdova, ko je bil najmlajši od otrok star 
komaj dve leti. Ob trdem delu in močni volji je družino pre-
življala sama, s kmetovanjem. Danes živi v lično prenovljeni 
hiši, skupaj s sinom Tonijem in njegovo družino, v veliko ve-
selje pa ji je sedem vnukov in vnukinj ter že devet pravnu-
kov in pravnukinj. Rada prebira časopisje, saj ji oči še zelo 
dobro služijo, med njenim čtivom je redno tudi Posavski ob-
zornik. Spremlja tudi kuharske oddaje in oddaje o kmeto-
vanju, skozi celotno življenje pa ji je bil v posebno veselje 
vrt, in seveda – rože.  Foto: Občina Sevnica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«  

Domači vrt – izziv in dodana vrednost

V teku je projekt »Iz naše 
je, dobro je«, ki ga Občina 
Sevnica skupaj s partnerji – 
Osnovno šolo Sava Kladnika 
Sevnica z obema podružnica-
ma na Studencu in v Loki pri 
Zidanem Mostu, vrtcem pri 
Osnovni šoli Krmelj, Gostil-
no in trgovino Repovž iz Šen-
tjanža ter Ekološko kmetijo 
Mihaela Jazbec – izvaja pred-
vsem z namenom vzpostavi-
tve zavesti o pomembnosti 
lokalne trajnostne oskrbe s 

hrano. Projekt v skupni vre-
dnosti dobrih 100.000 evrov 
je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja osi Leader.

V sklopu prve faze projekta 
sta 16. maja potekali dve za-
nimivi predavanji, ki ju je iz-
vedla agronomka in vrtnarka 
Milena Mastnak iz sevniške-
ga zavoda KNOF so.p. Prvo z 
naslovom »Samooskrbni vrt« 
je potekalo v večnamenskem 

prostoru nove šole v Krme-
lju, zbrani pa so prisluhni-
li o problematiki opuščanja 
doma pridelane hrane, vse 
večjem poseganju po iz tuji-
ne uvoženi hrani ter na drugi 
strani velikem pomenu zdra-
ve hrane z domačega vrta. 
Drugo predavanje z naslovom 
»Vrt – izziv sodobnega časa« 
je potekalo v prostorih ga-
silskega doma na Studencu. 
Predavateljica je predstavi-
la, kaj vse nam lahko daje 

sodobni vrt kot dodana vre-
dnost vsake družine in ka-
kšne so možnosti, da ga lah-
ko do popolnosti izkoristimo. 
Poleg predavanj je v sklopu 
prve faze projekta tudi ure-
ditev vrtov ob obeh podru-
žničnih šolah in vrtcu ter na 
Kmetiji Jazbec, pri čemer 
trenutno poteka priprava vr-
tov na zasaditev, ki bo izve-
dena do konca meseca.

 Foto: Občina Sevnica

Predavanje v Krmelju Priprava vrta pri šoli na Studencu

V izvajanju je projekt »Rehabilitacija in izgradnja vodovo-
dnih sistemov« - nadaljevanje večletnega prizadevanja Obči-
ne Sevnica za vzpostavitev kakovostnega sistema vodooskrbe 
na območju celotne občine. Predmet investicije je rehabili-
tacija in izgradnja vodovodov v skupni dolžini 21.423 metrov 
ter izgradnja vodnih zbiralnikov in zajetja pitne vode na več 
odsekih širšega območja levega brega Save: Vranje–Lončar-
jev Dol–Žigrski Vrh–Čanje, ČR Blanca–Poklek, zajetje Dolna–
raztežilnik Pecelj, Podskalica–Zabukovje–Meniški Vrh, Zabu-
kovje–Mrzla Planina–Pokojni Vrh, Podvrh–Trnovec–Kosimerni 
Dol in zajetje Dolna–Lisca. Pogodbena vrednost projekta zna-
ša 1.553.585 evrov, operacijo pa, po uspešnem kandidiranju 
na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
v višini 1.125.000 evrov sofinancira Evropski sklad za regio-
nalni razvoj.

V projektu je zajet nov vodni vir – tri zajetja »Podskalica« 
nad Zabukovjem, ki bo pokrila potrebe po vodooskrbi za ce-
loten severovzhodni del občine Sevnica. Dve zajetji je del-
no uredil izvajalec projekta Javno podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica; za prvo zajetje je tudi pridobljeno vodno dovolje-
nje za javno vodooskrbo. Nosilec javne gospodarske službe, 
podjetje Komunala Sevnica, redno spremlja kakovost in iz-
datnost vodnih virov. Analize vode opravlja pristojni Zavod 
za zdravstveno varstvo Celje, ki je potrdil primerno kvalite-
to za javno vodooskrbo. Ob tem je potrebno poudariti, da so 
bila vzorčenja izvajana v različnih letnih obdobjih, ob različ-
nih vodostajih podtalnice.

Voda iz zajetij Podskalica na koti približno 600 metrov nad-
morske višine se bo črpala v predvideni vodohran, ki se trenu-
tno gradi nad vasjo Pokojnik, na koti 635 metrov nadmorske 
višine, in od tu zagotavlja gravitacijsko napajanje porabni-
kov, z izjemo Mrzle Planine in Pokojnega Vrha, ki se bosta 
oskrbovala s pomočjo hidropostaje. Za morebitne primere iz-
pada električne energije je v črpališču Podskalica predviden 
dieselski agregat. Tako bo zagotovljena velika avtonomnost 
vodooskrbnega sistema. Pomen le-te so še posebej občuti-
li prebivalci z območja Primoža in Nove Gore v lanskem no-
vembru, ko je zaradi snegoloma brez elektrike in posledič-
no brez vode ostalo celotno območje.

Gradnja vodovodov v polnem teku

V petkovem popoldnevu je župan Srečko Ocvirk na Gradu 
Sevnica sprejel ekipo tekmovalk in tekmovalcev Strelske-
ga društva Marok Sevnica, ki so na nedavnem 22. državnem 
prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem v Cerknici izmed 
skupaj preko 800 tekmovalcev iz 70 slovenskih klubov osvo-
jili najžlahtnejša odličja. V disciplini zračna pištola so dobi-
li kar tri državne prvake in s tem dosegli zgodovinski uspeh. 
Pri članih je zmagal Blaž Kunšek, pri članicah z novim držav-
nim rekordom Mojca Kolman, ki je v finalu je dosegla celo 

višji rezultat od državnega prvaka Kunška, ter pri mladinkah 
Anuša Kovačič. Prvenstvo je v kategorijah odraslih prvič po-
tekalo po novih pravilih, kjer v finalu kvalifikacijski rezultat 
več ne šteje in gre osem finalistov po sistemu na izpadanje 
znova z ničle. Ob izjemnih dosežkih je župan čestital tek-
movalcem, ki so se udeležili državnega prvenstva, med nji-
mi: Slavku Ribiču, Mojci Kolman, Blažu Kunšku, Anuši Kova-
čič, Luki Pesjaku, Tajdi Marc, Klemnu Juvanu, Mitji Jancu, 
Danilu Petrinu, Mateju Kolmanu ter trenerju in predsedni-
ku društva Mirku Ognjenoviču.

90 let Amalije Gorenc

Z obiska pri slavljenki Amaliji Gorenc

Izjemni na državnem prvenstvu

Člani strelskega društva s predsednikom in trenerjem ter 
županom (Foto: Občina Sevnica)
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Vse najboljše, občina Krško!
Posebna priloga ob prazniku občine Krško - četrtek, 23. maja 2013

iskreno upam, da so vaše osebne in poslovne življenj-
ske poti v tem času takšne, da lahko dajejo tudi razloge 
za praznovanje. Z dobrim občutkom lahko skupni pra-
znik praznujemo le, če ljudje živijo zadovoljno, z misli-
jo na možne priložnosti, z zaupanjem v rešitve in z op-
timističnim pogledom na prihajajoči čas.

Številni medsebojni pogovori minulega leta so temeljili 
na kritičnih pogledih na situacijo v državi. Kako pa smo 
živeli mi, v krajih naše občine? 

Zgodovinski junij 2013. Kljub negotovim časom smo v za-
dostni meri uspeli zadržati investicijsko sposobnost, da lah-
ko nadaljujemo z razvojnimi projekti. Junij 2013 začenjamo 
zgodovinsko, z ureditvami, ki spreminjajo dolino reke Save 
za mnoga prihodnja desetletja. Le še nekaj dni nas loči do 
otvoritve Hidroelektrarne Krško, prvič pa bomo zapelja-
li tudi po delu dolgo pričakovane obvoznice mesta. Novo 
vizijo prihodnosti pravkar začenjamo tudi z obnovami na 
desnem bregu Save, kjer so stekli prvi gradbeni začetki ce-
lovite ureditve podobe starega mestnega jedra, pa tudi po-
membne poplavne zaščite pred zalednimi in stoletnimi vo-
dami, ki jo bodo vzpostavili načrtovani posegi. 

Konkretne smeri prihodnosti. Merila o doseženem so 
različna. Pri našem delu smo poskušali slediti smeri, v 
kateri bi se lahko čimbolj prepoznala večina. Nekateri se 
boste razveselili novih stanovanjskih možnosti na Polšci, 
mirnem območju blizu mestnega središča, drugi dejstva, 
da bomo s komunalnimi in infrastrukturnimi ureditva-
mi nadaljevali tudi po ostalih naseljih. Še večja in sodob-
nejša infrastrukturna opremljenost povsod je želja vseh 
nas; tudi zato, ker z njeno izgradnjo hkrati zagotavlja-
mo delo in kruh gradbenim podjetjem, da ohranijo svo-
ja delovna mesta, znanje in sposobnosti, da bodo, ko se 
bodo razmere izboljšale, lahko delali naprej.

Delovna mesta, ključ napredka. Zavedam se, da brez 
odpiranja novih delovnih mest in seveda tudi ohranja-
nja dosedanjih nimamo pravih možnosti za razvoj. Zato 
bo Občina Krško pri tem skušala pomagati po svojih naj-
boljših močeh z ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj 
kmetijstva, turizma in gospodarstva, ki ima v naših po-
slovnih conah potencial, ki ga ima le malo katera druga 
občina. Prvi od večjih se bo uresničil zelo kmalu, saj far-
macevtsko podjetje Krka že gradi svoj obrat, prav tako 
se nove investicije kažejo v poslovni coni Drnovo. Rav-
notežje pa pri nas ohranjajo tudi številna uspešna ener-
getska podjetja, ki s svojim direktnim prispevkom in po-
srednim deležem preko podjetij, vezanih na energetiko, 
predstavljajo generatorje našega razvoja. V tem prelo-

mnem času nam vlivajo upanje in nas utrjujejo v prepri-
čanju, da kriza ne more biti nepremagljiva. Le enotni in 
povezani smo lahko uspešni v prizadevanju za boljše 
obete namesto, da podležemo malenkostnim prepirom, 
ki postajajo stalnica dnevne politike in ne rešijo težav. 

Zelene rešitve. Družbeni standard našega prostora bo 
krepilo tudi nadaljevanje energetskih sanacij osnovnih 
šol in telovadnice, tokrat v Brestanici, Krškem in Leskov-
cu. Tudi s prenovo javne razsvetljave bomo nadalje pri-
spevali k prihrankom in čistemu okolju. Okolje je velika 
tema naše dobe in veseli me, da na tem področju ostaja-
mo ena naprednejših občin v Sloveniji - predvsem naše 
»zelene rešitve« pri ravnanju z odpadki so tiste, zaradi 
katerih nas mnogi prepoznavajo kot svetel zgled in pri-
mer dobre prakse. Lansko poletje odprta sodobna sortir-
nica v Spodnjem Starem Gradu je omogočila napredek 
pri eni od najbolj bistvenih stvari za človeštvo – pri no-
vih možnostih za to, da čim več odpadkov postane vir 
za nadaljnjo predelavo. Ko omenjamo gradnike minu-
lega leta, naj ostaneta s posebnim zanosom zapisana še 
dva - grad Rajhenburg in imenitna Mencingerjeva hiša, 
ki bosta sloves naših krajev ponesla v naslednja stoletja. 

Spoštljive čestitke prejemnikom občinskih priznanj. 
Upam, da lahko delimo mnenje, da nam v skladu z 
možnostmi uspeva smiselno graditi prihodnost na na-
ravnem kapitalu naše občine, ki pa ima svoj najpo-
membnejši vizum za prestop čez nove meje napredka 
v razumnih, poštenih, gostoljubnih in ustvarjalnih lju-
deh. Med njimi so tudi vsi tisti, ki se jim ob prazniku, 
kot prejemnikom občinskih priznanj, še posebej zahva-
ljujem za vso delo za skupno dobro in čestitam za vse 
v življenju dosežene vrhove. 
 
Drage občanke, občani, cenjeni bralci,
pravijo, da je uspeh nagrada za tistega, ki nikoli ne od-
neha. Naj nas torej v čas do prihodnjega praznika po-
spremi izjemna vztrajnost, da bodo lahko želje in načr-
ti postali resničnost in razlog za ponos na to, kar smo, 
na to, kar imamo in kjer živimo. 

Na snidenje na prireditvah, s katerimi obeležujemo pra-
znični čas!

 Vaš župan
 mag. Miran Stanko

Drage občanke in občani,

Grad Rajhenburg

Mencingerjeva hiša

Stanovanjsko območje Črnile

Vrtec Krško Sodobna sortirnica v Spodnjem Starem Gradu

Obvoznica Krško

Krožišče pri NEK



Priloga ob prazniku občine Krško14 četrtek, 23. 5. 2013

VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO

ZNAK OBČINE KRŠKO

za uspešno in večletno delo 
v prostovoljstvu na različ-
nih področjih družbenega 
življenja.

Daniela Zalokar je tista pros-
tovoljka, ki je v našem okolju 
in še kje v dobro mladih po-
leg pedagoškega dela vodila 
veliko aktivnosti za razvoj in-
teresnih dejavnosti, ki so bo-
gatile otrokovo vedoželjnost 
in osebnostni razvoj. Bila je 

med prvimi člani leta 1953 
ustanovljene Zveze prijatel-
jev mladine Krško, kjer pri 
svojih 81 letih deluje še da-
nes. Med prostovoljce za 
izvajanje krožkov je znala 
pritegniti poleg učiteljev tudi 
veliko število zunanjih men-
torjev, ki so uspešno in brez 
plačila izvajali interesne de-
javnosti za otroke. Vodila je 
tudi Zvezo pionirjev in na 
raznih tekmovanjih v znan-
ju in spretnostih z mladimi 
dosegala vrhunske rezultate.

Kar 29 let je bila mentorica pi-
onirske in mladinske organi-
zacije na osnovni šoli, poleg 
tega pa tudi mentorica Pio-
nirske zadruge, prometnega, 
šahovskega, zgodovinske-
ga in čebelarskega krožka, ki 
ga vodi še danes. Za več kot 
30-letno delo je Daniela Za-
lokar v letošnjem letu prejela 
tudi najvišje priznanje Čebe-
larske zveze Slovenije. 

Njene ideje in delo so zazna-
movale tudi delovanje Zve-

ze prijateljev mladine Krško, 
bila je njena predsednica in 
podpredsednica, ob tem pa 
tudi vodja aktiva predsedni-
kov Društev prijateljev mla-
dine v občinah Krško in Ko-
stanjevica na Krki. Vrsto let 
je vodila letovanja v Rovinju, 
Poreču in Nerezinah za otro-
ke domače šole, v to skupino 
pa so bili večkrat vključeni 
tudi otroci iz pobratene obči-
ne Obrigheim.

Daljše obdobje je bila člani-
ca občinskega Sveta za pre-
ventivo in varnost v cestnem 
prometu. Uspešno je vodila 
sindikat delavcev vzgoje in 
izobraževanja v krški občini, 
bila pa je tudi članica občin-
skega in medobčinskega sve-
ta Sindikata Slovenije. 

Kot prostovoljka Zalokarje-
va že 30 let redno vodi tudi 
rekreacijo upokojenk in tako 
skozi »druženje za zdravje« 
svoje življenjsko poslanstvo 
povezovanja nadaljuje v pri-
hodnost. 

za življenjsko delo na pod-
ročju gospodarskega razvo-
ja in ob 50-letnici delovanja 
družinskega podjetja.

Jože Pirc je pred 50 leti posta-
vil temelje parketarstva in v 
pol stoletja, odkar je začel s 
svojo obrtjo, izučil mnoge va-

jence in nanje prenesel spre-
tnost parketarske veščine.

Začel je doma, kasneje pa je 
njegova delavnica prerasla 
kapacitete domače hiše, zato 
je kot eden izmed prvih pod-
jetnikov svoje mesto poiskal v 
Obrtni coni Leskovec. Njego-
vo znanje, pridnost, dobrosrč-
nost so ga popeljali med bolj 
znana obrtna imena, saj je kot 
odličen parketar, predvsem 
pa kot dober človek, poznan 
širom po Sloveniji in v tujini. 
Ves čas je podjetje dajalo kruh 
številnim zaposlenim, ob tem 
pa je Jože Pirc vedno imel po-
sluh tudi za kraj, za delovanje 
društev ter ostalih skupin in 
posameznikov, katerim je po-
gosto prišel nasproti s finanč-
no podporo. Jože Pirc je obr-
ti in podjetništvu namenjal 
tudi svoj prosti čas, saj je ak-
tivno deloval tudi v organih 
Območne obrtno-podjetniš-

ke zbornice Krško. Bil je tudi 
ustanovitelj nekdanje Obrtne 
zadruge Resa Krško in zad-
ruge Bohor v Sevnici.

Kot aktiven obrtnik je deloval 
več kot 40 let, danes pa njego-
vo tradicijo nadaljujeta sino-
va Jože in Boštjan. Parketar-
stvo Pirc je s kvaliteto svojega 
dela dober glas poneslo izven 
meja naše občine. Postalo je 
eno izmed vodilnih parketar-
skih podjetij v državi, njiho-
vo delo je vidno na marsikate-
rem protokolarnem objektu, 
prav tako pa je dejavnost tega 
družinskega podjetja ena iz-
med pomembnih gospodar-
skih dejavnikov, ki prispeva-
jo h krepitvi in nadaljnjemu 
razvoju podjetništva v občini 
Krško. Slednje močno temelji 
prav na manjših, zdravih po-
slovnih jedrih, iz katerih izha-
ja naš skupen napredek in op-
timizem za ekonomsko rast. 

Jožetu Pircu in Parketarstvu Pirc Kulturnemu društvu Svoboda Brestanica

za dolgoletne uspehe in iz-
jemne dosežke v kulturnem 
življenju občine Krško.

Kulturno življenje v Bresta-
nici sega daleč nazaj v devet-
najsto stoletje. Vzpodbudo je 
takrat pomenila uvedba šol-
skega pouka v slovenskem je-
ziku, še bolj pa se je kulturno 
življenje razmahnilo po letu 
1891, ko je bila v takratnem 
Rajhenburgu ustanovljena 
Čitalnica. Budila je narodno 
zavest ljudi in skušala krepi-
ti ljubezen do domačega jezi-
ka. Ta je še posebej prišla do 
izraza pred natanko 110 leti, 
ko je bila v Brestanici uprizor-
jena prva igra v materinščini 
- enodejanka Jakoba Alešev-
ca »Eno uro doktor«. Tradi-
cijo danes nadaljuje Kulturno 
društvo Svoboda Brestanica, 

ustanovljeno leta 1945, ki je 
takrat vključevalo mladin-
ski zbor, gledališko in instru-
mentalno skupino ter sekcijo 
telovadcev. 

Zlati jubilej je društvo leta 
1995 počastilo z izdajo spo-
minske brošure Moč besede, 
pesmi, slike in plesa. Danes 
pri njih deluje pet sekcij: gle-
dališka, glasbena, likovna, li-
terarna in plesna, ob tem pa 
tudi krajevna knjižnica. O 
delu gledališke skupine do-
volj pove podatek, da je v pet-
desetih letih na oder postavi-
la kar 54 premier. V glasbeni 
sekciji pojejo moški pevski 
zbor, vokalno-instrumental-
na skupina in Rajhenburški 
oktet. Pesem moškega pev-
skega zbora premaguje tudi 
jezikovne ovire in daljave, saj 

že več kot 30 let uspešno so-
deluje s pevskimi prijatelji iz 
Obrigheima, v letu 2008 pa 
so pevci navezali stike tudi 
z ženskim zborom Carmina 
iz Preštic na Češkem. Likov-
na dejavnost ima korenine v 
likovnem klubu Klik Krško, 
od koder se je likovno ustvar-
janje najprej razmahnilo na 
gradu Rajhenburg, sedaj pa 
so likovniki uredili manjšo 
galerijo Lučka v preddver-
ju Doma Svobode. Literar-
na sekcija danes samostojno 
združuje predvsem mlade 
ljubitelje in ustvarjalce poe-
tične besede.

V plesni sekciji so v zadnjih 
letih najbolj odmevni nastopi 
skupine srednjeveških plesal-
cev, ženske skupine Babuške 
rajhenburške in predvsem 
moške skupine Tower Pan-
cers. Dolgoletno delovanje 
knjižnice se je še posebej raz-
širilo lani, ko je tudi knjižni-
ca dobila novo podobo v ob-
novljenem Domu krajanov.

Kulturno društvo Svoboda 
Brestanica in njegovi člani so 
v dolgih letih delovanja pre-
jeli veliko število priznanj in 
nagrad, veliki znak Občine 
Krško pa bo krona dolgole-
tnim uspehom in izjemnim 
dosežkom v kulturnem ži-
vljenju Brestanice in občine 
Krško.

za več kot 25 let obrtne de-
javnosti in prepoznaven pri-
spevek k razvoju elektroteh-
nike.

Inženir elektrotehnike je 
svoje znanje sprva podajal 
krškim dijakom, kjer je pou-
čeval praktični pouk. S pod-
jetništvom oziroma obrtjo se 
je srečal že v otroštvu, saj iz-
haja iz mizarske obrtniške 
družine. Dušan Arh je svojo 
obrt odprl pred 27 leti in kma-
lu prerasel meje samostojne-
ga podjetnika. Pred 20 leti je 
tako nastalo družinsko pod-
jetje Arh d.o.o., ki danes za-
posluje 20 delavcev, v elektro 
stroki pa sodi med najuspeš-
nejša podjetja v naši regiji. 

Kot dobrega gospodarja in 
uspešnega gospodarstve-
nika so ga prepoznali tudi 
krški obrtniki, združeni v 
Območno obrtno-podjetniš-

ko zbornico, in mu pred 15 
leti zaupali njeno vodenje. 
Odgovorno funkcijo pred-
sednika Dušan Arh opravlja 
prostovoljno in v tem okvi-
ru združuje okoli 700 članov, 
ki zaposlujejo okoli 1.500 de-
lavcev ter skupaj predstavlja-
jo največje »podjetje« v krški 
občini. Lani so krški obrtni-
ki z namenom zaščite pre-
moženja ustanovili Zavod 
obrtnikov in podjetnikov Po-
savje in vodenje Sveta zavo-
da prav tako zaupali Dušanu 
Arhu, ki uspešno deluje tudi 
v državni Sekciji elektro de-
javnosti.

Aktiven je tudi na področju 
izobraževanja, saj so se pod 
njegovim mentorstvom uspe-

ZNAK OBČINE KRŠKO

Danieli Zalokar

Dušanu Arhu

Občina Krško bo na slavnostni akademiji, 7. junija 2013, podelila priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben 
prispevek k ugledu in uveljavljanju lokalne skupnosti ter razvoju družbenega življenja v našem prostoru. Prejemnike priznanj 
je na predlog Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami potrdil Občinski svet Občine Krško. 

ob 85-letnici zadružništva in 
vinogradništva v Posavju ter 
20-letnici razvojnega delova-
nja in poslovanja zadruge. 

Vinogradništvo in vinarstvo 
na Dolenjskem se je začelo or-
ganizirati pred 85 leti z usta-
novitvijo Vinarske zadruge v 
Kostanjevici na Krki. Gospo-
darske razmere in zaradi tr-
sne uši propadli vinogradi so 
narekovali združevanje pro-
izvajalcev v specializirano 
zadrugo, ki bo pospeševa-
la obnovo in delovala na po-

dročju prodaje in promocije 
dolenjskih vin. To poslanstvo 
je pred več kot 80 leti začela 
ustvarjati tudi krška vinska 
klet, ki je dala prve zametke 
za današnjo Kmečko zadrugo 
Krško, ustanovljeno leta 1993. 
Na njenih vinogradniških po-
vršinah na Sremiču in v so-
dobni kleti nastajajo vina za 
vedno zahtevnejši trg. Letno 
pridelajo kar dober milijon li-
trov, od tega 90 % cvička PTP, 
ostalo pa deželna in vrhun-
ska vina z bizeljsko-sremi-
škega vinorodnega območja.

Da bi ohranili najpomemb-
nejšega med svojimi vinski-
mi posebneži - cviček PTP, 
njegovo tradicionalno in av-
tohtono predelavo, je Kmeč-
ka zadruga tudi med usta-
novitelji Konzorcija Cviček, 
ki skrbi za skupen nastop na 
trgu in promocijo. Zadruga 
povezuje tudi pridelovalce z 
večstoletno tradicijo z obmo-
čja vinorodnega okoliša Do-
lenjska in Bizeljsko-Sremič ter 
tudi tako prispeva k razvoju 
in promociji vinarstva ter tu-
ristične ponudbe.

Dosledno delo Kmečke za-
druge potrjuje certifikat 
kakovosti ISO 9001:2008, 
izvrstnost vin pa številna pre-
stižna odličja domačih in tujih 
ocenjevanj. Zadrugo odlikuje 
tudi njen odnos do okolja, v 
katerem deluje, družbena od-
govornost do različnih sku-
pin, kot so dijaki in študentje 
kmetijstva, agronomije in ži-
vilske tehnologije, ki pri njih 
dobijo priložnost za priprav-
ništvo, praktično usposablja-
nje in pridobivanje znanja 
v proizvodnem procesu vi-

šno izobrazili številni elektri-
čarji. Pred leti, ko se je v Slo-
veniji vzpostavljal sistem 
strokovnega poklicnega izo-
braževanja - vajeniškega izo-
braževanja, je v tem projektu 
aktivno sodeloval in se sku-
paj s še nekaj posamezniki iz-
obrazil za multiplikatorja na 
Bavarskem, od koder je slo-
venska zakonodaja povzela 

izobraževalni sistem. 

Dušan Arh je aktivno sode-
loval tudi v organih Krajev-
ne skupnosti Leskovec pri Kr-
škem in bil tudi delegat krške 
občinske skupščine. Dolga leta 
pa je njegovo življenje zazna-
moval tudi šport in ljubezen 
do rokometa, zato ni naklju-
čje, da je zaradi te pripadnosti 

pred leti predsednikoval tudi 
Rokometnemu klubu Krško. 

Njegovo vsestransko delo-
vanje veliko prispeva tako k 
uspešnosti celotnega krške-
ga gospodarstva kot k pove-
zovanju na ostalih družbenih 
področjih, kamor nesebič-
no vlaga svoje znanje, čas in 
energijo. 

ZNAK OBČINE KRŠKO
Kmečki zadrugi Krško z.o.o.
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za predano delo pri vzgoji in 
izobraževanju otrok ter de-
javno oblikovanje družbe-
nega življenja v domačem 
kraju.

Osnovno šolstvo v Podboč-
ju ima več kot 150-letno tra-
dicijo, v lanskem letu pa so 
slovesno obeležili tudi 30 let 
nove šolske stavbe. Šola tako 
raste skupaj s krajem, v vseh 
teh letih pa je tudi glavni no-
silec kulturnih dogodkov.
V lanskem letu je šola v Pod-
bočju zabeležila prav po-
seben uspeh, saj je v tek-
movanju Turistične zveze 
Slovenije »Moja dežela lepa 

in gostoljubna« postala tretja 
najlepše urejena šola v Slove-
niji. Brez marljivega dela za-
poslenih in učencev tega pri-
znanja gotovo ne bi bilo, kot 
tudi ne izjemnih uspehov na 
posameznih športnih tekmo-
vanjih, pa tudi na tekmovan-
jih iz različnih znanj. Šola 
veliko pozornosti posveča iz-
boljšanju medsebojnih odno-
sov, saj je v tem šolskem letu 
zaživela učilnica za mediaci-
jo, katero so učenci zelo pozi-
tivno sprejeli. 

V okviru sodelovanja v med-
narodnem projektu IPA so iz-
dali priročnik in delovni zve-

zek za pouk naravoslovja, 
rezultat tega partnerstva pa je 
tudi naravoslovna učilnica na 
prostem, ki omogoča spozna-
vanja v praksi. 

Prav tako so učenci in 
zaposleni odlični gostitelji, 
kar so dokazali z organizaci-
jo tabora pod okriljem UNI-
CEF-a, ko so gostili učence iz 
Srbije, Poljske in Makedonije.
Zaposlene odlikuje vestno 
delo in skrbna predanost 
vzgoji in izobraževanju otrok, 
učenci pa poskrbijo za mno-
ge lepe trenutke, ki jih preži-
vimo ob skupnem druženju 
na številnih prireditvah.

PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
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PRIZNANJE OBČINE KRŠKO

Osnovni šoli Podbočje

Romanu Blatniku

Simfoničnemu orkestru Glasbene šole Krško

družbi Mlin Katić d.o.o. 

družbi Elmont d.o.o. Krško 

za inovativen in vzoren ra-
zvoj družinskega podjetja, 
ob 10-letnici uspešnega po-
slovanja družbe, upošteva-
joč več kot 20 let tradicije.

V poznih osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja je Zvonko 
Katić, namesto dela operater-
ja v komandni sobi Nuklear-

ne elektrarne Krško, sprejel 
odločitev o gradnji manjše-
ga kmečkega mlina nedaleč 
iz Krškega. Izgradnja je bila 
uspešno zaključena poleti 
leta 1990, ko sta bila svečano 
odprta mlin s takratno proi-
zvodno zmogljivostjo 25 ton 
pšenice na dan in manjša tr-
govina. Čeprav je mlin v za-
četku zaposloval le dve ose-
bi in je bil celoten proizvodni 
proces izključno odvisen od 
mlinarja, pa se je uspešno 
uveljavljal na trgu in prido-
bival vedno več pomembnih 
kupcev in strank, kar je v ne-
kaj letih pripeljalo do širitev, 
posodobitev in opreme z naj-
sodobnejšo tehnologijo, kjer 
je proizvodnja v celoti nad-
zorovana in računalniško vo-
dena, kapaciteta pa poveča-
na na 100 ton pšenice na dan.

V Mlinu Katić, ki ga se-
daj vodi sin Marko, poseb-
no skrb posvečajo kakovosti 
svojih produktov in proce-

sov, kar potrjujejo s certifi-
katom kakovosti ISO 9001 in 
sistemom HACCP, ki jim za-
gotavlja konkurenčno pred-
nost in omogoča nadzor nad 
stroški proizvodnje, večji iz-
koristek surovin in optimal-
ne procese. Kljub vstopu Slo-
venije v Evropsko unijo in 
močni mednarodni konku-
renci jim je uspelo najti pot 
tudi na tuje trge, ključ njiho-
vega poslovnega uspeha pa 
temelji na kvaliteti izdelkov, 
podpori kupcem in zaneslji-
vosti.

Izjemen in vzoren razvoj dru-
žinskega podjetja, ki ustvari 
več kot 70 % vseh prihodkov 
na zahtevnih tujih trgih, pri-
ča o izjemno uspešni zgodbi, 
ki si jih v našem okolju želi-
mo še več.  

za prispevek k razvoju špor-
ta v občini Krško in promo-
cijo na tekmovanjih v tujini.

Roman Blatnik intenzivno de-
luje v športu od leta 1982. V 31 
letih je zastopal barve Krškega 
na prek 1300 športno rekrea-
tivnih in tekmovalnih priredi-
tvah, za sabo pa ima tudi prek 
300 tekmovanj po Evropi. Vsa 
ta leta je deloval v raznih dru-
štvih, sedaj pa je eden najbolj 
aktivnih članov po tekmovalni 
in organizacijski plati v Špor-
tnem društvu Posavje. V pre-
teklem letu je tekmoval na 36 
prireditvah in kar 22-krat stal 
na zmagovalnem odru, od 
tega 11-krat na najvišji sto-
pnički in to v kategoriji Master 
V. v sprint triatlonu, nordijski 
hoji, triatlonu in duatlonu.

Kot organizator sodeluje pri 
izvedbah kolesarskih mara-

tonov, ciklokrosov, cestnih 
dirk, triatlona Rajhenburg, 
tekaški prireditvi Krško 
teče, občinskem tekmova-
nju osnovnih šol v akvatlo-
nu, bil je pobudnik in orga-
nizator Papirniške kolesarske 
magistrale Krško - Titov Dr-
var, ob tem pa že 31 let sode-
luje na maratonu Franja, 27 
let na maratonu Okoli Pohor-
ja ter 24 let na maratonu Ju-
riš na Vršič, najbolj pa je po-
nosen na sodelovanje v sploh 
prvi slovenski ekipi na kole-
sarski tekmi Pariz - Brest - Pa-
riz v dolžini 1200 km. S svo-
jim športnim navdušenjem in 
talentom na vseh tekmah ob 
lastnih uspehih močno pro-
movira tudi okolje, iz katere-
ga izhaja. 

ob 20-letnici predanega glas-
benega ustvarjanja in prepo-
znavnih umetniških dosež-
kov.

Zgodba o simfoničnem or-
kestru sega v leto 1992, ko 
se je profesorju Dragu Gra-
dišku porodila ideja o nje-
govem nastanku. Čeprav se 
je misel v tistem času zde-
la utopična, saj je simfonični 
orkester premogla le peščica 
glasbenih šol, krška glasbena 
šola pa ni imela niti lastnega 
oddelka za violončelo in kon-
trabas niti vseh pihal in trobil 
ter potrebnih zanj, pa je vol-

ja našla pot in tako je Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Krško, sestavljen iz nekdan-
jih in tedanjih učencev ter nji-
hovih učiteljev, svoj prvi kon-
cert odigral maja leta 1993.

Po dvajsetih letih simfoniki z 
več kot 80 člani s svojimi kon-
certi in drugimi projekti, ki so 
rezultat predanega in trdega 
dela, vedno bolj navdušuje 
posavsko in širše slovensko 
občinstvo. Sodelujejo na šte-
vilnih prireditvah in nasto-
pih, odličen vtis pa so pustili 
tudi na 7. evropskem mladin-
skem glasbenem festivalu v 

Švici in v Gallusovi dvora-
ni Cankarjevega doma v Lju-
bljani ob 140-letnici prosto-
voljnega gasilstva v Sloveniji.

S posebnim ponosom pa se 
lahko na orkester ozremo za-
radi dveh projektov: glasbe-
ne drame Vražje dekle, ki so 
jo uprizorili leta 2004 in katero 
je posnela tudi RTV Sloveni-
ja, ter lanskoletne uprizoritve 
muzikala Rok Kurent, pri ka-
terem so sodelovali sami do-
mači ustvarjalci, kar daje pro-
jektu še dodatno vrednost. V 
letošnjem letu je simfonični or-
kester gostoval v španski Cor-
dobi in s tem zaključil dvoletni 
projekt Comenius, v katerem 
so sodelovali glasbeniki iz sed-
mih evropskih držav. 

Iz orkestra je izšla vrsta odlič-
nih glasbenikov, ki danes de-
lujejo tako profesionalno kot 
amatersko v različnih glasbe-
nih sestavih.

Veliko volje, vztrajnosti in 
časa je bilo vloženega v obli-
kovanje in zorenje orkestra, 
ki danes s ponosom predsta-
vlja svoje dosežke in Krško 
vsemu svetu. 

ob 20-letnici kadrovskega 
in poslovnega razvoja na 
področju elektro industrije.

Začetki delovanja družbe El-
mont d.o.o. Krško segajo v 
leto 1993, ko je skupina stro-
kovnjakov s področja elek-
tro industrije zaznala potre-
bo trga po visoko strokovno 
usposobljenem kadru, ki bi 
izvajal zahtevna dela na po-
dročju elektro vzdrževanja in 
montaže elektroenergetskih 
sistemov. Sledila je ustano-
vitev podjetja in pričetek so-
delovanja z njihovim najve-
čjim poslovnim partnerjem, 
Nuklearno elektrarno Krško, 
ki ji ves ta čas zaupa najzah-
tevnejša dela v tehnološkem 
in upravnem delu zgradbe. 
Družba se nenehno kadro-
vsko in poslovno razvija ter 
izpopolnjuje, kar ji odpira 
vrata na nove trge Evropske 
unije in ZDA, kjer sodeluje pri 
remontih jedrskih objektov. 

Družba je usmerjena na ele-
ktro instalacijska dela, izde-
lavo in montažo zahtevne 
opreme, meritve, teste, za-
gone sistemov ter delo s pro-
jektno dokumentacijo in to v 
jedrsko nadzorovanem po-
dročju ter delu pod napeto-
stjo, kar zahteva veliko zna-
nja in izkušenj zaposlenih, 
predvsem pa natančnost ter 
hitro in učinkovito posredo-
vanje.

Družba Elmont je vključe-
na v Posavsko štipendijsko 
shemo in na ta način z izva-
janjem praktičnega in štu-
dentskega dela v podjetju 
skuša stimulirati in motivi-
rati kader iz lokalnega oko-
lja, uspešno pa sodeluje tudi 
s Šolskim centrom Krško - 
Sevnica, ko dijakom omo-
goča izvedbo praktične-
ga izobraževanja. So nosilci 
mnogih certifikatov kako-
vosti, s katerimi tudi v sve-

tu vlivajo veliko zaupanja v 
izjemno uspešno zagotavlja-
nje kriterijev varnega obrato-
vanja jedrskih objektov.  

Ob tem v Elmontu izkazujejo 
družbeno odgovornost do lo-
kalnega okolja, saj z donaci-
jami nudijo finančno pomoč 
pri izvedbi različnih projek-
tov, prisluhnejo socialno šib-
kejšim ter prispevajo k ra-
zvoju šol, vrtcev ter številnih 
društev, ki delujejo na obmo-
čju občine Krško, pa tudi šir-
šem posavskem prostoru.

Dve desetletji razvoja stro-
kovnih znanj s področja elek-
tro industrije in vzdrževan-
ja energetskih objektov ter 
širjenja strokovnih delovnih 
mest zagotavljata nadaljnje 
uspehe tako družbi Elmont 
Krško kot lokalni skupnos-
ti, ki so ji tako uspešni gos-
podarski gradniki v veliko 
spodbudo. 

narstva. K družabnemu utri-
pu posavskega in slovenske-
ga prostora prispevajo tudi 
z zanimivimi promocijskimi 
dogodki.

85 let tradicije, 20 let uspešne-
ga poslovanja, zagotavljanja 

delovnih mest na podeželju, 
zadovoljstvo zadružnikov, 
zaposlenih, kupcev in osta-
lih partnerjev ter vodstva 
podjetja, ki se zaveda pome-
na ohranjanja krajine, tradici-
je ter pomena širjenja kultu-
re vinarstva, so razlogi, da se 

lahko zahvalimo za spoštljiv 
razvoj zadružništva in vino-
gradništva z željo, da bi tradi-
cijo in ljubezen do vzgoje vi-
nogradov uspešno prenašali 
tudi v naslednja desetletja. 

Marko Katić, direktor
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Prireditve ob prazniku
PETEK, 24. maj 2013

• Ob 1930

Gledališka predstava 
»Tistega lepega dne« - premiera

Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Kulturno društvo Leskovec pri Krškem)

• Od 2000 do 2400 

Mladinski kulturni festival 
Mladinski center Krško

(Klub posavskih študentov)

SOBOTA, 25. maj 2013

• Ob 900

»25. maj kot nekdaj«
Bazen Brestanica

(Mladinska športna zveza Posavja)

• Od 900 do 2400

Mladinski kulturni festival 
Mladinski center Krško

(Klub posavskih študentov)

• Ob 1400

Pohod po Dunajski poti 
(Brezovska Gora - Dunaj - Ajdovska jama - 

Brezovska Gora)
Brezovska Gora
(Zavod Svibna)

• Ob 1600

7. turnir prijateljstva v malem nogometu 
Lošinj - Krško

Športna dvorana Mali Lošinj 
(Društvo Dren)

• Ob 1930

Gledališka predstava »Tistega lepega dne« - 
ponovitev

Osnovna šola Leskovec pri Krškem
(Kulturno društvo Leskovec pri Krškem)

NEDELJA, 26. maj 2013

• Ob 945

16. mednarodni hitropotezni šahovski turnir
Hočevarjev trg 1, Krško

(Šahovski klub Triglav Krško)

PONEDELJEK, 27. maj 2013

• Od 700 do 1500

»Sončkova tržnica rabljenih predmetov« 
/vsak dan do 31. 5. 2013/

Center Sonček Krško
(Zveza Sonček)

• Ob 1900

»Ljubezen in spoštovanje« - 
predavanje in predstavitev knjige

Dvorana v parku
(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 29. maj 2013

• Ob 1800

»Spoznajmo tehniško dediščino 
premogovnika Senovo«

Ravne, Reštanj
(Turistično društvo Senovo)

ČETRTEK, 30. maj 2013

•  Ob 1200

Področno prvenstvo osnovnih šol 
v akvatlonu 2013

Bazen Brestanica
(Triatlon klub Krško)

• Ob 1600

Spoznavni dan s prijatelji iz Bajine Bašte
Mladinski center Krško

(Mladinski center Krško)

PETEK, 31. maj 2013

• Ob 1230

»7. mednarodni UNESCO tabor Senovo 2013« - 
»Bodi tudi ti junak današnjega časa« - 

okrogla miza
Dom XIV. divizije Senovo

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• Ob 1700

Generator festival 
Parkirišče pri Mladinskem centru Krško

(Mladinski center Krško)

• Ob 1830

»Druženje udeležencev 7. mednarodnega 
UNESCO tabora Senovo 2013 in krajanov«

Krušna peč v »uradniški koloniji«
(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

• Ob 1900

»Učitelji Glasbene šole Krško 
čestitajo prazniku« 

Dvorana Glasbene šole Krško
(Glasbena šola Krško)

 

SOBOTA, 1. junij 2013

• Ob 700

»18. mednarodno odprto prvenstvo 
v podvodnem ribolovu« 

Nerezine, Otok Lošinj
(DPR Pozejdon Krško)

• Ob 800

42. mednarodni plavalni miting - Krško 2013
Bazen Brestanica

(Plavalni klub Celulozar Krško)

• Ob 1000

Promenadni koncert pihalnega orkestra Krško
Glasbena šola Krško

(Kulturno društvo Pihalni orkester Krško)

• Ob 1300

»Glasbene delavnice« in …
Center Sonček Krško

(Društvo za cerebralno paralizo Sonček Posavje)

• Ob 1700

Generator festival 
Parkirišče pri Mladinskem centru Krško

(Mladinski center Krško)

• Ob 1700

Nastop Mažoretnega kluba Baton Krško
Stadion Matije Gubca Krško

(Mažoretni klub Baton Krško)

• Ob 1900

Speedway dirka za Zlati znak Občine Krško 
in pokal Franca Babiča

Stadion Matije Gubca Krško
(AMD Krško)
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občine Krško 2013
NEDELJA, 2. junij 2013 

• Ob 1000

Balinarski turnir dvojic
Balinišče pri Stadionu Matije Gubca Krško

(Balinarski klub Krško)

• Ob 1000

»Ob našem ognjišču« - župnijski praznik
Cerkev svetega Ruperta na Vidmu

(Župnija svetega Ruperta Krško - Videm ob Savi)

PONEDELJEK, 3. junij 2013 

• Ob 1400

Podelitev priznanj in diplom najboljšim 
inovatorjem v regiji Posavje za leto 2012

Kulturni dom Krško
(GZS, Območna zbornica Posavje, Krško)

• Ob 1930

»Comenius po Comeniusu« 
Grad Rajhenburg

(Glasbena šola Krško)

TOREK, 4. junij 2013 

• Ob 1700

Zaključek komasacije in agromelioracije 
za območje Viher

Vihre
(Občina Krško in Krajevna skupnost Krško polje)

• Ob 1800

»Odtenki vesolja« - plesna predstava
Kulturni dom Krško

(Glasbena šola Krško)

SREDA, 5. junij 2013

• Ob 1100

Otvoritev trgovine z rabljenimi izdelki
Valvasorjevo nabrežje 5, Krško

(Center Sonček Krško in Center ponovne uporabe Stara šola Sevnica)

• Ob 1500

Otvoritev 
novega stanovanjskega območja Polšca

Polšca
(Občina Krško in Gen energija d.o.o.)

• Ob 1700

»Slovenija med možnostmi in priložnostmi« - 
pogovor z Japcem Jakopinom, Seaway

Konferenčna dvorana Informacijskega središča Gen energije, Vrbina
(Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov Krško)

• Ob 1800

»Orkestri Glasbene šole Krško se predstavijo« 
Kulturni dom Krško

(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 6. junij 2013

• Ob 1800

Brestanica poje
Grad Rajhenburg

(KD Svoboda Brestanica)

PETEK, 7. junij 2013

• Ob 1200

Otvoritev Hidroelektrarne Krško 
in obvoznice mesta Krško

HE Krško
(HESS, HSE, Občina Krško in INFRA)

Osrednji prireditvi 
ob prazniku Občine Krško:

• Ob 1700

Slavnostna akademija 
v počastitev praznika Občine Krško

Kulturni dom Krško
(Občina Krško)

• Ob 1900

Kulturno-zabavno druženje 
občank in občanov z glasbeno skupino Čuki

Ploščad pred Kulturnim domom Krško
(Občina Krško)

• Ob 1800 
»Pesem nas druži«

OŠ Koprivnica
(Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivnica)

• Ob 2000

Pozivni nočni turnir veteranov 
v malem nogometu

Športni center Spodnji Stari Grad
(Športno društvo Dolenja vas)

SOBOTA, 8. junij 2013

• Ob 700

»Na pragu poletja« - ročna košnja 
Cavsarja in razstava čebulnih jedi

Hrib Cavsar nad Gasilskim domom Raka
(TD Lovrenc Raka)

• Ob 800

»Juriš na Bohor« 
Senovo, Titova 106

(Planinsko društvo Bohor Senovo)
• Ob 900

Teniški turnir parov
Teniško igrišče Brestanica
(Teniški klub Brestanica)

• Ob 1000

Triglav kata pokal - »Janov memorial«
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica

(Karate klub Triglav)

• Ob 1000

Paintball turnir Senuše
Straža pri Raki - poligon Vejar 

(Športno društvo Vejar)

• Ob 1600

Turnir v malem nogometu - zaključek občinske 
lige Krško - Senovo 12/13

Igrišče pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo
(Športno društvo Senovo)

• Ob 1600

13. pozivno gasilsko tekmovanje PGD Senuše
Igrišče pri KS Senuše, (PGD Senuše)

• Ob 1800

Maraton klasikov
Atrij Mencingerjeve hiše Krško

(KUD Liber)

• Ob 1800

»Športno društvo Dolenja vas praznuje«
Športni center Spodnji Stari Grad

(Športno društvo Dolenja vas)

• Ob 1900

Triglav fight night - »Tilnov memorial«
Osnovna šola Leskovec pri Krškem

(Klub tajskega boksa Krško)

NEDELJA, 9. junij 2013

• Ob 1500

Kasaške dirke - Šampionat Slovenije
Hipodrom Brege 

(Konjeniški klub Posavje Krško)

Kolofon
Izdajatelj: Občina Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško 
T: +386(0)7 49 81 100 
F: +386(0)7 49 22 221 
www.krsko.si

Besedilo priloge pripravila: 
Tomaž Petan in
Petra Rep Bunetič  

Oblikovanje: Neviodunum 

Fotografije: 
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7. junija bomo prvič zapeljali po delu nove obvoznice, ki pote-
ka od mostu pri Hidroelektrarni Krško do priključka pod ob-
stoječim krškim mostom pri tovarni Vipap. Med posebej do-
brodošlimi novostmi bo ob tem zagotovo dva kilometra dolga 
večnamenska pot rekreativno-sprostilnega značaja, urejena za 
pešce in kolesarje ob vznožju obvoznice. 

In nadaljevanje? Sestavni del celotne trase obvoznice bo tudi 
cesta na visokovodnem nasipu južno od podjetja Vipap sku-
paj z že zgrajenim krožiščem. Slednje je izhodiščna točka za 
tretji most in povezavo na cesto pri Megadomu. Pri izstopu z 
mosta na desnem bregu Save sledi še eno krožišče z naveza-
vo na nov krak obvoznice skozi Žadovinek, za kar je v pripra-
vi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in parcelacija. 
Izgradnja mostu je predvidena v začetku leta 2014. Vrednost 
projekta izgradnje celotne obvoznice znaša kar 45,9 milijonov 
evrov, sredstva pa poleg Občine Krško zagotavljajo Ministr-
stvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
Holding Slovenske elektrarne. 

Do prihodnje jeseni bo zaključena ureditev od obstoječega kr-
škega mostu skozi staro mestno jedro do Hočevarjevega trga. 
S celovito prenovo Zatona, Dalmatinove ulice in glavne ulice 
CKŽ skozi staro mestno jedro Občina Krško pristopa k obliko-
vanju urejenega, poslovno in stanovanjsko zanimivega obmo-
čja z javnimi površinami, ki bodo vzpostavile nove možnosti 
združevanja in povezovanja. 3,1 milijone evrov vreden pro-
jekt urejanja Zatona, ulice CKŽ in Dalmatinove ulice je v višini 
1,8 milijona evrov sofinanciran z evropskimi sredstvi, 750.000 
evrov bo prispevala država, ostalo pa lokalna skupnost.

 

Po zelo uspešni prijavi in nedavni odobritvi financiranja ener-
getske sanacije OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Jurija Dal-
matina Krško in športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem 
se Občina že pripravlja na njihovo obnovo med šolskimi po-
čitnicami v prihodnjem letu. Energetska sanacija bo ob dana-
šnjih cenah energentov na vseh treh objektih letno privarče-
vala vsaj 70.000 evrov. 

Če bo Občina uspešna tudi na javnem razpisu Ministrstva 
za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetske sa-
nacije OŠ Koprivnica, bo v letu 2015 prenovila tudi slednjo. 
Vrednost sanacije šole OŠ Koprivnica je ocenjena na 394.000 
evrov. Načrt predvideva ureditev ovoja stavbe vrtca in telo-
vadnice, novo stavbno pohištvo, fasado in streho. 

Pravkar je zaključen projekt oblikovanja novega stanovanj-
skega območja na nekaj več kot štiri hektarje velikem obmo-
čju na Polšci, na levem bregu mesta Krško. Lokalna skupnost 
je s tem zagotovila možnost izgradnje novih stanovanjskih 
objektov. Investicija združuje izgradnjo treh novih cest, po-
vezovalne peš poti, pločnikov in ostale sodobne komunalne 
infrastrukture. Štiri hiše od 22, kolikor jih je na tem območju 
mogoče zgraditi, že stojijo. 

Naselje Kremen bo v naslednjih mesecih popolnoma preno-
vljeno. Projekt celovite ureditve združuje ureditev obstoječe 
lokalne ceste Videm – Bučerca – Sremič - Videm, izgradnjo ko-
munalne infrastrukture z ločenim sistemom za meteorno in 
fekalno kanalizacijo, izgradnjo pločnika in podpornih zidov, 
ki so potrebni zaradi rekonstrukcije ceste. Prav tako sledi ure-
ditev odvodnjavanja cestišča ter ureditev izpusta prečiščenih 
meteornih voda v potok Drnik. Ob izgradnji kanalizacije po-
teka tudi gradnja nove ceste, javne razsvetljave, vodovoda, te-
lekomunikacijskih napeljav, vodov za širokopasovno omrežje 
ter koridorja za plinovod. Projekt celovite ureditve na Kreme-
nu je vreden 2 milijona evrov.
 

V tem času poteka izgradnja kanalizacije in ostale komunal-
ne infrastrukture, ki bo zagotovila priključitev občanom Sta-
rega Gradu in Dolenje vasi na javno kanalizacijsko in optič-
no omrežje. Projekt bo zaključen leta 2015 in je vreden nekaj 
manj kot 2 milijona evrov. 

H gospodarskemu razvoju pomembno prispevajo možnosti, 
ki omogočajo umestitev različnih poslovnih dejavnosti. V pri-
merjavi z ostalimi območji v Sloveniji je Občina Krško med ti-
stimi, ki so po razpoložljivosti takšnih površin v ospredju. Na 
82 hektarjih so že umeščene poslovne dejavnosti, ki so pri nas 
v zadnjih letih omogočile več kot 700 delovnih mest. 83 hek-
tarjev je še nezasedenih površin, a glede na prisoten poslov-
ni interes se bo sčasoma gradnja novih investicij nadaljevala 
tudi tu. V letošnjem letu tako v cono na Drnovem že umešča-
mo dva nova investitorja s proizvodno in logistično dejavno-
stjo, v prihodnjem letu pa sledi tudi zagon farmacevtskega 
podjetja Krka, ki je že v intenzivni gradnji svojega objekta na 
levem bregu Save. Do sedaj sta že v celoti zgrajena proizvo-
dni in pomožni objekt »Sinteze 1«, v drugi polovici letošnjega 
leta bodo pričeli vgrajevati proizvodno opremo, nakar bodo 
z letom 2014 stekla testiranja ter zagoni opreme in sistemov. 

V drugi polovici letošnjega leta načrtujemo rušitev treh pro-
padajočih objektov, da bi na njihovih mestih vzpostavili zgle-
dnejšo podobo oz. površine, ki bodo pripravljene za nove in-
vesticije. Na Vidmu tako pristopamo k rušenju nekdanjega 
doma upokojencev ter nekdanjega bazena, kjer bo območje 
deloma služilo za vzpostavitev zelenice in vadbenega poli-
gona bližnje Poklicne gasilske enote, v starem mestnem jedru 
pa sledi rušitev propadajočega poslopja nekdanje Železnine, 
ki ga je Občina odkupila januarja in že več let kazi podobo 
mestnega središča. 

Občina Krško je v zadnjih štirih letih vzpostavila 540 hek-
tarjev komasacij kmetijskih zemljišč, s čimer bo prispevala k 
vzpostavitvi večjih in bolj povezanih območij, več pridelkov 
na enoto površine ter bolj ekonomično obdelavo. Za nami je 

Načrtujemo skupno prihodnost. 
Katere pridobitve bodo del našega prostora? 

Obvoznica Krško 

Novo stanovanjsko območje na Polšci 

Nova delovna mesta v poslovnih conah

Celovita ureditev infrastrukture 
v naselju Kremen

Nova območja po rušitvah: nekdanja 
Železnina, bazen in stari dom upokojencev

Izgradnja kanalizacijskega sistema 
v Dolenji vasi 

Komasacija in izvedba namakalnega sistema 
na Krškem polju 

Prenova mestnega središča

Energetska sanacija osnovnih šol
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tudi 216 hektarjev agromelioracij na Vihrah. V tem mesecu 
sledi novo nadaljevanje, in sicer izvedba 240 hektarjev koma-
sacij na območju vasi Gorica na Krškem polju in 93 hektarjev 
na Pijavškem polju. Agromelioracijska dela se bodo nadalje-
vala na komasacijskem območju Brege in Mrtvice, v jesenskem 
času pričenjamo še z izvedbo investicije namakalnega sistema 
Kalce Naklo na površini 150 hektarjev kmetijskih zemljišč. Vsi 
omenjeni projekti so sofinancirani iz Evropskega sklada za ra-
zvoj kmetijstva in podeželja. Celoten program izvedbe je oce-
njen na 3,5 milijone evrov, do danes je bil za izvedena dela in-
vestiran že milijon evrov. 

Obnova tržnice na Vidmu

Da bi lahko omogočili večjo udeležbo rokodelcev, prideloval-
cev eko hrane in drugih vrst izdelkov z našega območja in šir-
šega Posavja ter večjo tržno organiziranost podeželskega pre-
bivalstva, Občina pristopa k obnovi tržnice na Vidmu. Najprej 
bo sanirano stopnišče in pohodna terasa, s čimer bomo pri-
dobili nekaj več kot 800 m2 novih tržnih površin, ki bodo po-
krite s premično elipsasto streho. Ocenjena vrednost omenje-
ne investicije znaša nekaj več kot 400.000 evrov. Predvidoma 
se bo investicija financirala iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Občina Krško bo k projektu pristopila ta-
koj po odobritvi sofinanciranja, predvidoma bo z deli zače-
la še to jesen.

Občina Krško bo v jesenskih mesecih začela z nadgradnjo so-
dobnega Centra za ravnanje z odpadki in v tem okviru z izgra-
dnjo kompostarne. Zaprt objekt za biološko obdelavo odpad-
kov bo ugodno vplival tudi na zmanjšanje vplivov na okolje. 
Projekt je ocenjen na 1,5 milijona evrov, financiran pa bo iz la-
stnih virov Občine Krško. 

Sodoben dostop do interneta, telefonije in televizijskega si-
gnala je Občina do danes z gradnjo širokopasovnih povezav 
omogočila 1552 uporabnikom. Do konca tega leta pa bomo 
dosegli tudi s sofinanciranjem Evropske unije zahtevane ci-
lje in zagotovili možnost priključitve preko 2500 gospodinj-
stvom na območju belih lis, zaradi katerih se je ta projekt tudi 
začel. Občina bo s projektom nadaljevala, saj želi to sodobno 
tehnologijo na svojem celotnem območju približati čim večje-
mu številu gospodinjstev. Zaradi tega razloga vsa izgradnja 
infrastrukture, ki poteka, vsepovsod vključuje tudi vgradnjo 
optičnega omrežja. 

Od leta 2008 s projektom sofinanciranja individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za ko-
munalne odpadne vode spodbujamo posamezna gospodinj-
stva k priključitvi na novozgrajene kanalizacijske sisteme ter 
k vgradnji malih čistilnih naprav na območjih, kjer ni pred-
videnih kanalizacijskih sistemov. V preteklih petih letih smo 
tako sofinancirali 436 hišnih priključkov in 129 malih čistilnih 
naprav. V tem letu smo za ta namen zagotovili 90.000 evrov, 
ki jih fizične osebe lahko pridobijo preko razpisa, objavljene-
ga na spletnih naslovih www.krsko.si in www.cptkrsko.si. 
Na voljo bo do novembra oz. do porabe sredstev. Sredstva za 
sofinancirane izgradnje malih čistilnih naprav so že počrpa-
na, medtem ko je denar za izgradnjo individualnih hišnih pri-
ključkov še na voljo. 

Da bi izboljšali prometno varnost udeležencev v prometu in 
prometno dostopnost, je v občinskem programu urejanja šte-
vilna cestna infrastruktura in pripadajoči pločniki. Med ve-
čjimi bodo v letošnjem letu naslednje ureditve oz. prenove 
obstoječih cest: cesta Veliki Trn - Arto, Rimš - Zaloke, Zajčki - 
Gmajna, Gora - Golek, Pureber - Kovačič, Sremič – Sremiška 
- Košenina in številne manjše. 

 

Občina Krško je v zadnjih letih zgradila sedem kilometrov 
novih kolesarskih povezav, v sklopu obvoznice temu prav-
kar priključujemo dodatna dva kilometra, nov razvoj pa obeta 
projekt daljinskih kolesarskih povezav, ki jih bomo v sodelo-
vanju s še devetimi občinami vzdolž reke Save in Krke vzpo-
stavili od Hrastnika do Brežic vzdolž reke Save in od Žužem-
berka do Brežic vzdolž reke Krke. Povezava naj bi segala tudi 
v sosednjo Hrvaško in tam potekala skozi mesto Samobor.

V letošnjem letu začenjamo projektiranje prenove krškega po-
kopališča. Investicija v prvi fazi predvideva izgradnjo nove 
poslovilne vežice in poslovilnega prostora. Projekt v vredno-
sti 1 milijon evrov bo zaključen v letu 2015. 

Do konca leta bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za začetek 
razširitve pokopališča v Podbočju in izgradnjo nove mrliške 
vežice. Izgradnja se bo začela v letu 2014.

Pred glavnim vhodom na pokopališče Brestanica umeščamo 
nov poslovilni objekt z osrednjim delom, ki ga bo predstavlja-
la nadkrita ploščad, namenjena obredu ob zadnjem slovesu. 
V skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
bo Občina predvidoma v tem letu obnovila tudi oporni zid 
ob cerkvi sv. Petra. 

Bazen v Krškem ostaja v načrtih in v letošnjem letu pred do-
končno odločitvijo med različnimi možnimi variantami za 
njegovo umestitev. Temu bo sledil proces projektiranja za 
25-metrski plavalni bazen. Potencialne lokacije so štiri: ob-
močje starega bazena na Vidmu, območje pri Stadionu Ma-
tije Gubca in pri obeh šolah, v Leskovcu pri Krškem in Juri-
ja Dalmatina Krško. 

Za umestitev knjižnice v starem mestnem jedru še vedno po-
tekajo usklajevanja z lastniki zemljišč. Projekt bo hkrati po-
trebno prilagoditi tudi novim energetskim zahtevam in pre-
misliti o ustreznosti idejne zasnove, ki je že bila pripravljena. 
Vsekakor je knjižnica del uresničljive prihodnosti. 

Nadstrešnica pri pokopališču BrestanicaSredstva za priklop na kanalizacijo 
in nakup male čistilne naprave 
za komunalne odpadne vode 

Kolesarske povezave

Bazen

Knjižnica

Pokopališče Krško

Pokopališče Podbočje

Ureditev cestne infrastrukture 

Izgradnja širokopasovnih povezav 

Izgradnja kompostarne 

HEJ, KRČANI!

Hej, Krčani, tu je naše mesto, 
častitljiva leta ga že krasijo;

hej, Krčani, to je naša pesem, 
naj preteklost slavna z njo spet oživi.

Le zapojmo vsi
in zaigrajmo si,

saj pesem nas bodri,
vse čase preživi.
Zato zapojmo vsi
in zaigrajmo si,

stopimo v en korak
Krčani vsi!

Verzi iz pesmi Hej Krčani
(avtorica besedila Vidka Kuselj, 2001)
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Spoštovane občanke in občani 
občine Krško!

Znova je leto naokoli in priložnost je 
za iskrene želje našim prijateljem v regiji. 

Ob prazniku občine Krško vam čestitamo 
za številne dosežene uspehe na različnih področjih, 

prav tako pa vam tudi v bodoče želimo dobrega dela, 
vztrajnosti in prijetnega sobivanja v občini in regiji. 

Naše čestitke in pozdrave iz Bistrice ob Sotli 
pa naj prejmejo tudi vse krajevne skupnosti občine Krško, 

ki praznujejo meseca junija.

Naj bo praznovanje prijetno in veselo,

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in občanom 

občine Krško!

Naj bodo praznični dnevi prijetni, 
prepleteni z druženjem in veseljem ob uspešno 

prehojeni poti vaše občine v preteklem letu. Prepričan 
sem, da boste s tvornim sodelovanjem tudi v prihodnje 

uresničevali začrtane cilje, ki bodo pomagali zagotavljati 
kakovostno življenje za vse občanke in občane.

Želim vam mnogo uspehov ter poguma in modrosti, 
da bomo s skupnimi močmi ustvarjali 

uspešno prihodnost našega Posavja.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Ob občinskem prazniku, odrazu spoštovanja do preteklega 
ter tkanju trdnih vezi v sedanjosti, 

vam iskreno čestitamo tudi občani sevniške občine. 

Naj bo vaš praznik priložnost za zadovoljstvo in veselje 
ter potrditev dobrega dela, ki ga v lokalni skupnosti 

oblikujete župan, občinski svet, občinska uprava, 
krajevne skupnosti, organizacije in društva ter vsak posameznik.

Na poti novih razvojnih izzivov vam želimo 
veliko uresničenih ciljev, dobrega in plodnega sodelovanja pa, 

kot doslej, tudi v naši skupni regiji. 
Naj bo praznovanje občinskega praznika prijetno, 

vsakodnevne poti pa prepletene 
z medsebojnim razumevanjem in uspehi. 

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Krško,

ob vašem prazniku prejmite iskrene čestitke!

Želimo vam uresničitev vseh osebnih in poslovnih ciljev, 
hkrati pa verjamemo, da boste tudi dosežke minulega leta 

obeležili in dostojno proslavili z mnogimi prireditvami 
in pestrim prazničnim dogajanjem.

Veselimo se nadaljnjega 
dobrega medsebojnega sodelovanja,

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci  

Voščila ob prazniku občine Krško
Dnevi leta 2013 zelo hitro bežijo, zato je prav, 
da se znamo vsaj za kratek čas ustaviti in po-
gledati, kaj dobrega ustvarjamo iz dneva v 
dan. Praznik občine Krško za mnoge pomeni 
ravno to: ozreti se na preteklo delo in skozi 
sproščeno druženje na številnih prireditvah, 
od športnih, kulturnih do zabavnih, prevetri-
ti rezultate in si zastaviti dodatne cilje za na-
slednjo polovico leta. 

Praznik občine, ki je glede na velikost ozemlja 
kar deveta med vsemi slovenskimi občinami, po 
številu prebivalstva pa enajsta, pomenik pra-
znik velike in raznolike skupnosti, ki združuje 

moči že pet desetletij in si prizadeva za svet-
lejšo prihodnost tudi v teh težjih razmerah. 
 
Praznike prevevajo dobre želje in širjenju le-
teh v vsak posavski dom se že več kot dese-
tletje posveča tudi osrednji posavski medij v 
sodelovanju z zavednimi organizacijami, ob-
činskimi upravami in gospodarskimi družbami 
v našem okolju. Vsako leto ob krškem prazniku 
skupaj poskrbimo, da do občank in občanov ter 
vseh ostalih Posavcev, ki z zanimanjem spre-
mljajo razvoj občine Krško, prispejo tudi is-
krene zahvale za zaupanje in voščila. 

Občanke in občani se aktivno združujejo na 
različne načine, povezujejo se v majhne in ve-
like krajevne skupnosti občine Krško, nekatere 
izmed teh vam pošiljajo čestitke tudi na naših 
prazničnih straneh in vas vabijo k skupnemu 
praznovanju. Za uspeh vsake izmed posavskih 
občin, tudi največje, pa je ključno razumeva-
nje in podpora v regiji, zato se lahko veselimo 
pozitivnih sporočil in izrazov naklonjenosti, ki 
jih v nadaljevanju objavljajo posavski župani 
s sodelavci.  

Čestitkam se pridružuje tudi uredništvo Posav-
skega obzornika.

Foto: Boštjan Colarič
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Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo

veliko osebnega zadovoljstva

ter delovnih uspehov.

Spoštovane občanke, občani!
 

Ob prazniku občine Krško 
vam iskreno čestitamo,

praznični dnevi pa naj bodo bogati 
z medsebojnim razumevanjem

in prijetnim druženjem.
 

Svet KS Rožno - Presladol,
predsednik Anton Bohorč

Glasbena šola Krško vabi k vpisu v glasbeno šolo ter k preizkusu glas-
benih	in	plesnih	sposobnosti	za	šolsko	leto	2013/14	v soboto, 25. 
maja 2013,	ob	9.	uri	v	dvorano	Glasbene	šole	Krško,	Kolodvorska	uli-
ca 2, Krško.

Najmlajši,	5-	in	6-	letni,	nimajo	preizkusa.	Po	kratki	predstavitvi	po-
uka	jih	boste	lahko	takoj	vpisali	v	tajništvu	šole.	Vpis	je	žal	omejen.	

Za	vse	starejše	od	7	let	velja	preizkus	glasbenih	in	plesnih	sposob-
nosti.	Za	petje	je	pogoj	končana	mutacija.	

Seznam	prostih	vpisnih	mest	je	objavljen	na	oglasni	deski	pri	glav-
nem vhodu in na spletni strani šole.

Rezultati	sprejemnih	izpitov	bodo	objavljeni	1.	julija	2013	na	ogla-
sni deski glavnega vhoda šole. 

Vpis	bo	možen	od	1.	do	5.	julija	2013	in	od	5.	do	9.	avgusta	2013	
od	9.	do	13.	ure	v	tajništvu	šole.	
 Ravnatelj Drago Gradišek, prof., l.r.

Iskreno čestitamo ob občinskem prazniku!

Kolodvorska	2,	8270	Krško
tel.:	07	488	01	40

gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

KRAJEVNA SKUPNOST 
MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
 

ob prazniku občine Krško
iskreno čestitamo

in želimo veliko osebnega
in delovnega uspeha.

 

Jožica Mikulanc,
predsednica KS mesta Krško

Ob občinskem prazniku iskreno 
čestitamo vsem občankam in 
občanom občine Krško.

Občinski odbor NSi Krško

Ob prazniku občine Krško
vsem občankam in občanom iskreno 

čestitamo
in želimo mnogo uresničenih želja
ter osebnih in poslovnih uspehov.

 
Predsednik Matej Božičnik

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica 

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Ob praznovanju občinskega praznika

vam iskreno čestitamo in želimo veliko 
osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.

Občinski odbor Krško

Spoštovane krajanke in krajani 
Leskovca pri Krškem,
1. junija KS Leskovec 

praznuje svoj praznik.

Ob prihajajočem prazniku 
vsem izrekamo čestitke z željo, 

da se tudi letos srečamo na prireditvah, 
ki nas združujejo 

in nam lepšajo praznične dni.

Svet Krajevne skupnosti Leskovec  

www.ks-leskovec.si

Ob prazniku KS Senuše čestitamo 
vsem sokrajankam in sokrajanom,

pridružujemo se tudi iskrenim voščilom 
občankam in občanom 

ob prazniku občine Krško.

Predsednik Damjan Mežič in Svet KS Senuše

Krajevna sKupnost senuŠe

Občinski odbor SDS Krško,
predsednik Jože Olovec

Na preteklo obdobje se je vedno dobro 
ozreti, a pomembneje je zreti v prihodnost. 
Potrebno je imeti načrte in cilje, ki nas 
motivirajo za nove podvige, nove pridobitve 
in nove uspehe. Naj nas današnji dan 
poveže, jutrišnji ohrani močne, da bo 
prihodnost svetla.
 

Drage občanke in občani, 
čestitamo vam ob občinskem prazniku 

in vam želimo prijetno praznovanje.

Čestitke ob prazniku občine Krško!
Kolektiv ZD Krško

www.zd-krsko.si

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

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

www.sc-krsko.si

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem oskrbovancem, njihovim sorodnikom,
 poslovnim partnerjem, občankam ter občanom

čestitamo ob prazniku 
in vam želimo prijetno praznovanje.

Ob prazniku občine Krško 
se našemu ustanovitelju zahvaljujemo 

za dobro sodelovanje.

Vsem občanom in občankam 
čestitamo ob prazniku, 

našim obiskovalcem pa želimo veliko dobrega 
branja in prijetnih trenutkov v naši knjižnici.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Ob občinskem prazniku 
iskreno čestitamo

občankam in občanom občine Krško.

www.infra.si

Ob prazniku občine Krško in krajevne 
skupnosti Brestanica čestitamo vsem 

občanom in sokrajanom. 

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

...  Delamo za Vaš nasmeh :)
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Krška cesta 4b, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 30 81 448; Fax: 07 30 81 457

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Ob občinskem prazniku 
čestitamo vsem občankam in občanom.

Pokrivanje z vsemi vrstami kritin, 
izris in krojenje ostrešja na CNC stroju

www.krovstvo-trsinar.si

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

Za prijetne urice  
v starem mestnem jedru

Obiščite nas, odprli smo tudi letno teraso!
Čestitamo ob občinskem prazniku.

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Drage občanke, spoštovani občani občine Krško!

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

Izkoristite veliko razprodajo 
original nemške opečne kritine BOGENER!

Do 50 % nižje cene modelov:
- INNOVO 10 ENGOBA

- INNOVO 10 GLAZURA

Informacije:
07 814 63 09, 041 312 007 ali 041 702 920

www.zrno.si

TRGOVINA RAKA, Ravno 13, 8274 Raka
07/81-46-300, info@zrno.si

Čestitamo ob občinskem prazniku!

Akcija traja do 20. junija 2013!

 d.d.

Spoštovane Krčanke, 
spoštovani Krčani! 

7. junija Krško praznuje. Praznuje v počastitev 
spomina, se veseli doseženega ter z upanjem 
zre v prihodnost. 
 
Iskrene čestitke ob prazniku, ki nas združuje. 

Obcinski_praznik_2013_PO.pdf   1   20. 05. 13   21:33

KRŠKO - Na Šolskem centru Krško-Sevnica je konec aprila 
potekalo četrto izbirno regijsko tekmovanje osnovnošol-
cev v vožnji z mobilnimi samogradnimi roboti, imenova-
no ROBOsled Dirkač in LEGObum-8. Na tekmovanju sta le-
tos sodelovali dve osnovni šoli iz naše regije. 

V kategoriji ROBOsled Dirkač sta sodelovala dva učenca, najhi-
treje pa je pot opravil robot, ki ga je izdelal Stanislav Andre-
jaš. Na drugem mestu je pristal robot Žana Zorka. Oba tekmo-
valca sta zastopala OŠ Brežice pod mentorstvom Mojce Markelj 
in se uvrstila na državno tekmovanje v Mariboru. V kategoriji LE-
GObum-8, kjer je potrebno zgraditi robota iz standardnih kom-
ponent LEGO sistema, so sodelovale tri ekipe iz OŠ Artiče pod 
mentorstvom Vlada Cizla. Zmagala je ekipa z učenkama Tino 
Bogovič in Niko Omerzo, sledila ji je ekipa v sestavi Matic Cizl 
in Jan Brdik, na tretjem mestu pa je pristala ekipa Tima Med-
veda in Gašperja Tomšeta. Letos na državnem nivoju ni tekmo-
vanja iz LEGObum-8. Glede na skromno udeležbo bi želeli, da bi 
se tekmovanja udeležilo več učencev osnovnih šol, zato smo se 
prisotni strinjali, da bi bilo potrebno več storiti na področju iz-
obraževanja učiteljev osnovnih šol za pripravo na tekmovanje. 
Na Šolskem centru si želimo sodelovanja z osnovnimi šolami na 
tem področju. Svetlana Novak

Tekmovali z mobilnimi roboti

Udeleženci tekmovanja

KRŠKO - 15. maja je Vrtec Krško na trim stezi ob ribniku organi-
ziral Cicikros za otroke 2. starostne skupine, od letnika 2007 do 
2010. Pri otrocih letnika 2010 so stopničke zasedli: Ela Urbanč, 
Aiša Pirc in Klara Petan, v skupini otrok letnika 2009 so odličja 
pobrali Max Zorko, Davor Pavc in Lara Zlobko, pri letniku 2008 

so prva tri mesta zasedli Lana Šoba, Jan Brljavac in Anton Janc, 
pri najstarejših, letniku 2007, pa so medalje dobili: Mark Bar-
žič, Jaka Baznik in Gresa Kryezi. Športni dan se je zaključil z 
zapeto slovensko himno, nato pa so se otroci s priznanji in malo 
praktično nagrado zadovoljni vrnili v vrtce.
 Urša Vidmar, Sara Železnik

Najmlajši radi tečejo
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čestitajo ob prazniku 
občine Krško 

in želijo dobre želje vsem 
občankam in občanom.

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto, Frizerstvo Darja Molan s.p., 
MI 4 d.o.o., Računovodstvo Helena Poznič s.p., FT in Partnerji

in ter

www.zarnkrsko.si

Cenjene občanke in občani, spoštovani poslovni partnerji,
iskreno vam čestitamo ob občinskem prazniku.

Naj pogum premaga vse izzive, 
delo pa prinese uspeh in veselje.

Z željo po varnem življenju, 
brez nesreč ali nezgod, 

vsem občankam in občanom 
občine Krško

čestitamo ob občinskem prazniku.
112

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Pri 
tukajšnji šoli je 14. maja v or-
ganizaciji Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
občine Krško, v sodelovanju s 
šolo, Zvezo šoferjev in avto-
mehanikov Krško s 17 člani ter 
prometno policijo Krško, po-
tekalo letošnje občinsko tek-
movanje Kaj veš v prometu, 
ki se ga je udeležilo skupno 34 
tekmovalcev, in sicer 23 v ka-
tegoriji kolo in 11 v kategoriji 
skuter. Tekmovalke in tekmo-
valci iz sedmih osnovnih šol, 
ter iz Šolskega centra Krško - 
Sevnica so po pisanju teore-
tičnih testov opravili s kolesi 
in skuterji vožnjo v cestnem 
prometu, zatem pa še spre-
tnostno vožnjo preko in skozi 
ovire na poligonu. V kategoriji 
kolo je 1. mesto osvojil Luka 
Žokalj, 2. mesto Aleš Ulčnik 

Zmagovalca Žokalj in Škrbina

(oba OŠ Leskovec), 3. mesto 
Sara Conta (OŠ Podbočje); 
ekipna zmagovalka v katego-
riji kolo je bila OŠ Leskovec, 
drugi so bili raški osnovnošolci 
in tretji podboški. V kategori-
ji kolo z motorjem je zmagal 

Domen Škrbina, drugi je bil 
Denis Plevel, tretji pa Leon 
Fišer (vsi ŠC Krško-Sevnica). 
Najboljša kolesar in mopedist 
se bosta čez teden dni, 1. ju-
nija, udeležila državnega tek-
movanja v Ljubljani. B. M. 

Člani ZŠAM Krško so pred vožnjo vsem tekmovalcem pre-
gledali brezhibnost njihovih koles in skuterjev.
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Vsem občankam in občanom občine Krško

ter krajankam in krajanom KS Leskovec

čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

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

Čestitamo
ob prazniku!

Čistilnica PACEK d.o.o.
Tovarniška ulica 1, Krško

(izvoz za VIPAP)

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

Sadike zelenjave
Poročna dekoracija in darilni program

Sadike enoletnic za vrtne gredice

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

VIPSO d.o.o.
GRADBENIŠTVO, KOMUNALA  IN VZDRŽEVANJE

Titova 101, 8281 Senovo,
Tel.: (07) 49 71 320, Fax: (07) 49 71 321

e-pošta: vipso@kabelnet.net

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje, 
veliko osebnega zadovoljstva 

in medsebojnega razumevanja.

Z željo, da uspeh dosežete 
z odločnostjo in vztrajnostjo,

voščimo ob prazniku občine Krško.

kolektiv

CKŽ 135 C, Krško, www.sipro-inzeniring.si

Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07/488 23 90, Fax: 07/488 23 92, e-mail: kim@siol.net

Poslovnim partnerjem, 
občankam in občanom čestitamo 

ob občinskem prazniku in vam želimo veliko 
osebnih in poslovnih uspehov.

Občankam in občanom občine Krško čestitamo 
ob občinskem prazniku. 

RUDAR SENOVO d.o.o.

Drage občanke in občani občine Krško,
čestitamo vam ob prazniku 

in vam želimo prijetne praznične dni, 
polne priložnosti za prijetna druženja.

www.metalna-senovo.si

Vsem občankam in občanom
čestitamo 

ob občinskem prazniku.

MDB 16, 8273 Leskovec
tel.: 07/490 32 20, fax: 07/490 32 21,

mob.: 041/615 318, email: parketarstvo.pirc@siol.net

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

I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.

Cesta 4. julija 84 D, 
8270 Krško, Slovenija

Telefon:  +386 7 49 14 100 
Fax.: +386 7 49 14 110

E-mail: info@ihs.si

Podjetje za avtomatizacijo
 v industriji.

www.ihs.si

naši sistemi, Vaša prihodnost ...

Ob prazniku občine Krško čestitamo vsem občanom in občankam.

Čestitke ob 
občinskem prazniku! 

CESTITKA_OBC_PR_PO_2013_Ansat.pdf   1   21. 05. 13   14:42

SENOVO - V soboto, 18. maja, je na desetih osnovnih šolah 
po vsej državi, med njimi tudi na OŠ XIV. divizije Senovo, 
potekalo pleskanje izbranih prostorov, katerega cilj je bil 
poleg polepšanja prostorov učencem tudi postaviti Guinnes-
sov rekord v množičnem pleskanju notranjih zidnih površin. 

Barvanja se je po vsej Sloveniji udeležilo kar 1673 prostovolj-
cev. V Osnovni šoli XIV. divizije Senovo, kjer je pleskalo 100 
ljudi, so za čopiče in valjčke poprijeli tudi podžupanja ob-

čine Krško Ana Somrak in predstavniki skupine Helios, ki so 
organizirali postavljanje rekorda. Poleg senovske šole so pri 
projektu sodelovalo še osnovne šole Toneta Čufarja Jeseni-
ce, Domžale, Majde Vrhovnik v Ljubljani, Puconci, Prežihov 
Voranc v Mariboru, II. osnovna šola Celje, Dragotina Ketteja 
v Ilirski Bistrici, Šmarje pri Jelšah in Loka v Črnomlju.
Heliosovi strokovnjaki so s sodelovanjem šol že vnaprej izbrali 
barve, ki bodo stimulativno in prijazno vplivale na učni proces 
učencev. Pred barvanjem so vsi prostovoljci dobili vso potrebno 
opremo, zaščitna sredstva in simbolična darila, poskrbljeno pa 
je bilo tudi za okrepčilo. Pleskanje je potekalo ob pomoči pro-
fesionalnih slikopleskarjev, ki so z drugim nanosom barve po-
skrbeli, da so prostori resnično vrhunsko prebarvani. 
Ob koncu barvanja je pomočnica ravnatelja Boža Ojsteršek po-
vedala: »Osnovna šola Senovo je ena markantnejših stavb v na-
šem kraju. Zgrajena je bila pred več kot 80 leti. Pravimo, da je 
kot dobro ohranjena priletna gospa, ki z otroškim živžavom vzdr-

žuje vedrino, z rednim vzdrže-
vanjem pa mladostno svežino. 
Za slednjo smo poskrbeli tudi 
danes. Podjetje Helios je iz-
bralo prav našo šolo in verja-
mem, da smo vsi udeleženci 
skupaj upravičili pričakovanja 
in uspeli doseči mejo za vpis 
v Guinnessovo knjigo rekordov, 
hkrati pa smo se družili in še 
polepšali notranjost šole. Hva-
la vsem sodelujočim, še zlasti 
podjetju Helios.« P. P.

Za rekord barvali tudi na Senovem

Barvali so predstavniki različnih generacij.
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Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

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

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest

Velikost poslovnih 
prostorov:
Od 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku občine Krško.

Čestitamo ob prazniku!Čestitamo ob prazniku!

V OBJEMU TRADICIJEV OBJEMU TRADICIJE

Krško gostilo nacionalno prireditev
KRŠKO – 10. maja se je v kr-
škem Kulturnem domu zbra-
lo nekaj sto mladih iz vse Slo-
venije in njihovih mentorjev 
na zaključni nacionalni prire-
ditvi natečaja Evropa v šoli. 
Osnovnošolci, srednješolci, 
mentorji, predstavniki Zve-
ze prijateljev mladine Slove-
nije in različni visoki gostje 
so ogledali pester plesno-za-
bavno-glasbeni program že 
14. nacionalne prireditve 
s podelitvijo nagrad, ki so 
ga skupaj pripravili v Zve-
zi prijateljev mladine Krško 
in Osnovni šoli XIV. divizije 
Senovo. Nacionalna priredi-
tev, ki se po navadi odvija v 
večjih slovenskih mestih, je 
bila tudi dobra priložnost, da 
se Krško predstavi v najlepši 
luči. Oder so zato med dru-
gim poživili tudi plesalci Luk-
ca in simpatičen duet Klare 
Moškon ter Domna Goška.

Po podelitvi nagrad so si mladi 
ogledali razstavljena dela, se 
okrepčali, podružili in obiskali 
še Mestni muzej, Svet energi-
je ter Informativni center NEK 
v Kulturnem domu.
 Maruša Mavsar, Goran 

Oberč, foto: Urša Vidmar 
in Tomi Jankovič

Senovčani so se znova izkazali.

Prireditev je bila tudi priložnost za po-
govore o programih za mlade, levo krški 
župan mag. Miran Stanko, ob njem ena 
„mam“ programa Evropa v šoli Liana Kal-
čina, ki danes dela v uradu Varuha člove-
kovih pravic, desno pa generalna sekre-
tarka Zveze prijateljev mladine Slovenije 
Karin Elena Sánchez. 

Nagrade je podeljeval tudi predstavnik 
gostitelja prireditve, predsednik ZPM Kr-
ško Vinko Hostar. 

Brez spretnega voditeljskega para ne bi šlo.

Dosedanje delo ZPM Krško 
je med drugimi pohvalila 
tudi predsednica Nacional-
nega odbora Evropa v šoli, 
Nevenka Alja Gerl.

Bogat glasbeni pro-
gram je z lansko 
evrovizijsko zma-
govalno pesmijo 
Euphoria zaključi-
la Nuša Derenda in 
dvignila občinstvo 
na noge.  

Domen Gošek med 
pesmijo Dlan išče 
dlan
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POPRAVEK

 Med ženskami najhitrejša Arhova
V prejšnji številki Posavskega obzornika je v članku z naslovom 
Krško je že drugič teklo pomotoma izpadla informacija o re-
zultatih ženskega teka na 10 km. Na njem je zanesljivo zma-
gala Nina Arh pred Alenko Pirc in Darjo Orbanič Preskar. Te-
kačicam in bralcem se za napako opravičujemo. Ur.

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. SRL – za 7. do 12. 
mesto
Rezultati – Krško : SVIŠ 37:34, 
Izola : Sevnica 32:34, Krško : 
Izola 29:31, Sevnica : Ribni-
ca 33:28
Lestvica - 7. Ribnica 28, 11. 
Sevnica 14, 12. Krško 11

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Dol 
22:25, Mokerc : Dobova 27:37
Končna lestvica – 1. Slovan 
39, 8. Dobova 18

ČLANI 2. SRL
Rezultat – Pomurje : Breži-
ce 33:25
Končna lestvica – 1. Loka 39, 
3. Radeče 34, 7. Brežice 14

KADETI – turnir za 5. do 8. 
mesto
Rezultati - Krško : Gorenje 
32:24K, Krško : Ribnica 33:30 
Končni vrstni red DP – 5. Kr-
ško, 6. Gorenje, 7. Ribnica, 
8. Krim - Olimpija 

STAREJŠI DEČKI A – turnir za 
5. do 8. mesto
Rezultati - Brežice : Mokerc 
26:24, Dol : Brežice 17:27, 
Brežice : SVIŠ 26:26
Končni vrstni red DP – 5. Breži-
ce, 6. Dol, 7. SVIŠ, 8. Mokerc

ČLANICE 1.B DRL
Rezultat – Brežice : Koper 
22:19
Končna lestvica – 1. Olimpija 
35, 6. Brežice 18

KADETINJE – liga za 13. do 
17. mesto
Rezultati - Polje : Brežice 
30:20, Brežice : Litija 24:32

Končni vrstni red DP - 13. 
Rače, 14. Polje 15. Litija, 
16. Brežice

STAREJŠE DEKLICE – liga za 
13. do 17. mesto
Rezultati – Koper : Brežice 
22:13, Ilirska Bistrica : Bre-
žice 20:11
Končni vrstni red DP - 13. Ilir-
ska Bistrica, 14. Vrhnika, 15. 
Koper, 16. Rače, 17. Brežice

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati - Radomlje : Krško 
2:0, Krško : Bela krajina 1:0 
(Urbanč)
Lestvica – 1. Zavrč 61, 5. Kr-
ško 31

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SKL– Miklavž : Krško 0:0, Kr-
ško : Dravograd 0:7, 1. Dra-
vograd 60, 2. Krško 42
SML – Miklavž : Krško 1:4 (Kr-
žan, Kožar T., Sikošek, Kožar 
A.), Krško : Dravograd 3:1 
(Vah, Bučar 2x); 1. Dravo-
grad 54, 2. Krško 53
Skupna lestvica - 1. Dravo-
grad 114, 3. Krško 95

U14 1. SNL - VZHOD
Rezultati - Dravograd : Krško 
0:2 (Kerin 2x), Krško : Žele-
zničar 3:0 b.b.
Lestvica – 1. Maribor 68, 3. 
Krško 55

KOŠARKA 
MLADINCI – kvalifikacije za 
1. SKL
Rezultati - Ježica : Krško 
61:48, Litija : Krško 86:54
Lestvica – 1. Litija, 4. Posav-
je Krško 2

V Nogometni šoli NK Krško že 
tretje leto zapored razvija-
jo blagovno znamko turnirjev 
pod imenom zgodovinskega 
borca za pravice izkorišča-
nih kmetov Matije Gubca. 
Na pobudo staršev še ene iz 
vrst izjemnih generacij NŠ 
NK Krško so začeli razmišlja-
ti o organizaciji turnirja za 
najmlajšo starostno skupino 
nogometašev. Starši so pre-
vzeli organizacijski del pov-
sem v svoje roke, nogometna 
šola pa je pomagala s svojimi 
izkušnjami iz prejšnjih tovr-
stnih turnirjev. 

Domačini osvojili turnir Matija Gubec
KRŠKO – Športni park Matije Gubca je 19. maja gostil veliki mednarodni turnir v nogometu za najmlajše 
športnike v kategoriji U8. V konkurenci klubov iz Slovenije in Hrvaške so domačini ob organizacijskem 
doživeli tudi tekmovalni uspeh, saj je v dramatičnem finalu ekipa domače nogometne šole po streljanju 
kazenskih strelov premagala goste iz Malinske. 

Rezultat dvomesečne pripra-
ve na turnir je bila enkratno 
organizirana prireditev, dele-
žna pohval vseh nastopajočih 
in obiskovalcev prireditve. 
Na roko jim je šlo tudi vre-
me in izenačene tekme z dra-
matičnim zaključkom finala, 
kjer so bili uspešnejši doma-
čini. Proti gostom iz Malin-
ske z otoka Krka so prikaza-
li odlično čvrsto igro in kljub 
temu, da so dvakrat zaosta-
jali, so zmogli izenačenje, 
»loterijski podaljšek« tek-
me pa jim je prinesel zma-
go. V tekmi za tretje mesto 

je ekipa Mura iz Murske Sobo-
te premagala ekipo iz sose-
dnjih Brežic. Nagrade, ki so 
jih za mlade nogometne upe 
namenile Terme Čatež, so po-
delili izjemni krški nogome-
taši Robert Berič, Dejan Ru-
sič in Slaviša Dvorančič.

Na prireditvi je bilo ob hrani 
in pijači poskrbljeno tudi za 
celodnevno animacijo nogo-
metašev, glasbo iz zvočnikov 
Dj-ja, slikanje akcij z igrišč 

in možnost sprotne izdelave 
fotografij. Starše generaci-
je, ki bo v slovenskem no-
gometu prevzela pomemb-
no vlogo, je bilo na turnirju 
videti vsepovsod, »fuzbal 
mame« in »old bikci« so se 
smukali vsepovsod, kjer je 
bilo potrebno kaj postoriti. 
Vsekakor se bo sestava, kot 
napovedujejo, ob neizmer-
nem organizacijskem uspehu 
zbrala tudi prihodnje leto.
 Luka Šebek

Domača ekipa, ki je osvojila turnir.

Forum
podajte svoje mnenje, predlog, 

izkušnje ter se spoznavajte z drugimi 
društvi in organizacijami

Borza
Ponujate opremo, prostor? Iščete 

animatorja za otroški tabor?

Strani organizacij
Vsaka organizacija ima svojo spletno 

stran, na kateri se nahajajo vaši 
podatki, novice, dogodki, itd.

Dokumenti
Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, 

sponzorskih pogodb, ...

Razpisi
Aktualni evropski, slovenski, občinski 

in ostali razpisi

Novice
Aktualne novice društev, zavodov 
in ustanov v Posavju, napovedi in 
poročila projektov in dogodkov

Dogodki
Vsi dogodki društev, zavodov in 

ustanov v Posavju

Promocija
Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš 
prispevek na strani, je del sestavljanke 

o vas.

PRSTaN.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Kaj najdete na portalu? Obiščite www.prstan.eu »

Delavnice Posvet PRSTaN dogodkiMreža PRSTaN

PRSTaN v sodelovanjem z Zvezo prijateljev 
mladine Krško vabi na delavnico za anima-
torje  / prostovoljce.
Tema delavnica, ki bo potekala v soboto, 1. 
6. 2013, med 9.00 in 12.00 uro je predvsem 
delo z otroki s posebnimi potrebami s 
poudarkom  na izvajanju počitniških ak-
tivnosti. » več na prstan.eu

VABILO na posvet »PRIHODNOST MLA-
DIH NA STIČIŠČU S SEDANJOSTJO«
četrtek, 13. junij 2013, grad Brestanica

Kaj lahko mladi Posavci prispevajo za boljši 
jutri? Kako njihove probleme zaznavajo in 
rešujejo lokalne skupnosti? Kje se stikata 
današnja realnosti in boljši jutri? Namen 
posveta, kjer bodo predstavljeni posamezni 
pristopi k zagotavljanju osnovnih pogojev 
za reševanje problematike mladih, je spod-
buditev razprave med različnimi akterji v 
lokalnem okolju, izmenjava izkušenj, znanj 
ter oblikovanje konkretnih pobud …
» več na prstan.eu

V maju sta potekali 
dve delavnici na 
temo »Skupaj do 
regijskega pro-

jekta«, kjer smo bili nevladniki izzvani, da 
svoje ideje, aktivnosti spravimo pod eno 
streho. Izhodišče za »viharjenje možganov« 
je podala Vesna Hrovat s predstavitvijo 
projekta Modro Posavje. Pregovor, da iz 
majhnega zraste veliko,  res drže, o čemer se 
lahko prepričate na …
» več na prstan.eu

Tokratni sestanek Kolegija Mreže je potekal 
v prostorih Mladinskega društva Bistrica ob 
Sotli, kar je bilo kar nekako primerno, saj je 
bila ena od tem sestanka tudi organizacija 
posveta na temo problematike mladih. 
Člani kolegija so se med drugim seznanili 
o poteku aktivnosti v zvezi s pripravo re-
gionalnega razvojnega programa, potrdili 
skupni projektni predlog Modro Posavje, 
razpravljali o možnih vsebinah za izvedbo 
lokalnih partnerstev ter spregovorili o Fes-
tivalu NVO. Vas zanima več?
» več na prstan.eu

Enostavno in pregledno vodenje poslo-
vanja, predvsem v društvih, vam bomo 
predstavili na naši delavnici v ponedeljek, 
17. junija 2013.  S predstavitvijo zelo poe-
nostavljenega računalniškega orodja (ex-
cell) boste … » več na prstan.eu

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, 
razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

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

Ministsrtvo za notranje zadeve in javno upravo

SEVNICA - 18. maj je bil v Sevnici praznik veteranskega ro-
kometa, saj so se na povabilo sevniškega rokometnega klu-
ba oldPUNCE celodnevnega druženja udeležile ekipe iz  Aj-
dovščine, Ljubljane, Šentjerneja, Idrije in Dupelj, sevniški 

rokometni veterani oldHANDsi pa so gostili rokometne ekipe 
iz Preddvora, Dola pri Hrastniku, Radeč, Ribnice, Prebolda, 
Koroške, Trebnjega, Škofje Loke, Dobove, Krmelja in prija-
telje iz hrvaškega Osijeka. Med ženskami je zmagala ekipa 
Akcija iz Ljubljane, med moškimi pa ekipa iz Preddvora. Naj-
boljšim ekipam in posameznikom je pokale podelil župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk.  J. Kuhar

11. veteranski rokometni turnir

Sevniški oldHANDsi z gosti iz Osijeka
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Ana Tomažin, Senuše – 
deklico,

• Kristina Juraja, Kozje – 
dečka,

• Damjana Popit, Tržišče – 
deklico,

• Elvira Selimović, Brežice 
– dečka,

• Mateja Oberč, Kržišče – 
dečka,

• Jasmina Rajterič, 
Pavlova vas – deklico,

• Marjanca Zevnik, Vinji 
Vrh – deklico,

• Mojca Valentinčič, Krško 
– dečka,

• Doroteja Rihter, Senovo 
– deklico,

• Vanja Kožar, Volčje – 
dečka,

• Mateja Vukmanič Pohar, 
Boštanj – dečka,

• Nina Prah, Kostanjevica – 
deklico,

• Barbara Selič, Krško – 
dečka,

• Mateja Železnik, Sevnica 
– dečka,

• Simona Pisanski Judež, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Nina Gramc, Brežice – 
deklico,

• Rok Prejac iz Zgornje 
Selnice in Andreja 
Platovnjak iz Sevnice, 

• Tadej Levičar in Brigita 
Beden, oba iz Krškega, 

• Zoran Pešič in Nastja 
Germovšek, oba iz 
Krškega,

• Boštjan Vrhovšek iz 
Leskovca pri Krškem in 
Yanira Alexandra De Los 
Santos iz Dominikanske 
republike, 

• Jaka Dular iz Anž in 
Simona Stopar iz Veniš,

• Zoran Ledinek in Daniela 
Graj, oba s Trebeža,

• Blaž Kmetič iz Dramlje in 
Maja Čuk iz Drenovca pri 
Bukovju,

• Sabit Draganović iz 
Črešnjic in Sanela Jusić s 
Senovega.

ČESTITAMO!

• Ema Stanić, Mihalovec – 
dečka,

• Darja Oglajner, Pecelj – 
deklico,

• Tamara Jelčič, Oklukova 
Gora – dečka.

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).

Anita Sajevec in Matej Lojen iz Bistrice ob Sotli, Bi-
strica ob Sotli, 11. maj 2013 (Foto: Samo Hajtnik)

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
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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

MALI KAMEN – 4. maja je 90-le-
tnico svojega življenja praznovala 
Ivanka Zidar z Malega Kamna. Go-
spa Ivanka, ki je kljub svojim le-
tom in bolezni še vedno živahna in 
zgovorna, je dopoldne praznovala 
z gasilci PGD Mali Kamen, katere-
ga članica je vse od leta 1958, in 
predsednikom KS Senovo Vladom 
Grahovcem, popoldne pa v kro-
gu svoje družine, kjer ob pomo-
či hčerke in ostalih članov druži-
ne tudi stanuje.  I. U.

BRESTANICA – Letos smo aktivist-
ke Krajevne organizacije Rdeče-
ga križa Brestanice kot prvo, ki 
je praznovala 90 let, skupaj z žu-
panom mag. Miranom Stankom, 
predsednikom KS Brestanica Vla-
dom Bezjakom in Margareto 
Marjetič obiskale Ljudmilo Ke-
nig in ji zaželeli še mnogo zdravja 
in dobrega počutja. Ob obloženi 
mizi je pogovor stekel predvsem 
ob obujanju spominov na preho-
jeno pot jubilantke, ki je veselo 

kramljala v družbi sinov, snahe in vnukov. Srečno, in še na 
mnoga leta gospa Milka!  T. S.

90 let Ivanke Zidar

Ivanka Zidar

90 let Ljudmile Kenig

Ljudmila Kenig

GLASOVI MIRE –  
literarni odmevi na gradu Rajhenburg

• četrtek, 23. maj, ob 18.30 –  
Grad Brestanica

Na prvi prireditvi ženskega odbora Slovenskega centra PEN 
izven Ljubljane, ki jo skupaj pripravljamo MIRA, pred-
stavniki Gradu Rajhenburg in Valvasorjeva knjižnica, se 
bo predstavilo šest pesnic in pisateljic srednje generacije.

STREL SREDI KONCERNA - pogovorni večer

• torek, 4. junij, ob 19. uri –  
osrednja knjižnica v Krškem

Predstavitev knjige v pogovoru z avtorjem Mladenom Do-
larjem, dr. filozofije, bo vodil Žiga Kump.

JOŽA UPRKA - razstava

• petek, 7. junij, ob 17. uri -  
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

V sodelovanju s tukajšnjo občino in OŠ ter Veleposlani-
štvom Republike Češke vabimo na otvoritev razstave mo-
ravskega slikarja in grafika. 

BAJKA O VILAH ČESTITKAH - večer v narečju 

• petek, 21. junij, ob 20. uri -  
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

V sodelovanjem z zavodom Otok se bomo družili z ustvar-
jalci zgoščenke Bajka o vilah Čestitkah. 
Predstavili bomo tudi novo turistično karto naše občine. 

DELJENJE BESED

• Junij – osrednja knjižnica v Krškem

Druženje in pogovor ob in o knjigah, ki ga bosta usmer-
jali Marija Kalčič in Renata Vidic. Datumi srečanj bodo 
objavljeni na internetni strani knjižnice in na Facebooku.

RAZSTAVA »HIŠNA VRATA IN OKNA«

• od 15. junija do konca avgusta –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, katere avtor je Živko Šebek, predstavlja sta-
rine v krškem zgodovinskem jedru. Tudi ostali, ki bi se 
želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za 
dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

NOVO - PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno dari-
lo, vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

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

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

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

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V JUNIJU

DOLENJA VAS - 15. maja je praznoval 90. rojstni dan naš kra-
jan Ivan Župevc iz Dolenje vasi, ki zaradi zdravstvenih težav 
že nekaj let prebiva v Domu starejših občanov v Krškem. Ob 
tej priložnosti smo ga v domu obiskali predsednik KS Dolenja 
vas Goran Udovč, dolgoletni predsednik KS Branimir Vodo-

pivc, predsednik Društva izgnancev Slovenije KO Dolenja vas 
Rafko Arenšek in predstavnica v svetu KS Zinka Deržanič. 
Moramo poudariti, da je bil naš jubilant kljub zdravstvene-
mu stanju še zelo zgovoren in dobro razpoložen, mi pa smo 
mu zaželeli še mnogo prijetnih trenutkov v jeseni življenja. 
 KS Dolenja vas

Obiskali 90-letnega sokrajana

Slavljenec z obiskovalci.S

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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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Aleksandri Popović, Slam-

nikarska 1b, 1230 Domžale. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na in-

ternetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. SLOVENSKI ZVOKI - Pozno v noč
 2. (3.) Ans. ROSA - Ljubim te
 3. (1.) Ans. KRAJCARJI - Če tudi majhni smo
 4. (7.) Ans. NEMIR - Oj ta Fani
 5. (2.) Ans. MAJ - Ljubljanski grad 
 6. (10.) Ans. MODRIJANI - Jadram
 7. (5.) Ans. ŠTRK - Ljubezen si moja edina
 8. (6.) Ans. JAVOR - Ljubezen na vasi
 9. (9.) Ans. ZUPAN - Ljubezen in gore
 10. (-.) Ans. PETKA - Kaj je s tabo?

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Okrogli muzikanti - Francoski poljubček

Kupon št. 155
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

ČUDEŽNO LEPOTILO IZ ARGANOVEGA 
ALI BOŽJEGA DREVESA

Pridelujejo ga iz plodov trnatega Arganovega drevesa (Ar-
gana Spinosa), enega redkih dreves, ki so se na Zemlji ob-
držala še iz terciarja in ga najdemo le v jugozahodnem 
delu Maroka. Med junijem in avgustom poberejo zrele plo-
dove, ki padejo na tla. 100 kg zrelih plodov, kar je običaj-
na letina enega arganovega drevesa, zadošča za en liter 
hladno stiskanega olja, za kar pridne roke porabijo 16 ur 
ročnega dela. Delo opravljajo Berberke, ki znanje prena-
šajo iz roda v rod. Ta drevesa so resnično čudežna, saj je 
zanje značilno, da lahko tudi, ko enkrat odmrejo, čez 7 
let ponovno oživijo. Maročani ga radi poimenujejo „dre-
vo življenja“, „čudež narave“, „tekoče zlato“..., saj ima 
kar čarobne lastnosti. Arganovo olje je sestavljeno iz 80 % 
nenasičenih maščobnih kislin, bogato je s fenoli in fenol-
nimi kislinami, karoteni in esencialnimi maščobnimi kisli-
nami. Ker vsebuje trikrat več vitamina E kot ostala olja, 
deluje kot močan antioksidant in tako preprečuje staranje 
kože, pospeši celjenje brazgotin in obnovo strij, je odlič-
no za nego nečiste in občutljive (tudi otroške) kože, zdra-
vljenje luskavice, ekcemov, sončnih opeklin, poškodovane-
ga in suhega lasišča, krhkih, lomljivih nohtov, vnetih mišic 
in splošnih bolečin. Arganovo olje ni mastno olje in le ne-
kaj kapljic je potrebno za vlago in zaščito kože. Arganovo 
olje je primerno za celo družino!
Več na povezavi: www.slovenija.kae-cosmetiques.com/ 

Upokojenci imate vsak prvi in drugi delovni dan v mesecu 
10 % gotovinski popust.
 Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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Lignji na žaru, blitva s krompirjem,
kozarec Sauvignona, le za 9,50 €

Gostilna Ribnik Dular
Raztez 1a, Brestanica

Odlikuje nas prelep ambient z možnostjo ribolova, 
sprehodov v naravi, otroška igrala, okusna hrana in živa glasba.

Gostilna Ribnik je odprta vsak dan, tudi med prazniki.
Za informacije lahko pokličete na 041 606 728.

AKCIJA
AKCIJA

Akcija velja od 24. maja do 6. junija!

1. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi
2. nagrada:  2x ocvrti lignji
3. nagrada:  steklenica modre frankinje

Geslo križanke pošljite do četrtka, 30. maja 2013, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

GOSTILNA RIBNIK, 
BOGDAN DULAR S.P., RAZTEZ 1 A, BRESTANICA

Geslo 9/2013 številke: 

STOPITE MAŠČOBO S TREBUHA, 
BOKOV IN ZADNJICE

Nagrade, ki jih podarja Atelje »B«, prejmejo :

1. nagrada:  v vrednosti 50 €, Angelca Druškovič, Krško
2. nagrada:  v vrednosti 30 €, Franci Gorenc, Orehovec
3. nagrada:  v vrednosti 10 €, Silva Močan, Krmelj

9.�WDSF�KRSKO�OPEN
Mednarodno�Tekmovanje�v�Standardnih�in�Latinsko�Ameriskih�Plesih

15.6.2013�&�16.6.2013

sportna�dvorana

srednje�sole�krsko

www.lukec.net
Ve :č o�tekmovanju�najdete na�naši�spletni�strani

Foto:�Marko�Mesec

V�Krško�zopet�prihajajo�vrhunski�plesni�pari

KRŠKO - 24. maja bo v prostorih Mladinskega centra Krško 
najprej zaživel Mladinski kulturni festival (zgodil naj bi se v 
starem mestnem jedru, a je zaradi napovedanega slabega 
vremena prestavljen v MC), na katerem bodo igrali Dan-D in 
Nula Kelvina, v sobotnem delu, 25. maja, pa bo najprej po-
tekal festival posavskega prostovoljstva, zvečer pa bo ob-
činstvo nasmejal Stand-up nastop. Za glasbeni konec maja 
v Krškem bo poskrbel Generator festival, 31. maja bodo na 
parkirišču pred MC Krško nastopili Dan urbane kulture, Gero, 
The Marvin Shot, Zbrda Zdola, Kontradikshn, Zeppelin, Kar-
makoma, 1. junija pa Črni Peter, Tvrd Orah, Demolition Gro-
up in White Queen.  M. M. 

Krško v znamenju festivalov

ČATEŽ OB SAVI - 19. maja se je Posavje pridružilo dobrodelni vse-
slovenski akciji „Tečem, da pomagam“ Lions klubov Slovenije. Ob 
umetnem jezeru v Termah Čatež se je v dopoldanskih urah zbra-
lo precej tistih, ki so želeli združiti rekreativni tek z dobrodelno 
noto ter s sodelovanjem v dvestometrskem otroškem teku in tri-
kilometrskem teku za odrasle pomagati zbrati čim več sredstev 
za družinski center ZPM Slovenije ter društva slepih in slabovi-

dnih. S tokratno akcijo so Lionsi opozarjali na težave, s katerimi 
se srečujejo slepi in slabovidni ter poudarili pomen solidarnosti v 
družbi in razumevanja ljudi, ki so prikrajšani za vid, zato so teku 
dodali tudi nekajmetrski tek z zavezanimi očmi. Kot je pojasnila 
Nataša Mihajlovič, so za posavski „Tečem, da pomagam“ moči 
združili Lions klub Brežice, ŠD Terme Čatež in ŠD Primož Koz-
mus. Akciji se je pridružil tudi Alen Kobilica, zbrane je pozdra-
vil predsednik Lions kluba Brežice Bogdan Planinc, sodelovanje 
pa sta pohvalila tudi Janez Kermc, predsednik Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Novo mesto, in predstavnica dis-
trikta Lionsov. Med dogodkom je bilo kar nekaj priložnosti tudi 
za sladkanje in zanimive prikaze dela s psi vodniki slepih, ki jih 
je pripravil inštruktor Matjaž Zanut. M. M.

Tekli so in pomagali
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SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem in vaščanom Pristave pri Leskovcu 
za izraze sočutja in darovane sveče. Hvala gospodu župniku 
Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred, pogrebni službi Kostak, 
pevcem za lepo zapete žalostinke in vsem, ki jih nismo posebej 
imenovali. Vsem in vsakomur hvala.

Žalujoči: vsi, ki so mamo Malči imeli radi

Zdaj si spočij izmučeno srce, 
zaprle so se utrujene oči,

le drobna lučka še gori.

ZAHVALA
V 90. letu starosti nas je zapustila naša 

draga mama in stara mama

AMALIJA PACEK

skozi vaš objektiv

Bralec iz Krškega opozarja na nepokrit kanalizacijski jašek 
na pločniku ob cesti v industrijski coni Žadovinek. Pokrov 
je namreč očitno „dobil noge“ oz. si ga je nekdo močno 
zaželel, kar precejšnja odprtina pa je nevarna tako za pe-
šce kot za kolesarje.

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 obzor-
nik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

JOŽETA TUCMANA
iz Mrzlave vasi

ZAHVALA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostaja za vedno z nami.
Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!

Ujet je v naša srca, 
z najlepšimi spomini bo vsak korak 

spremljal v tišini.

Ob nenadomestljivi, prerani in boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka, zeta, tasta, brata, svaka, strica in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem, tako Jožetovim bivšim sodelavcem kot tudi Marijinim 
in Vanjinim sodelavcem, ter vsem tistim, ki ste darovali cvetje, 
sveče, svete maše, denarne prispevke ter nam izrazili pisno in 
ustno sožalje. Hvala družinam: Mohor-Juratovac, Verdnik, Vogrin, 
Golobič, Voglar, Vrabič in Kovaček za nesebično pomoč v teh težkih 
trenutkih ter gospe Mariji Lorber in gospodu Škofljancu za zvonenje. 
Posebno zahvalo smo dolžni Splošni bolnišnici Brežice. Hvala 
gospodu župniku Jožetu Packu za obisk v bolnišnici in podeljeno 
sveto obhajilo. Zahvaljujemo se gospodu Toniju Petriču za ganljive 
besede slovesa, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
gospodu župniku Jožetu Packu za opravljen pogrebni obred ter 
nosilcem praporja in križa. Hvala tudi pevcem KUD Anton Kreč za 
zapete žalostinke, trobentaču za Tišino, gostilni Les za gostinske 
storitve in vsem, ki ste našega dragega Jožeta v tako velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Mineva žalostno leto, odkar si odšla, a v naših srcih ostajaš za 
vedno. Topla hvala vsem, ki z lepo mislijo in drobnimi spomini 
postojite ob njeni gomili.

Vsi njeni

BERTI POŽUN

V SPOMIN

s Senovega

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le nekje daleč, daleč je.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ga ohranjate v 
lepem spominu. Pogrešamo ga vsi, ki smo ga imeli radi.

Vsi njegovi

VIKTOR LAJKOVIČ

V SPOMIN

iz Velikega Podloga.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin
bo vedno ostal.

31. maja bo minilo 25 let, 
odkar nas je zapustil naš dragi ati in mož

JOŽEF BALON
upokojeni voznik avtobusa iz Brežic.

ZAHVALA

Pojdem, ko pride moj maj,  
pojdem na rožne poljane,  

kjer najdem vse svoje zbrane,  
od včeraj, od kdo ve kdaj.  
Pojdem v kraj vseh krajev,           
pojdem v maj vseh majev,  

ne kličite me nazaj!  
(T. Kuntner)          

V 84. letu nas je zapustil naš dragi oče, svak, stric, bratranec

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem ter kolektivu NLB, kolektivu Integral  Brebus Brežice in 
njegovim upokojenim sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovane sveče, cvetje in svete maše ter spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Posebno zahvalo sva dolžni njegovi večletni patronažni 
sestri Barbari Ostrelič, osebju bolnišnice Brežice, gospodu Lešu 
za organizacijo pogreba, prodekanu g. Kšeli za opravljeni obred, 
govorniku g. Baškoviču, ki se je poslovil v imenu Integrala Brebus 
Brežice in v imenu organizacij Društva upokojencev, Društva 
invalidov, Društva diabetikov, Združenja borcev za vrednote NOB, 
ZŠAM ter praporščakom vseh organizacij. Zahvaljujeva se pevcem 
MePZ Viva za zapete žalostinke in g. Jožetu Petelincu za zaigrane 
skladbe. Še posebej hvala Alenki Drobnič, Silviji Kouter, Darinki in 
Toniju Agrež, Mariji Kržan, Mateji Mulej, družini Kocjan iz Krškega, 
družini Šušteršič, družini Urek, družini Paulia ter sestrični Jerici 
Harapin za vse, predvsem za njena nepozabna velikonočna jutra.

Žalujoči: hčerki Branka in Berta

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem, ki ste nam stali ob strani, darovali 
cvetje, sveče, svete maše, in ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala gospodu Vinku Štruclju za opravljen obred, Komunali 
Sevnica, cvetličarni Zelenapika, pevcem za zapete pesmi in 
trobentaču za zaigrano Tišino. 
Za vedno si odšel, a v naših srcih vedno boš živel.

Žalujoči: žena Rezi, hčere Marjana, Danica in Majda 
z družinami

MARTINA POPELARJA

ZAHVALA

iz Orešja nad Sevnico

Ob izgubi našega dragega

Za vedno si odšel, 
a v naših srcih 

vedno boš živel.

JERNEJ PUCELJ

V SPOMIN
Tiha bolečina nas spremlja 

od 28. maja 2007, ko smo te tako kruto in nenadoma 
izgubili, dragi sin, vnuk, nečak, bratranec in dober prijatelj

iz Smečic pri Velikem Trnu.

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

Srčna hvala vsem, ki nam pomagate. 

Vsi njegovi!

Je čas, ki da ...,
je čas, ki vzame,

je čas, ki celi rane,
je čas, ki ne mine,

ko zazreš se v spomine.

MARIJA VRBANČIČ
 rojena Kolarič, iz Kapel 25.

ZAHVALA

Tih aprilski dan                                                                                             
prevesil se je v miren san …                                                                                  

Jutro te prebudilo ni,                                                                                    
pa kako si to želeli bi …

Tiho in mirno je za vedno 
v 77. letu starosti zaspala naša draga žena, 

mama, stara mama, sestra, teta

Z žalostjo v srcu se ob izgubi naše Marice iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom, ki ste bili v teh težkih 
urah slovesa v mislih z nami, nam izrekali sožalje in besede tolažbe, 
darovali cvetje in sveče ter spoštljivo in v tako velikem številu 
pospremili našo mamo k večnemu počitku. Iskrena hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, pogrebni 
službi Žičkar, gostilni Erban ter praporščakom. Posebej bi se radi 
zahvalili urgentni službi Zdravstvenega doma Brežice za požrtvovalno 
pomoč pri bitki za življenje naše mame, Ivanu Ureku za ganljivo 
izrečene besede slovesa, družinam Cvek, Brulc, Zagmajster - Narat, 
Mileni in Francu Vranetič ter Sabini za vso pomoč, Jožetu Zagmajstru 
za zaigrano melodijo ob slovesu in vsem in vsakemu posebej, ki ste 
nam v teh zelo težkih in nepričakovanih trenutkih priskočili na pomoč 
in nam kakorkoli pomagali. Vsem, ki našo mamo hranite v lepem 
spominu, postojite ob njenem grobu, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in tople 
stiske rok, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala dr. Vučkoviču in zdravstvenemu osebju internega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih 
letih njegovega življenja, osebnemu zdravniku dr. Pleši in 
osebju Zdravstvene ambulante Aristotel iz Krškega, nekdanjim 
sodelavcem Tovarne Vipap Videm Krško, podjetju Kostak Krško, 
Krajevni skupnosti mesta Krško, Občini Krško, Balinarskemu klubu 
Krško, Združenju šoferjev in avtomehanikov Krško, KO ZB za 
vrednote NOB Krško, hvala družinskemu prijatelju Janku Hrovatu 
za poslovilne besede ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. 
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih slovesa kakorkoli 
pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

KARLA PETAKOVIČA

ZAHVALA

iz Krškega

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 
dedka in pradedka

Solza, žalost, bolečina
     te zbudila ni,

 a ostala je tišina,
    ki močno boli.

(T. Pavček)

In memoriam
Ivan Ostrovršnik 

(1931 – 2013)
24. aprila so se na cerkljanskem pokopališču svojci, prijatelji in 
znanci še zadnjič poslovili od Ivana Ostrovršnika iz Cerkelj ob Krki. 
Pokojni se je rodil leta 1931 v Sevnici, kjer je obiskoval osnovno 
šolo in po vojni nadaljeval gimnazijo v Brežicah. Maturiral je leta 
1953 ter vpisal študij zgodovine in zemljepisa na Pedagoški fakul-
teti v Ljubljani. Leta 1962 sta z ženo Boženo prišla v Bušečo vas, 
kjer je najprej štiri leta učil v podružnični šoli, potem pa prevzel 
učenje zgodovine in zemljepisa v Osnovni šoli Cerklje ob Krki. Med 
letoma 1978 in 1984 je bil tudi ravnatelj. Leta 1991 se je upokojil 
in s soprogo dokončno ostal v Cerkljah, kjer sta se v miru posvetila 
njunemu načinu življenja – vrtnarjenju. V svoji mladosti je bil Ivan 
tudi zagnan telovadec in rokometaš. Je tudi eden od ustanovnih čla-
nov Rokometnega kluba Sevnica. V Cerkljah je ustanovil taborniško 
družino, podružnico brežiške, in se s taborniki udeleževal različnih 
državnih tekmovanj. Eno leto je bil tabor po njegovi zaslugi tudi v 
Cerkljah. Bil je tudi predsednik sveta KS Cerklje in si prizadeval za 
čim lepšo podobo kraja ter bil izvoljen v različne odbore organov.
V času službovanja v Cerkljah pa ni bil samo ravnatelj in učitelj, 
ampak tudi pravičen in razumevajoč vodja, nepogrešljiv sodelavec 
in zvest prijatelj. Na različnih področjih delovanja je bil prisoten 
v kraju in občini in kot takega so si ga zapomnili učenci in njihovi 
starši, kar se je velikokrat dalo razbrati, ko so ga generacije pova-
bile na srečanja po koncu osnovne šole.  „Delo in plemenitost nje-
govega značaja ostajata, zato v mislih ne bo nikoli umrl, le tiho je 
odšel, brez stiska roke v slovo. Pogrešali ga bomo,“ pa so bile za-
dnje besede govornice na pogrebni slovesnosti.
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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

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

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.
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slaščice!

- 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,

www.agencijaspin.si info@agencijaspin.si
INFO: 070 77 77 65 Ag
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

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

Lj
ud

sk
a	
op

tik
a	
Gl
as
m
ah

er
,	S
tu
še
k	
De

ja
n	
s.
p.

PONUDBA ZA LETOVANJE
LOKACIJA: Lovran pri Opatiji (Hrvaška)

ENOTA:  garsonjere v večstanovanjski zgradbi

REZERVACIJE:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
Cankarjeva ul. 1, Sevnica,  telefon: 07 81 65 280

22.6. - 2.7. 
 2.7. - 12.7. 

 12.7. - 22.7.
22.7. - 1.8.

1.8. - 11.8.
 11.8. - 21.8. 
 21.8. - 31.8.

Cena letovanja: 
36 EUR/dan za garsonjero

30 % popust za člane OOZ Sevnica
V ceno niso vštete turistične pristojbine.

Vipap Videm Krško d.d. 
odkupuje svež les smreke in jelke, 

premera 9 - 30 cm in dolžine 1 - 8 m.
Kontaktna oseba:

Aleš Levak, tel. 051 448 227.
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za 2. Cvičkov festival 
Vinogradniško	turistično	društvo	Gadova	peč	bo	letos	že	drugič	organiziralo	
Cvičkov festival narodno-zabavne glasbe za veliko nagrado Gadove peči. 
Iz	pravil	festivala	je	razvidno,	da	lahko	vsak	ansambel	sodeluje	z	dvema	na-
rodno-zabavnima	skladbama,	ena	je	polka	in	druga	valček.	Skladba	je	lah-

ko	dolga	največ	(4)	štiri	minute.	Prva	skladba	mora	biti	iz	zakladnice	slovenske	narodno-zabavne	
glasbe	(zaželjeno	Lojze	Slak).	Druga	tekmovalna	skladba	mora	biti	avtorska.	Lahko	je	že	predvaja-
na,	vendar	je	pogoj,	da	ni	bila	še	nikoli	izvedena	na	festivalih.	Besedilo	naj	zajema	tematiko:	cvič-
ka,	dolenjskih	vinskih	goric,	grozdja,	iz	katerega	se	prideluje	cviček,	cvičkovih	princes,	kraljev	cvič-
ka,	Dolenjske,	vinskih	sodov,	Gadove	peči,	zidanic	in	hramčkov	v	Gadovi	peči	ter	vso	sorodno	in	
podobno	tematiko,	ki	se	vsebinsko	dotika	zgoraj	navedenega.	Na	odru	lahko	izbran	ansambel	na-
stopi	z	največ	sedmimi	(7)	člani	oziroma	izvajalci.

Rok	za	najavo	sodelovanja	je	sicer	že	potekel	17. maja, ker pa je rok za popolno prijavo do 30. 
maja,	še	ni	vse	zamujeno.	Prijavitelji	morajo	organizatorju	poslati:	fotografijo	izvajalca,	kratko	bi-
ografijo	izvajalca,	naslov	in	telefonsko	številko	kontaktne	osebe,	naslova	tekmovalnih	skladb,	av-
torje in besedilo. 

Vse	prijave	morajo	prispeti	priporočeno	na	poštni	naslov:	V-TD Gadova peč, Vrhovska vas 15, 8263 
Cerklje ob Krki (s	pripisom	za:	2. cvičkov festival narodno-zabavne glasbe za veliko nagrado Gado-
ve peči ali	po	elektronski	pošti	na	naslov	(vse	tri	obvezno):	vtdgadovapec@gmail.com	in	hkrati	tudi	
v vednost na naslov martinabaskovic@gmail.com in jernej.dusak@gmail.com, do 30. maja 2013. 

Celoten razpis je objavljen na spletni strani www.narodnjak.si. Prispele prijave bo ocenjevala stro-
kovna	komisija,	ki	jo	imenuje	organizator.	Strokovna	žirija	pod	vodstvom	Nuše Derenda bo izmed 
prijavljenih	izbrala	od	deset	(10)	do	maksimalno	štirinajst	(14)	ansamblov,	ki	bodo	sodelovali	na	
festivalu	15. junija 2013 v Gadovi peči. 

Zdolani vabijo 
na Vidov 
pohod

Turistično hortikulturno 
društvo Zdole vabi v ne-
deljo, 16. 6. 2013, na Vi-
dov pohod. Udeleženci se 
bodo dobili ob 8. uri v Po-
točah, od koder bodo na-
daljevali pohod po Grabnu 
mimo perišča z vmesnimi 
postanki po obronku  Zdol 
do Raven in naprej po Vi-
dovi poti do Kostanjka. 
Hoje bo cca 2,5 ure. Nato 
bo ob 11. uri sledila maša 
v podružnični cerkvi pri 
Sv.Vidu. 

Po maši ste vabljeni na Iz-
letniško kmetijo Dular in 
Etnoart turizem Špiler, 
kjer si boste ogledali ga-
lerijo ter si naročili kosi-
lo ali malico. Zdolani vas 
vabijo, da z njimi preživi-
te prijetne nedeljske uri-
ce.  S. M.
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Prodam prašiče, težke 70-
150 kg, hranjene z domačo 
hrano, in koruzo. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam enega prašiča, tež-
kega cca. 35 kg, cena 2,30 €/
kg, okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam 3 prašiče, težke 
okoli 100 kg, hranjene z do-
mačo hrano, okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497 

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, okolica Leskovca pri Kr-
škem. Tel.: 031 334 392

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

Prodam race, stare 1 teden, 
dosežejo težo do 4 kg, okoli-
ca Krškega. Tel.: 031 669 810

Oddam 2 psički mešanki, sre-
dnje rasti, z daljšo dlako, sta-
ri 6 mesecev. Tel.: 040 641 663

Oddam črnega muca, stare-
ga 1 leto, primernega za hi-
šnega ljubljenčka. 
Tel.: 041 883 767

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

RAZNO

Opravljamo pleskarska dela, 
barvanje fasad, ograj. Hitro, 
kvalitetno in ugodno. Tel.: 
031 622 629, GFPS Uroš Grač-
ner s.p., Žigrski Vrh 7, Sevnica

Prodam brezhibna TV Gore-
nje (srebrn, ekran 72 cm) in 
Philips (36 cm), cena po do-
govoru. Tel.: 041 498 661

Potrebujete različne oblike 
pomoči v gospodinjstvu in 
osebni negi? Z veseljem vas 
bom poslušala, se pogovori-
la z vami in vam pomagala. 
Jadranka Kržan s.p., Gore-
nja vas 27, Leskovec. Tel.: 
07 49 21 415, popoldan

Prodam koruzo v zrnju, narav-
no sušeno. Tel.: 041 991 555

Prodam koruzo v zrnju, oko-
lica Cerkelj ob Krki. 
Tel.: 041 879 779

Prodam ječmen, okolica Ka-
pel. Tel.: 031 451 669

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

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 07 49 75 228, zvečer

Prodam koruzo v zrnju, z do-
stavo, in vrtavkasti obračal-
nik, 3 m. Tel.: 041 550 999

Prodam koruzo in ječmen. 
Tel.: 041 380 981

Kupim 50 bal svežega sena. 
Tel.: 031 574 901

Prodam slamo v kockah, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 725 752

Prodam 3 okrogle bale slame, 
cena 12 €/balo, ali menjam 
za vino. Tel.: 041 894 507

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

Prodam drva (bukev, gaber 
in breza), cepljena in rezana 
na meter. Tel.: 031 872 017

Prodam bukova kalana metr-
ska drva, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 843 282

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, kamin, šte-
dilnik, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam drva (breza, hrast, 
češnja). Tel.: 07 49 65 331

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam kvalitetno rdeče 
vino ali menjam za drva, 
okolica Senovega. 
Tel.: 041 826 615

Prodam kvalitetno domače 
rdeče vino, cca. 300 l, po li-
trih ali skupaj, cena 1 €/l. 
Tel.: 041 355 787

Prodam 300 l cvička. 
Tel.: 041 365 803

Prodam kvalitetno vino mo-
dre frankinje, cena 1,40 €/l. 
Tel.: 051 613 541

Prodam rdeče in belo meša-
no vino, modro frankinjo in 
rumeni muškat, cena po do-
govoru. Tel.: 041 638 868

Prodam vino, mešano rdeče 
in belo, ter žganje. 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam gobe iz skrinje, bu-
kova metrska drva in žganje 
sadjevec. Tel.: 040 574 769

ŽIVALI

Kupim mlado kravo, dobro 
molznico, ali telico, visoko 
brejo. Tel.: 031 312 613

Prodam 2 bikca, siva, stara 
2 meseca. Tel.: 041 784 230

Prodam dve 150 kg telički (ša-
role in simentalka) za nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 380 075 

Prodam teličko sivko, staro 
1 mesec, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 369 250

Prodam kravo simentalko z 
drugim teletom, teličko, pa-
šno. Tel.: 041 368 501

Prodam bikca ČB, starega 4 
mesece, 160 kg, cena 450 €, 
okolica Radeč, kovinska kole-
sa in plug za Muto Gorenje. 
Tel.: 031 714 528

Prodam več ponijev, me-
njam tudi za prašiča ali te-
leta. Tel.: 031 685 730

Prodam konja ponija, stare-
ga 2 leti, s papirji, in ponija, 
starega 1 leto, oba vajena 
ljudi in paše z drugimi konji. 
Prodam tudi balirko za koc-
kaste bale ter trosilec hle-
vskega gnoja. Tel.: 031 594 
663, 041 841 356

Prodam odojke, mesnate pa-
sme, stare 10 tednov, in 6 m 
žaganih bukovih drv. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiča, 140 kg, do-
mače peteline, zimsko-letne 
ter letne gume, 15 col, in Re-
nault Megane Scenic, letnik 
1998, registriran do maja 
2014. Tel.: 031 858 594

Prodam prašiče, težke okoli 
35 kg. Tel.: 031 504 280 

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

Na zelo lepi lokaciji v okolici 
Blance prodam hišo, gospo-
darsko poslopje in 1,1 ha ze-
mlje. Tel.: 031 324 362

V bližini Brežic – Bojsno pro-
dam stanovanjsko hišo z dvo-
riščem in 30 arov zemljišča. 
Tel.: 07 49 62 297

Prodam bukov gozd, 1,5 ha, 
KO Dednja vas. 
Tel.: 051 252 361

Prodam gozd, 17.066 m2, re-
lacija Bizeljsko – Bistrica ob 
Sotli, asfaltirana cesta – vla-
ka urejena, cena 6.800 €. 
Tel.: 03 809 41 20

Prodam gozd velikosti 42 
arov med Župelevcem in Ka-
pelami. Tel.: 07 49 68 484 

Prodam parcelo z lepim raz-
gledom, 2000 m2, v kraju 
Ravne pri Zdolah. Gradbeno 
dovoljenje pridobljeno, vsi 
priključki na parceli, cena 
ugodna, delno tudi krediti-
ram. Tel.: 031 603 089

Oddam domačijo za oskrbo 
starejšega moškega, delno 
invalida. Tel.: 07 49 69 408

Prodam parcelo s tremi sta-
rimi objekti, telefon, elektri-
ka, uporaba vode za pogon – 
gojenje rib. Tel.: 041 725 115

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

Prodam manjši vinograd s 
hramom, vinska gora Vrhe, 
k.o. Cirnik, občina Šentru-
pert. Tel.: 031 268 130

Prodam ali oddam trisobno 
stanovanje na Maistrovi 2 v 
Brežicah. Tel.: 041 624 596

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

V centru Brežic oddam 2 tr-
govska lokala po 90 m2. 
Tel.: 041 624 596

V Brežicah oddam v najem 
obnovljeno in opremljeno 
dvosobno stanovanje. 
Tel.: 031 862 624

Oddam v najem opremljeno 
garsonjero v Krškem, Dela-
vska 4, mirno naravno oko-
lje. Tel.: 041 219 527

Oddam v najem enosobno 
stanovanje v Brežicah, s 1. 
6. 2013. Tel.: 07 49 62 476

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

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam Fiat Punto, l. 2002, 
lepo ohranjen, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 714 374

Prodam RAV 4, 2005, sloven-
ski, servisna knjiga, lepo ohra-
njen, veliko opreme, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 840 601

mali oglasi PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da bo 

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

1. junija prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

vsak torek in petek rjave, 
grahaste jarkice ter težki 
grahasti mladi petelini 
za meso, vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci.

KMETIJSTVO

Prodam traktorski mulčar 
na 3 nože, širine 150 cm, in 
bukova drva, okolica Brežic. 
Tel.: 041 940 398

Prodam samonakladalko, 18 
m3, primerno za hribovit te-
ren. Tel.: 041 738 338

Prodam traktor Tomo Vin-
kovič 521 in Pajek SIP, 4 m. 
Tel.: 030 694 956

Prodam enojne fiksne in 
enojne prekucne vile ter 
dvojne fiksne vile za prenos 
okroglih bal, nove, močnej-
še izdelave. Jože Debogović 
s.p., Loče 52b, Dobova. 
Tel.: 041 439 288 

Prodam jasli za hranjenje ži-
vali. Tel.: 041 439 288 

Prodam motokultivator Mae-
stral Štruc Muta, star 2 leti, 
Subaru, bencinski motor 9 KM, 
s frezo in snežno rolbo, vse 
zelo malo rabljeno, kot novo, 
30 % ceneje. Tel.: 031 304 171

Prodam kosilnico BCS, tro-
silec hlevskega gnoja, 2 
pokončna valja, gorski, in 
prikolico Tomo Vinkovič, pri-
merno za manjši traktor. 
Tel.: 051 496 012

Prodam traktorsko kosilni-
co SIP 165, malo rabljeno, in 
grablje SIP, okolica Šentjer-
neja. Tel.: 041 254 509

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

Prodam koruzo ali menjam 
za drva in prikolico za živi-
no s priključkom za traktor. 
Tel.: 07 49 67 874

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam 500 kg koruze, na-
ravno sušene, cena 0,28 €/
kg. Tel.: 041 743 976 

Prodam izolacijo Ursa, ugo-
dno. Tel.: 070 323 578

Prodam nove AŽ satarje, ne-
kaj tri-etažnih in nov lesen 
čoln. Tel.: 031 501 801

Odkup barvnih kovin, stare-
ga železa, izrabljenih kme-
tijskih strojev, gradbene 
mehanizacije, peči, radia-
torjev …, brezplačen odvoz 
bele tehnike. Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevni-
ca. Tel.: 051 621 223

Prodam 3 nova kovinska vra-
ta (220x180, 150x100), elek-
tro motor, 10 KM, z jerme-
nico, 8 rabljenih marmornih 
polic (140x20), zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam malo rabljeno leseno 
okno (180x140), balkonska vra-
ta (80x200) in plinske jeklen-
ke, 10 kg. Tel.: 051 480 824

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

Sem starejša gospa brez ob-
veznosti, z manjšo kmetijo, 
in iščem osebo, ki bi mi bila 
pripravljena pomagati. 
Tel.: 031 332 492

Upokojenka, vdova, iščem 
prijatelja, vsestranskega, 
55–65 let. Bodi voznik z av-
tom, urejen in pošten. 
Tel.: 030 691 286

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

36-letni samski iščem pun-
co ali razočarano mamico za 
druženje, prijateljstvo, mo-
žna resna zveza. 
Tel.: 031 244 105

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji: 

-  beli kilogramski piščanci,
-  rjave in grahaste jarkice, 

stare 6 tednov,
-  purani

vsak delavnik po 18. uri.

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

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

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 
spoštovanim strankam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev, 

grahastih in rjavih jarkic 
v soboto, 25. 5., med 8. in 11. uro.  

Sprejemamo tudi naročila za purane.

Informacije in naročila na telefon: 

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Kot pravi avtor, se temeljni izzivi današnjega časa, ki so 
povezani z električno energijo, nanašajo na vprašanja, 
kako zadostiti naraščajočim potrebam po električni ener-
giji, kako zmanjšati njene izgube na poti od vira do po-
rabnika, kako spodbujati njeno učinkovito rabo. Da elek-
trično energijo lahko uporabljamo, potrebujemo prenosne 
naprave in sisteme, ki prenašajo električno energijo od 
proizvajalcev – elektrarn do potrošnikov.

Tudi tokrat gre za kvali-
tetno napisan učbenik, ki 
je namenjen tako za stro-
kovne predmete na elektro 
šoli, strojni šoli kot gim-
naziji, vendar pa je zaradi 
svoje preglednosti zelo pri-
meren tudi za splošno upo-
rabo. Učbenik obsega 150 
strani, je sodobno obliko-
van in zasnovan strokovno 
ter natisnjen v barvah, ve-
zava pa je mehka. Redna 
cena za izvod znaša 20,00 
EUR, v prednaročilu pa jo je 
mogoče kupiti po 16 EUR. 

(Naročila: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 
KRŠKO ali po e-pošti: zalozba@posavje.info, za dodatne 
informacije pa pokličite št.: 07 49 05 780 (vsak dan, od 
8. do 16. ure). 

Kam v Posavju?
Četrtek, 23. 5.

• od 10.00 do 17.00 pred OŠ 
Brežice: 3. Eko praznik

• ob 18.00 v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
gostujoče razstave „Razboj-
nik Guzej, med krivico, ma-
ščevanjem in legendo“ av-
torja Milenka Straška

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: festival študijskih 
krožkov in skupin UTŽO pri 
LU Krško

• ob 18.30 na gradu Rajhen-
burg: Glasovi Mire – literar-
ni odmevi na gradu Rajhen-
burg

• ob 19.00 v avli KD Krško: 
odprtje razstave Extempo-
re Krško 2013 - Prebujanje 
starega mesta, 

• ob 20.00 v MC Krško: jam 
session

• ob 20.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-
tje slikarske razstave „Ar-
cheo Metamorfoze“ avtorja 
Draga Medveda

Petek, 24. 5.

• od 14.00 dalje na Bizelj-
skem: 8. moto srečanje Dru-
štva ljubiteljev motorjev 
Vrageci, ob 22.00: koncert 
skupine Zabranjeno pušenje

• ob 15.00 v MT Senovo: po-
slikava kamnov

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalna delavnica

• ob 18.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: pogovor s pisateljem 
Miljenkom Jergovičem

• ob 18.00 v MT Raka: špor-
tne igre

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 19.00 v kulturni dvora-
ni v Tržišču: osrednja prire-
ditev ob prazniku KS Tržišče

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: premiera igre „Ti-
stega lepega dne“ v izvedbi 
KD Leskovec pri Krškem in 
režiji Mirjane Marinčič

• ob 19.30 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: odprtje raz-

stave Rajka Čubra „Podobe 
spomina“

Sobota, 25. 5.

• ob 8.00 z Arta: 2. posavski 
festival pohodništva – pohod 
po dolini potoka Štegina na 
Hudo Brezje

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pom-pom

• ob 14.00 izpred Zavoda 
Svibna na Brezovski Gori: 2. 
posavski festival pohodništva 
– Dunajska pot

• ob 14.00 v športni dvorani in 
stadionu v Radečah: državno 
tekmovanje mažoret 

• ob 15.00 izpred OŠ Boštanj: 
2. posavski festival pohodni-
štva – naravoslovna pot Aza-
leja

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
spomin na dan mladosti

• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: ponovitev igre „Ti-
stega lepega dne“ v izved-
bi KD Leskovec pri Krškem in 
režiji Mirjane Marinčič

• ob 19.00 na gradu Rajhen-
burg: letni koncert Moške-
ga pevskega zbora Svoboda 
Brestanica z naslovom „Naj 
živi, kar nas dobrih je lju-
di“, gostje koncerta: Blan-
ški vinogradniki in Etno sku-
pina Nojek

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: prenos finala Lige prva-
kov

Nedelja, 26. 5.

• ob 9.30 pred Občino Ra-
deče: otvoritev tekmova-
nja mažoret s parado; med 
15.00 in 19.00 tekmovanje 
v športni dvorani z razgla-
sitvijo rezultatov

• ob 18.00 v Cerkljah ob Krki 
(Kulturni Azil Krušce): go-
stovanje komedijanta Ma-
tjaža Javšnika

Sreda, 29. 5.

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: delavnica „Dedišči-
na trapistov: samostanska ti-
skarna – izdelajmo knjigo“

Četrtek, 30. 5.

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Dobova: dobrodelna 
prireditev Šolskega sklada 
OŠ Dobova z razstavo slik 
likovne družine Dobova in 
gledališko predstavo Ke-
kec (ob 18.00), nastopa-
joči: gledališka skupina OŠ 
Dobova ter združeni otro-
ški pevski zbor OŠ Dobova 
in PŠ Kapele

• ob 18.00 v KD Krško: do-
brodelni koncert OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško 
– Ethno trip, simbolični or-
kester, Jure Godler in Ti-
len Artač

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: After business party

Petek, 31. 5.

• ob 9.00 na gradu Rajhen-
burg: posvet z naslovom 
„Tematske pohodniške poti 
v Sloveniji“

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: evropske zastave in 
himne

• ob 18.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: ob krajevnem pra-
zniku svečana seja Sveta KS 
Leskovec pri Krškem s po-
delitvijo priznanj; ob 19.30 
zaključna predstava Zbudi 
se Katka (KD Leskovec)

• ob 19.30 na trgu v Podbo-
čju: Na zadnji majski večer 
- srečanje krajanov KS Pod-
bočje

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine D-Band

Sobota, 1. 6.

• od 9.00 do 18.00 v OŠ Le-
skovec pri Krškem: razsta-
va vezenin skupine za ročna 
dela v okviru KD Leskovec 
pri Krškem (odprto še v 
nedeljo, 2. 6., od 9.00 do 
18.00)

• ob 9.00 v športni dvora-
ni OŠ Leskovec pri Krškem: 
strelsko tekmovanje za pio-
nirke in pionirje

• ob 9.00 v veliki telovadnici 
OŠ Leskovec pri Krškem: ka-
rate turnir za osnovnošolce

• od 9.30 dalje v Sevnici in 
Radečah: 18. srečanje pred-
stavnikov turističnih društev 
objezerskih krajev in osta-
le javnosti – sprejem ude-
ležencev pri bazenu v Sev-
nici, ob 14.00 pri Ribiškem 
domu v Radečah: skupno 
druženje s kulturnim pro-
gramom, nastop radeške in 
sevniške godbe z mažore-

tami, ob 15.30: družabne 
igre, predstavitev društev 
in sprehod po učni poti Sa-
vus, ob 17.00: razglasitev 
rezultatov in družabno sre-
čanje ob glasbi

• ob 10.00 na makadamskem 
nasipu ob reki Savi (Srednja 
šola Sevnica): Cooperjev 
test – preizkus zmogljivo-
sti, obvezne prijave na kbv.
sevnica@gmail.com, najka-
sneje do 25. 5. 

• ob 16.00 izpred Ribiškega 
doma Radeče: 2. posavski 
festival pohodništva – Učna 
pot Savus

• ob 16.00 v telovadnici OŠ 
Artiče: slavnostna priredi-
tev ob 40-letnici vrtca Rin-
garaja pri OŠ Artiče

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: koncert ljudskih 
pesmi ob 15-letnem delo-
vanju skupine Ljudske pev-
ke Solzice, sodelujejo še: 
Prešmentani faloti KPD Sto-
perce, Ljudske pevke Rgle 
Trebnje, Koledniki iz Bušeče 
vasi, Ljudske pevke s Telč, 
Etno skupina Nojek Bistrica 
ob Sotli in Fantje s Preske

• ob 19.30 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu: letni koncert 
MePZ Leskovec pri Krškem 

• ob 20.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
predavanje Zijaha A. Soko-
lovića „Međuigre 0-24“, 
vstopnina: 15 € 

• od 20.00 dalje na Logu: tra-
dicionalna 27. šinjekadija   

Nedelja, 2. 6.

• ob 9.00 s trga Kunšperk: 2. 
posavski festival pohodni-
štva – tradicionalni pohod 
po Kozjanskem parku

• ob 14.00 pred gasilskim do-
mom v Leskovcu: pohod po 
poteh krajevne skupnosti 

• ob 18.00 v Domu kraja-
nov na Čatežu ob Savi: kon-
cert ob 15-letnici delovanja 
MePZ KUD Anton Kreč Čatež 
ob Savi, sodelujejo še: Ljud-
ske pevke Žejno, skupina 
Trta in MePZ KUD Oton Žu-
pančič Artiče

Torek, 4. 6.

• ob 19.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Strel sre-
di koncerna - predstavitev 
knjige v pogovoru z avtor-
jem Mladenom Dolarjem

*Program prireditev ob pra-
zniku občine Krško je obja-
vljen na straneh 16 in 17.

Nudijo vam:
-  prostor za zaključene družbe do 100 oseb
-  pizze iz krušne peči
-  sprejemajo naročila tort in sladic za domov
-  posebnost: vsak dan sveže sladice, doma 

pripravljeni štruklji, rezanci, domač kruh 
-  catering
-  vikend kosila po 10 EUR

NOVO! Na Šmarčni pri Boštanju je odprla svoja vrata 
restavracija, pizzerija, slaščičarna Šmarčna!

www.smarcna.si 
031 603 929 | 07 620 58 09

Dobrodošli v objemu neokrnjene narave s pogledom na Lisco.

Smarcna-84x44.indd   1 17.5.2013   9:56:28
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Rudarski upokojenec Viktor Richter st. z Dovškega na 
travniku pred svojo hišo že vrsto let na svojevrsten na-
čin obeleži krški občinski praznik – s košnjo namreč ustva-
ri razne simbole, vsako leto na drugo temo. Tako je v mi-
nulih letih v travo že odkosil krški občinski grb, simbol 
evra, obris Slovenije ... Letos se je, v skladu z aktualnim 
stanjem v Sloveniji, odločil za tehtnico, simbol rimske bo-
ginje pravičnosti Justicije, ki ima v eni roki tehtnico, v 
drugi meč, oči pa zavezane. S tem je želel opozoriti, da 
bi morala biti pravica enaka za vse, ne glede na njihov 
položaj v družbi, premoženje in druge okoliščine.  

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Evropa investira v podeželje.

Mladi in podeželje so naša prihodnost

Naloga projekta  - 
spodbujanje podjetništva mladih je raziskati 
življenje mladih in njihovih priložnosti na 
posavskem podeželju ter si odgovoriti na 
vprašanje, kako mlade spodbuditi za življenje 
in (samo) zaposlovanje na podeželju.      
Zaèelo se je z nateèajem za celostno grafièno 
podobo projekta. Ocenjevalna komisija je med 
štirimi predlogi mladih avtorjev izbrala logotip 
v podobi razpihane regratove luèke. »Logotip 
govori o semenu, ki kali na zaèetku in o poti do 
zrele rastline … Zrela rastlina je regratova luèka. 

Mladi, ki jo sestavljajo, so se v èasu kaljenja in rasti izoblikovali, zato jih 
odpihne po svoje, na svojo poklicno pot …« je o grafièni podobi projekta 
zapisala zmagovalka nateèaja Teja Kneziè.

Podjetniški naèin razmišljanja je uporaben v vseh življenjskih situacijah, saj 
se povsod sreèujemo z nepredvidljivimi izzivi, ki jih moramo rešiti. Zato 
smo pripravili  dve animacijsko – motivacijski delavnici. V svet sodobne in 
kreativne podjetniške miselnosti  nas je v petek, 10. 5. 2013 v Mladinskem 
centru Bistrica ob Sotli povedel Matija Goljar iz podjetja Ustvarjalnik – 
Pospeševalnik mladinskega podjetništva. Udeležencem prve delavnice je 
razširjal obzorja s prikazom dobrih praks najveèjih svetovnih gigantov. 
Delavnico je Matija Goljar strnil z besedami, da je podjetniško razmišljanje 
postalo del vsakdanjih življenjskih situacij, vsakdo izmed nas pa ima 
znanje, sposobnost ali talent, na katerih lahko zaène graditi svojo poklicno 
pot.

SEMENA PRIHODNOSTI

Postani mlad podjetnik

Odgovori na vprašanja, »Kako iz moje ideje ustvariti 
delujoè posel?« in »Kako se sooèiti s pravnimi 
zadevami podjetja, raèunovodstvom in davèno 
zakonodajo,  ... bodo podani na d
delavnici »Postani mlad podjetnik«, ki bo 

potekala 
 

Vodil  jo bo , ob njem pa še 
,  direktor ica  podjet ja  E-Amiga –  

strokovnjakinja za raèunovodstvo, statusne in 
pravne zadeve.

Ekskurzijo in ogled uènih kmetij,  01. 06. 2013
Usposabljanje za mentorje podjetniških delavnic 
20. in 21. 06. 2013 v MC Bistrica ob Sotli.
Dodatne informacije: pisarnametulj@gmail.com

rugi motivacijski 

v sredo, 29. 5. 2013,  ob 17.00 v 
Mladinskem centru KRŠKO.

Matija GOLJAR Tanja 
Gol jar

Pripravljamo tudi:

Pred izidom četrta knjiga -
učbenik Roberta Rožmana
KRŠKO – Potem ko je v štirih letih pripravil in izdal tri 
knjige - Temeljna znanja iz jedrske tehnike (2009), 
Reaktorska sredica (2011) in Proizvodnja električ-
ne energije (2012) bo profesor strokovnoteoretičnih 
predmetov elektrotehnike na Šolskem centru Krško – 
Sevnica  Robert Rožman v sredo, 29. maja, v Krškem 
predstavil svojo četrto strokovno knjigo -  učbenik 
PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

Predstavitev nove knjige Roberta Rožmana PRENOS ELE-
KTRIČNE ENERGIJE bo v sredo, 29. maja 2013, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Krško. Kulturni program ob predstavitvi 
bodo izvedli dijaki ŠC Krško, duo Val, skupini Iber in Ori-
on, Lopatska banda in citrarka Klavdija Molan. Vabljeni!
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